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Wojciech Furman, 
Dziennikarstwo i 
public relations 
jako dwa typy 
komunikowania, 
Wydawnictwo 
Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, 
Rzeszów 2006
Dziennikarstwo i PR s¹ dziedzi-

nami, dla których warunki roz-

woju powsta³y w spo³eczeñstwach 

demokratycznych, w zwi¹zku z 

ukszta³towaniem siê masowych 

mediów i gospodarki rynkowej. Ich 

wzajemny stosunek czêsto sprowadzany jest do patologii, rza-

dziej zaś do zgodnego, wzajemnie korzystnego wspó³dzia³ania. 

Dziennikarstwo bywa przedmiotem licznych zarzutów („sprze-

dajni pismacy”), zaś o PR mówi siê, ¿e stanowi po prostu jedn¹ z 

odmian propagandy i manipulacji. Oba stanowiska s¹ dokumen-

towane wieloma przyk³adami. „Gdyby takie przypadki mia³y sta-

nowiæ przedmiot niniejszej pracy, z pewności¹ by³aby ona bardziej 

atrakcyjna i ciekawsza w lekturze” - pisze, nieco kokieteryjnie, 

Wojciech Furman. 

Ksi¹¿ka i tak jest jednak ciekawa. Sk³adaj¹ siê na ni¹ analizy 

wybranych przyk³adów trzech rodzajów hipotetycznego sto-

sunku dziennikarstwa do PR: przewagi jednej ze stron lub 

synergicznego wspó³dzia³ania. Obie dziedziny ujmuje Furman w 

czterech perspektywach teoretycznych: funkcjonalizmu, teorii 

konfliktu, teorii wymiany oraz symbolicznego interakcjonizmu. 

Analiza poprzedzona jest zwiêz³ym wprowadzeniem do wiedzy 

o komunikowaniu. Zakres czasowy obejmuje z regu³y miesi¹c, 

co przy dośæ skromnej liczbie analizowanych tytu³ów nadaje 

badaniom zaledwie pilota¿owy charakter, zaś przedstawionym 

na jej podstawie wnioskom – jak pisze sam autor – ograniczon¹ 

prawomocnośæ. Niezale¿nie od tego praca napisana jasnym, 

komunikatywnym jêzykiem powinna byæ przydatna zarówno 

praktykom, jak i adeptom ró¿nych edukacyjnych szczebli PR.

dr Piotr Andrzejewski

Anthony Davis, 
Public Relations, 
Polskie Wydawnictwo 
Ekonomiczne, 
Warszawa 2007
To ju¿ symptomatyczne, ¿e pierw-

szy temat jednej z najlepszych ksi¹-

¿ek o PR na polskim rynku nosi tytu³ 

„Spin”. Najwyraźniej nie tylko pol-

scy specjaliści od wizerunku zostali 

zepchniêci do defensywy i za naj-

pilniejsz¹ sprawê uwa¿aj¹ obronê 

wizerunku w³asnej bran¿y. Z zada-

nia tego nowy podrêcznik wywi¹-

zuje siê rewelacyjnie. Jasny, rzetelny 

i logiczny powinien staæ siê ¿elaznym punktem w bibliotece ka¿-

dego adepta PR, a i doświadczonemu specjaliście lektura nie 

zawadzi. Wprawdzie w wiêkszości treści przytacza wcześniejsze 

myśli Grunigów, Regestera czy Blacka, przybli¿onych polskiemu 

czytelnikowi choæby przez dzie³a prof. Wojcik, jednak ksi¹¿ka 

Davisa nie tylko prezentuje nowy uk³ad, ale przede wszystkim 

przynosi niez³¹ porcjê interesuj¹cych i aktualnych równie¿ w 

polskiej rzeczywistości przyk³adów. Szkoda jedynie, ¿e autor, 

narobiwszy we wstêpie apetytu postawieniem wielu wa¿nych 

pytañ, w swym dziele odpowiada na nie czêsto dośæ ogólnie. 

