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RECENZJE I OMÓWIENIA

Walter Isaacson

Steve Jobs

Insignis Media, kraków 2011

Recenzowana publikacja jest biografią założyciela i prezesa firmy Apple – Ste-
ve’a Jobsa. Wyszła spod pióra Waltera Isaacsona – znanego oraz cenionego pisarza 
i biografa, który napisał m.in. biografie Alberta Einsteina, Benjamina Franklina oraz 
Henry’ego Kissingera. 

Do napisania swojej biografii Isaacsona namówił sam Steve Jobs uznając, że jego 
życie i praca będzie ciekawym tematem i nauką dla innych oraz, jak się potem przy-
znał, również z powodów czysto osobistych. Po pierwsze, chciał, aby jego dzieci le-
piej go poznały dzięki tej książce, ponieważ na co dzień nie miał dla nich zbyt wiele 
czasu. Po drugie, obawiał się, że po jego śmierci ktoś, kto w ogóle go nie znał, będzie 
pisał o nim rzeczy, które nie do końca będą zgodne z prawdą.

Walter Isaacson napisał opowieść o Steve’ie Jobsie takim, jakim naprawdę był bez 
zbędnego upiększania i idealizowania jego skomplikowanej natury i osobowości. Jest 
to książka o wielkim i twórczym przedsiębiorcy, którego wizja i zapał zrewolucjo-
nizowały rynek komputerów osobistych i który stał się „ikoną pomysłowości, wy-
obraźni i ciągłego nowatorstwa”.

Książka podzielona jest na 42 rozdziały – większość z nich dotyczy życia zawo-
dowego Steve’a Jobsa, ale są też takie rozdziały, które w całości opowiadają o życiu 
prywatnym, o walce z chorobą nowotworową, z którą Jobs zmagał się od 2004 roku 
i z powodu której zmarł w październiku 2011 roku. 

W rozdziale pierwszym zatytułowanym „Dzieciństwo” Czytelnik odnajduje wiele 
informacji, które miały ogromny wpływ na życie Steve’a Jobsa. Fakt, że został on po-
rzucony przez swoich biologicznych rodziców i oddany do adopcji, przewija się przez 
kolejne strony książki i sugeruje, że ukształtowały one takie cechy jego charakteru, 
jak: nieustępliwość w dążeniu do celu, kreatywność oraz niestosowanie się do ogól-
nie przyjętych zasad. Kolejne trzy rozdziały opisują ewolucję osobowości Jobsa oraz 
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historię założenia firmy Apple i przyjaźni Jobsa z genialnym inżynierem i współza-
łożycielem Apple – Steve’em Wozniakiem. 

Rozdział siódmy zatytułowany „Chrisann i  Lisa” opowiada o  związku Jobsa 
z Chrisann Brennan oraz o ich nieślubnej córce – Lisie, którą Jobs próbował odrzu-
cić tak, jak kiedyś jego odrzucili biologiczni rodzice. Kontakt z córką przez całe jego 
życie był bardzo trudny.

Kolejne sześć rozdziałów dotyczy historii Apple – od budowy komputera o imie-
niu Lisa(!), poprzez wejście na giełdę, budowanie Maca, aż po rozdział o tzw. „polu 
zniekształcania rzeczywistości” Steve’a Jobsa. Rozdziały od 14 do 17 to opowieść 
o trudnej współpracy Jobsa z szefem PepsiCo – Johnem Sculley’em oraz o tym, jak 
Jobs został przez niego usunięty z Apple. 

Rozdziały od 18 do 21 opowiadają o tym, czym zajmował się Steve Jobs po zakoń-
czeniu współpracy z Apple, czyli o założeniu formy NeXT mającej być przeciwwagą 
rynkową dla Apple oraz studia Pixar, które na początku produkowało specjalistyczne 
komputery do obróbki cyfrowej filmów, a potem zaczęło we współpracy z wytwórnią 
Disneya samo robić filmy i jest współtwórcą takich hitów, jak: Toy Story czy Potwory 
i spółka. W tej części Autor opowiada też historię związku Jobsa z Laurene Powell, 
jego żoną i największą miłością.

W kolejnych rozdziałach Autor opisuje powrót Steve’a Jobsa do Apple w momen-
cie, kiedy firma znajdowała się na granicy bankructwa oraz podjęcie karkołomnej 
pracy mającej doprowadzić do przetrwania spółki. Autor relacjonuje skrupulatnie, 
jak doszło do stworzenia trzech urządzeń: iPoda, iPhone’a oraz iPada, które zrewolu-
cjonizowały kolejno rynek muzyczny, telefonii komórkowej oraz branżę mediów cy-
frowych. Ostatni rozdział zatytułowany „Dziedzictwo” to podsumowanie całości oraz 
ostatnie słowo, które nietypowo dla biografii należy do jej bohatera – Steve’a Jobsa.

