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Jerry Weissman, 
W krzyżowym 
ogniu pytań. Sztuka 
odpowiedzi na trudne 
pytania, Wydawnictwo 
Helion, Gliwice 2007
„Walcz albo zapadnij się pod 
ziemię!” – rzuca wyzwanie na 
okładce swojej książki autor, 
by już na łamach niej w przy-
stępny sposób zaprezento -
wać kilkanaście technik, które 
sprawnie wykorzystywane mają 
dać ramy efektywnej polemice 
„na linii ognia” (taki tytuł ma 

w końcu oryginalne wydanie). Choć kosztem przykła-
dów ze świata biznesu zbyt dużo miejsca poświęcono 
w książce analizie debat prezydenckich (aż od czasów 
Kennedy’ego!), przyznaję, że autor przekonał mnie, iż 

konsekwentne stosowanie opisanych przez niego taktyk 
ma szansę z każdego z nas zrobić Cycerona, a zwycię-
skie wychodzenie z potyczek słownych jest sztuką, którą 
naprawdę można posiąść. Pozycję szczególnie docenią 
piarowcy pracujący nad sesjami Q&A oraz wszyscy ci, 
którzy zamiast wić się przy trudnych pytaniach, chcą 
kierować rozmowami, dając równocześnie swoim roz-
mówcom satysfakcję z otrzymywanych odpowiedzi. W 
skrócie recepta okazuje się być dość prosta – wsłuchać 
się uważnie w pytanie interlokutora, wychwycić jego 
intencje, kontrolować swoje emocje, zneutralizować 
zagrożenie i spuentować odpowiedź, czyli ściąć ją w 
sposób, któremu słuchacz przyklaśnie. Książkę spokoj-
nie można przeczytać w jedno popołudnie, ale myślę, że 
warto do niej częściej powracać, powtarzając za auto-
rem, że inwestorzy nie oczekują od swoich rozmówców 
wiedzy, tylko chcą, żeby ci umieli być skuteczni w prze-
konywaniu, że ją posiadają.

Kinga Podraza

Jeremy Wright, 
Blogowanie w 
biznesie, Wydawnictwa 
Akademickie i 
Profesjonalne, 
Warszawa 2007
Osobiście nie lubię książek pisa-
nych w amerykańskim stylu. Ich 
zawartość przypomina swoją 
konsystencją gąbkę nasączoną 
wodą. Sama gąbka jest jak naj-
bardziej przydatna, ale po wyciś-
nięciu wody objętość dramatycz-
nie maleje. Adresatem tej pozycji 
może być jedynie początkujący 

bloger. Jeśli ktoś ma więcej wiedzy na temat blogów, na 
przykład z lektury artykułów w poprzednich wydaniach 
„Piar.pl”, nowości w tej książce nie znajdzie (może oprócz 

zagranicznych przykładów, które i tak, za kilkoma wyjątkami, 
są prezentowane pobieżnie). Większość wątków porusza-
nych przez autora zgodnie z oryginalnym tytułem dotyczy 
marketingu. Mamy więc klasyfikację klientów z uwzględ-
nieniem ich internetowej osobowości, mamy badania opinii 
konsumentów, a wszystko to podane przez pryzmat roli, 
jaką może odegrać w tych działaniach blog. Szkoda tylko, 
że autor nie mógł zdecydować się, do jakiej grupy czytelni-
ków kieruje swój przekaz. Wysyłanie sprzecznych informa-
cji może zniechęcić czytelnika, a z pewnością obniża wiary-
godność książki. Mogę uwierzyć, że blog będzie przydatny 
w komunikacji wewnętrznej dużej firmy, ale trudno mi już 
zaakceptować stwierdzenie, że tak samo przydatny może 
być dla rodzinnego sklepiku hydraulicznego. Zapowiada się 
upalne lato, wakacje. Jeśli ktoś ma dużo czasu i potrzebuje 
dużo wody, to zapraszam do lektury.

dr Waldemar Rydzak

G. Michael Campbell, 
Jak przygotować 
profesjonalną 
prezentację, Wolters 
Kluwer Polska Sp. 
z o.o., Kraków 2007
Bardziej obawiamy się prze-
mawiania do publiczności niż 
własnej śmierci - przypomina 
w pierwszych słowach książki 
wyniki amerykańskich badań 
z 1978 roku autor. Czy teraz 
przyniosłyby one nowe wnio-
ski? Wrzucając na warsztat tytu-
łowe prezentacje będące istotną 

częścią wystąpień publicznych, okazuje się, że zapanowa-
nie nad szeroką gamą możliwości, jakie oferuje rozwój 

techniki zapewnia nam dodatkowy stres. Nie otwierające 
się prezentacje, dzwoniące powszechnie na spotkaniach 
komórki czy choćby wystąpienia online (im akurat autor 
nie poświęca zbyt wiele miejsca, a szkoda). Autor książki, 
wieloletni szkoleniowiec w zakresie strategii i organizacji 
pracy, w wyjątkowo zajmujący i uporządkowany sposób 
przekonuje nas krok po kroku, że sztuki wprawnej pre-
zentacji może nauczyć się każdy. Dzięki przytaczanym aneg-
dotom i odwołaniom poradnik może być ciekawą lekturą 
nawet dla wprawnych mówców albo dla osób, które szukają 
pomysłów na usprawnianie wystąpień swoich przełożonych. 
Tak po ludzku szkoda, że autor opracowania nie zwodzi nas 
do końca, przy każdej okazji przypominając, że najważniej-
sze w prezentacjach są zarówno przekazywane treści, jak 
i gruntowne przygotowanie się do wystąpienia. A przecież 
właśnie na nie nie zawsze starcza nam czasu.