Sam chcia³bym wiedzieæ, dlaczego ka¿dy uwa¿a, ¿e zna siê na 

PR, dlaczego wiedza o wizerunku ma tak kiepski wizerunek, dla-

czego public relations ma tak wielu krytyków.

Kolejn¹ smutn¹ konstatacj¹ jest fakt, ¿e nowa pozycja Davisa 

jest polskim t³umaczeniem podrêcznika z 2004 roku. Niby trzy-

letnie opóźnienie to niewiele, zwa¿ywszy na to, ¿e 17 lat temu 

polski PR rodzi³ siê z niczego, jednak marzy siê chwila, w której 

podobne wartościowe rzeczy bêd¹ drukowane jednocześnie w 

światowych stolicach i w Warszawie.

dr Jacek Trębecki
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Konkurs dla czytelników 
magazynu „Piar.pl”!

Pytanie podchw ytliwe? A mo¿e 

w sam raz na jesienne wieczory? 

Tym razem w naszym tradycyjnym 

ju¿ konkursie z nagrodami pytamy, 

kiedy ukaza³ siê pierwszy numer 

magazynu „Piar.pl”?

Odpowiedzi prosimy przesy³aæ na 

adres redakcja@piar.pl do koñca 

września br., w temacie wpisuj¹c has³o: 

„Magazyn Piar.pl”. Wśród osób, które 

prześl¹ prawid³owe odpowiedzi, roz-

losujemy ksi¹¿ki ufundowane przez 

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne: 

„Public Relations” Anthony’ego Davis’a 

i Wydawnictwa Akademickie i Pro-

fesjonalne: „Blogowanie w biznesie” 

Jeremy’ego Wright’a.

Gloria Beck, Zakazana retoryka. 
Podręcznik manipulacji, Wydawnictwo 
Helion, Gliwice 2007
To ksi¹¿ka co najmniej kontrowersyjna. Z iście niemieck¹ skru-

pulatności¹ autorka sklasyfikowa³a w niej 30 technik werbalnej 

manipulacji. Niektóre z nich s¹ stare jak świat, a przynajmniej 

jak „Sztuka retoryki” Arystotelesa, inne czerpi¹ z dorobku cho-

cia¿by Roberta Cialdiniego, czêśæ z nich to efekt wyraźnej fascy-

nacji autorki programowaniem neurolingwistycznym czy wrêcz 

hipnoz¹.

W tytule wyraźnie zaznaczono, ¿e ksi¹¿ka jest podrêcznikiem 

manipulacji – jednak uczciwiej by³oby nazwaæ j¹ swoistym kata-

logiem technik manipulowania. Ka¿d¹ z nich opisano wed³ug 

tego samego, sta³ego klucza, przy czym najwa¿niejsz¹ czêści¹ 

omówienia jest skrócony instrukta¿ stosowania danej techniki 

z podanymi konkretnymi przyk³adami sformu³owañ i sposo-

bami prowadzenia rozmowy. Na jego koñcu znajduje siê przed-

stawiony na graficznej skali i pe³ni¹cy funkcjê listka figowego 

wykres w¹tpliwości etycznej danej techniki. Obawiam siê jed-

nak, ¿e sama ksi¹¿ka – gdyby j¹ ustawiæ na takiej skali - zajê³aby 

ca³y zakres etycznych w¹tpliwości. 