Jak wspomniałam na wstępie, recenzowana książka powstała z  inicjatywy i na 
prośbę samego Steve’a Jobsa. Autor przeprowadził z nim około 40 rozmów. Ale, co 
moim zdaniem równie ważne, przeprowadził też wywiady z ponad setką osób – 
współpracowników, przyjaciół, członków rodziny, a także oponentów i konkurentów 
Jobsa. Autor nie narzuca Czytelnikowi swojej opinii, pokazuje różne punkty widze-
nia, często również cytuje fragmenty artykułów prasowych dotyczących Steve’a Jobsa 
i Apple, co znacznie wzbogaca całą publikację. 

Z drugiej jednak strony odbiór książki czasami jest trudny, często na kilku stro-
nach padają nazwiska tak dużej liczby osób: współpracowników Jobsa, jego konku-
rentów, oponentów i dziennikarzy, że nie sposób zapamiętać, kto jest kim i można 
się łatwo pogubić. Autor sprytnie jednak wybrnął z tego problemu i na zakończenie 
książki, jeszcze przed bibliografią i przypisami, umieścił opis postaci, których opinie 
są przytaczane, co powoduje, że Czytelnik czuje się mniej zagubiony.

Czytelnikowi nieobeznanemu z techniką odbiór recenzowanej publikacji może 
też czasami utrudniać fachowe słownictwo technologiczne. Należy jednak mieć na 
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uwadze fakt, że jest to biografia człowieka, który działał w branży wysokich techno-
logii i trudno uciec tutaj od używania fachowego języka.

Walter Isaacson kilkakrotnie w swojej książce podkreśla, że pomimo iż książka 
powstała z inspiracji Steve’a Jobsa, który był znany z niepohamowanej żądzy kontro-
lowania wszystkiego, w tym przypadku w żaden sposób nie próbował wpływać na 
kształt tego dzieła. Co więcej, bardzo istotne jest również to, że autor w żaden sposób 
nie idealizuje Steve’a Jobsa, stara się być jak najbardziej obiektywny i pokazywać dwie 
strony jego osobowości, zarówno genialnego przedsiębiorcy, artysty, wielkiego wizjo-
nera, człowieka, który zmienił nasze wyobrażenie o komputerach, muzyce, branży 
wydawniczej, ale także zwyczajnego człowieka, pełnego sprzecznych namiętności, 
borykającego się z nieustannym poczuciem odrzucenia wywołanego oddaniem go 
do adopcji przez biologicznych rodziców i nieustannie walczącego z demonami, ob-
sesyjnie wręcz skupionego na kontrolowaniu wszystkiego i wszystkich, począwszy 
od tego co zjada, poprzez swoich współpracowników, aż po filozofię Apple – czyli 
całościowe, zintegrowane podejście do produktu.

Ksiażka Waltera Isaacsona jest nie tylko dobrze skonstruowaną i napisaną biogra-
fią geniusza zarządzania, lecz także jest historią firmy założonej przez dwóch hobby-
stów, która dzięki wybiegającej w przyszłość wizji oraz geniuszowi jednego człowieka 
stała się jedną z najbardziej innowatorskich i rozpoznawalnych marek na świecie. To 
także pasjonująca i pouczająca historia powstania i rozwoju branży komputerowej. 
Myślę, że książka ta może być dobrą lekturą zarówno dla hobbystów i fanów Ste-
ve’a Jobsa, jak i menedżerów, doktorantów i studentów zarządzania.

Katarzyna Waksmundzka
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Marek Szymański, bogdan Nogalski

Obrona przed wrogim przejęciem. Jak ochronić swój biznes

oficyna a Wolter business, Warszawa 2011

Problematyka fuzji i przejęć pasjonuje nie tylko specjalistów od bankowości inwe-
stycyjnej, lecz także menedżerów, z których większość już zetknęła się z tymi proble-
mami w swojej działalności biznesowej. Sztuka planowania i prowadzenia transakcji 
fuzji i przejęć w krajach o dojrzałym rynku kapitałowym jest rozwinięta na wyso-
kim poziomie zarówno w zakresie teorii, rozwiązań prawno-instytucjonalnych, jak 
też kształcenia menedżerów i wiedzy praktycznej. Polscy menedżerowie i przedsię-
biorcy zetknęli się z tym problemem dopiero po 1989 roku, początkowo występu-
jąc w roli „zwierzyny łownej”, potem byli obiektem przejęć przez firmy zagraniczne 
i szybko rozrastające się polskie grupy kapitałowe. Po ponad 20 latach funkcjono-
wania w gospodarce rynkowej Polacy zebrali sporo doświadczeń, mają potrzebną 
do tego typu transakcji infrastrukturę prawną, dobrze rozwinięty rynek kapitałowy 
i są jednym z większych podmiotów przejmujących inne firmy w regionie Europy 
Środkowo-Wschodniej. 