Kinga Podraza
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Konkurs dla czytelników 
magazynu „Piar.pl”!

Jaki zwrot proponujesz jako polski odpowiednik 
pojęcia „public relations”?

Propozycje prosimy przesyłać na adres redakcja@piar.pl do 
końca lipca br., w temacie wpisując hasło: „public relations”. 

Wśród osób, które prześlą swoje propozycje, rozlosujemy 
trzy egzemplarze książki Jana Miodka „Słowo jest w czło-
wieku. Poradnik językowy”, ufundowane przez Wydawnictwo 
Dolnośląskie.

Leszek Kamiński, Komunikacja 
korporacyjna a biznes. Praktyczny 
poradnik, Oficyna Wydawnicza BRANTA, 
Bydgoszcz-Warszawa 2007
Komunikacja jest dziś kluczowym składnikiem zarządzania. 
Zarządzamy innymi przez przekazywanie im poleceń, infor-
macji, ocen, pytań. Komunikujemy się nie tylko poprzez słowa 
– wiele znaczą gesty, mimika, strój i zachowanie. Podstawą 
komunikacji jest jednak słowo – pisane i mówione. Jest ono 
jednym z podstawowych elementów tworzenia wizerunku 
korporacji. 
Książka Leszka Kamińskiego jest próbą przedstawienia ogól-
nych zasad i reguł dotyczących komunikowania w biznesie 
widzianych z perspektywy firmy. Musi ona używać różnych 
metod informowania o sobie i swoich produktach. Jako „prak-
tyczny poradnik” praca niewiele miejsca przeznacza mode-
lom, teoriom i regułom (właściwie jeden rozdział). Znacznie 
więcej uwagi autor poświęca mediom, zarówno tradycyjnym, 
jak i internetowi. Sporo miejsca zajmuje tu także problema-

tyka zarządzania kryzysowego, 
kryptoreklamy i czarnego PR. 
„Sporo miejsca” to zresztą prze-
sada, gdyż cała książka jest bar-
dzo krótka – liczy zaledwie 120 
stron. Na tej powierzchni autor, 
oprócz wspomnianych zagadnień, 
mieści także: sponsoring, lobbing, 
public affairs, internal relations 
oraz kwestię społecznej odpo-
wiedzialności firmy, a zatem cały 
katalog zagadnień składających się 
na nowoczesne public relations. 
Główne problemy są więc zale-
dwie sygnalizowane. Może jed-
nak dzięki tej lekturze nasi menedżerowie sięgną kiedyś do 
obszerniejszych i nieco trudniejszych książek. 

dr Piotr Andrzejewski

David Balter, John Butman, Poczta 
pantoflowa. Sztuka marketingu 
szeptanego, Wydawnictwo Helion, 
Gliwice 2007
Przekleństwo wszystkich autorów piszących w sugestywny 
sposób o manipulacjach i tajnikach kampanii reklamowych. 
Po pewnym czasie wciągnięci czytelnicy zaczynają się bowiem 
zastanawiać, czy elokwentny autor sam nie zastawił na nich 
jakiejś pułapki. Tak właśnie jest z lekturą książki dwóch auto-
rów Davida Baltera i Johna Butmana „Poczta pantoflowa”. 
Pisząc niezwykle ciekawie i sugestywnie o sztuce marketingu 
szeptanego, przemycają oni wyraźną sugestię, że ich firma 
BzzAgent jest w tym po prostu najlepsza. Czytelnik, pozna-
jąc coraz bardziej tajniki tworzenia „szumu” wokół produktu 
czy usługi, coraz wyraźniej też identyfikuje sztuczki autorów. 
I ma coraz wyraźniejszą ochotę zawołać: „ależ ta książka to 
właśnie jest WOM wokół firmy, która robi WOM”.
Jednak warto dać się zaczarować autorom. Choćby po to, 
by dowiedzieć się, czym różni się WOM od buzz marke-
tingu oraz przeczytać, jak skuteczne i nieskuteczne kampa-

nie oparte na rozgłosie przepro-
wadzały największe firmy świata. 
Warto również dla przypomnie-
nia starych marketingowych 
prawd, że nawet najbardziej kre-
atywna kampania nie jest w stanie 
w dłuższym czasie wypromować 
kiepskiego produktu. Na szczęś-
cie książka to dobry produkt.
W dodatku idealnie trafiająca w 
czas, jakim są wakacje specjalisty 
komunikowania. Wtedy ceni się 
szczególnie lekkość języka, barwę 
opisu, dobre osadzenie w amery-
kańskich realiach. 
Jeśli jednak miałbym coś szepnąć czytelnikowi na ucho, to 
byłaby to sugestia: chcesz robić WOM wokół swojego pro-
duktu? To rób go tak, jak robią go autorzy książki „Poczta 
pantoflowa” wokół własnej firmy.

dr Jacek Trębecki

Propozycje prosimy przesyłać na adres redakcja@piar.pl do 

Wśród osób, które prześlą swoje propozycje, rozlosujemy 
trzy egzemplarze książki Jana Miodka „Słowo jest w czło-
wieku. Poradnik językowy”, ufundowane przez Wydawnictwo 