Po pierwsze, czy mo¿liwe jest nauczenie – a tak¹ przecie¿ 

funkcjê pe³ni¹ podrêczniki - na oko³o 330 stronach mnóstwa 

skomplikowanych nieraz technik? Po drugie, sama etyka ucze-

nia tego rodzaju dzia³ania. Wpraw-

dzie autorka broni siê tu sprytnym 

chwytem znanym ka¿demu han-

dlarzowi broni - „sprzedajê broñ, 

¿ebyś nie sta³ siê ofiar¹ uzbrojo-

nego napastnika” - jednak uto¿sa-

mianie szlachetnej sztuki retoryki z 

manipulacj¹ i k³amstwem to lekkie 

nadu¿ycie. Po trzecie, opisy tech-

nik: przyk³adem prawdziwej lubo-

ści, z jak¹ autorka opisuje niektóre 

techniki mo¿e byæ hipnoza. Co zro-

biæ, ¿eby ofiara wykona³a polece-

nie? Przeka¿ groźn¹ sugestiê, czyli 

cytuj¹c autorkê, powiedz ofierze: 

„Poczujesz ostry ból g³owy, je¿eli chocia¿by spróbujesz stawiæ 

opór moim poleceniom. Je¿eli mimo to dalej bêdziesz oporny, 

twój mózg odmówi pos³uszeñstwa. G³owa wype³ni siê krwi¹, a 

czaszka pêknie. Upadniesz i ju¿ siê nie poruszysz.”

Bojê siê, byæ mo¿e naiwnie, ¿e po uto¿samieniu omawianej 

ksi¹¿ki z piarem etyka naszej bran¿y w oczach otoczenia upad-

nie i ju¿ siê wiêcej nie poruszy.

dr Jacek Trębecki

Marcin Żemigała, Społeczna 
odpowiedzialność przedsiębiorstwa. 
Budowanie zdrowej, efektywnej 
organizacji, Wolters Kluwer Polska 
Sp. z o.o., Kraków 2007
Jeśli ktoś przy zakupie tej ksi¹¿ki nastawia siê na modne „case’y”, to 

po jej lekturze bêdzie zawiedziony - jest tylko jeden. Swoim uk³a-

dem i zawartości¹ pozycja ta przypomina bardziej pracê naukow¹, 

np. doktorat ni¿ podrêcznik czy poradnik. Czy to jest jej wada? 

Moim zdaniem nie. W dobie „bryków z literatury” „case’ów” itp. 

warto czasami zamiast gotowca dostaæ materia³ do przemyśleñ. 

A okazji ku temu jest sporo. W pañstwach zachodnich dopiero 

teraz, w dobie gospodarki opartej na wiedzy przedsiêbiorstwa 

zaczynaj¹ respektowaæ spo³eczne otoczenie. I nie robi¹ tego z 

w³asnej woli, ale pod wp³ywem nacisku coraz bardziej świado-

mych konsumentów, którzy maj¹ wp³yw na prawodawstwo. 

Mam wra¿enie, ¿e spo³eczna odpowiedzialnośæ przedsiêbiorstw 

jest tutaj tylko t³em do rozwa¿añ nad modelem dalszego rozwoju 

gospodarczego. Autor postanowi³ dostarczyæ nam solidnej wiedzy 

o zagadnieniach z zakresu ekonomii i zarz¹dzania. W rezultacie 

dostajemy przegl¹d opinii eksper-

tów, naukowców na temat miejsca 

wspó³czesnego przedsiêbiorstwa w 

nowoczesnej gospodarce, kultury 

nowoczesnych przedsiêbiorstw i ich 

wp³ywu na sukces firm. Dziêki temu 

mamy okazjê przekonaæ siê, ¿e dzia-

³ania w sferze SOB, bêd¹c elemen-

tem zarz¹dzania firm¹, s¹ dalece 

bardziej skomplikowanym zagadnie-

niem i nie koñcz¹ siê na jednorazo-

wych inicjatywach na rzecz lokal-

nych spo³eczności. 

Nie jest to lektura, któr¹ czyta siê 

od deski do deski w ci¹gu 24 godzin. 

Trzeba mieæ na ni¹ wiêcej czasu, a wakacje w³aśnie siê skoñczy³y. 

Zachêcam jednak do kupna tej ksi¹¿ki. Za kilkanaście tygodni nad-

chodz¹ jesienne i zimowe wieczory.

dr Waldemar Rydzak


