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 Boom lotniczy w Polsce notuje siê od momentu naszego wejścia 
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W wiêkszości s¹ to informacje potwierdzaj¹ce dobr¹ sytuacjê 
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 Wydawnictwa nie tryskaj¹ chêci¹ publikowania 

nowych prac zagranicznych autorów z bran¿y 

public relations. Jak zgodnie mówi¹ ich przed-

stawiciele: nasze realia s¹ po prostu zupe³nie 

inne.
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 W powszechnej podświadomości polityka, 

zw³aszcza przywódcê, powinna cechowaæ si³a, 
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kobieta. Dlatego tak czêsto zaufanie i poparcie 
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 Odrobina kreatywnego polotu mo¿e nadaæ 

pikanterii niejednej burzy mózgów. Nie mo¿na 

jednak dopuściæ do zbytniego rozluźnienia 

atmosfery, bo spotkanie mo¿e straciæ formê 

brainstormingu. 

 Burza na 
zawo³anie