Tematem wciąż jeszcze nowym i atrakcyjnym dla polskich czytelników są wrogie 
przejęcia ze względu na niewielkie doświadczenia polskich przedsiębiorstw w tym 
zakresie i uporczywie utrzymującą się negatywną opinię o takich transakcjach. Wi-
dowiskowa transakcja wrogiego przejęcia firmy W. Kruk S.A. przez Wistulę & Wól-
czankę S.A. i niespodziewana riposta przejętej firmy wzbudziły wielkie zainteresowa-
nie i poszerzyły wiedzę Polaków na ten temat dzięki licznym artykułom prasowym 
i dyskusjom specjalistów. Wciąż jednak wiedza, w jaki sposób wykorzystywać wrogie 
przejęcia w planowaniu rozwoju przedsiębiorstwa i w jaki sposób bronić się przed 
niechcianym przejęciem, nie jest wystarczająca i każda książka, która pozwoli zrozu-
mieć te zagadnienia jest bardzo potrzebna na rynku wydawniczym. Książka Marka 
Szymańskiego i Bogdana Nogalskiego w doskonały sposób wypełnia tę lukę.

Autorzy skupili się w książce na analizowaniu różnych technik obrony przedsię-
biorstwa przed wrogim przejęciem, w mniejszym stopniu na wykorzystywaniu tego 
narzędzia w stosunku do innych podmiotów. Główna teza książki mówi o tym, że 
rodzaj zastosowanej obrony ma wpływ na wynik przejęcia. Za cel główny pracy Au-
torzy postawili sobie zweryfikowanie następujących hipotez:
1. Zastosowanie różnorodnych technik obrony zwiększa skuteczność działań 

obronnych.
2. Dobór technik obronnych wynika ze specyfiki sytuacji.
3. Podjęcie obrony zwiększa okresowo kapitalizację spółki.

W rozdziale 1 Autorzy wprowadzają Czytelnika w podstawowe pojęcia rynku 
kapitałowego, fuzji i  przejęć, definiują i  opisują specyficzny rynek, na którym 
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przedmiotem obrotu są akcje i udziały przedsiębiorstw, nazywany rynkiem kon-
troli przedsiębiorstw. Z funkcjonowaniem tego rynku związane jest pojęcie kon-
troli korporacyjnej, narzędzia gwarantującego właścicielom wpływ na kierowanie 
przedsiębiorstwem. Postępujący proces oddzielenia funkcji właścicielskiej od funk-
cji zarządzania przedsiębiorstwem był impulsem do poszukiwania takiego modelu 
zarządzania spółką, który będzie chronił interesy właścicieli, ale nie będzie równo-
cześnie hamował procesów rozwojowych. Autorzy omawiają rodzaje transakcji na 
rynku kontroli przedsiębiorstw, ich uwarunkowania prawne i instytucjonalne, mo-
tywy kupującego i sprzedającego. Charakteryzując wrogie przejęcia, omawiają jego 
cechy, czynniki sprzyjające wrogim przyjęciom związane z cechami przejmowanego 
przedsiębiorstwa (małe rozmiary spółki, rozproszony akcjonariat, niska wycena ak-
tywów, zaawansowany wiek, nieefektywne zarządzanie), a także sposób postępowa-
nia spółki giełdowej realizującej wrogie przejęcie.

W rozdziale 2 zostały scharakteryzowane przesłanki obrony przed wrogim prze-
jęciem w podziale na przesłanki fundamentalne, taktyczne i osobiste, a także różne 
strategie, taktyki i działania obronne. Dużo miejsca w tym rozdziale poświęcono ba-
rierom wrogiego przejęcia: strukturalnym, kulturowym i technicznym, wskazując na 
specyfikę polskiego rynku kontroli i polskich spółek. Na podstawie analizy statutów 
250 polskich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 
zarejestrowano częstotliwość występowania barier technicznych chroniących przed 
wrogim przejęciem. W większości badanych spółek występowały w statutach zabez-
pieczenia przed wrogimi przejęciami, średnio 1,4 na spółkę. Częściej występowały 
utrudnienia uzyskania wpływu na zarządzanie spółką niż utrudnienia nabycia akcji. 

W rozdziale 3 autorzy książki wykorzystali opisy przypadków wrogich przejęć 
na GPW w Warszawie opisanych szczegółowo w Dodatku B do weryfikacji hipotez 
postawionych we Wstępie. W Dodatku B 11 przypadków wrogiego przejęcia zapre-
zentowano w porządku chronologicznym w podziale na przejęcia skuteczne i nie-
skuteczne. Wśród przejęć skutecznych znalazły się następujące transakcje: BIG ver-
sus Bank Gdański, Kalon versus Polifarb Cieszyn–Wrocław i Yawal versus Paged. 
W kategorii przejęcia nieskuteczne znalazły się transakcje: Bank Handlowy versus 
Pekao, Exbud versus Budimex, Kredyt Bank versus BOŚ, Deutsche Bank versus BIG 
BG, Michał Sołowow versus Exbud, Agora versus Art. Marketing Syndicate oraz Vi-
stula &W ólczanka versus W. Kruk. Każdy z tych opisów odtwarza proces przygoto-
wania wrogiego przejęcia i ripostę ze strony spółki przejmowanej i same stanowią 
bardzo wartościowy materiał, szczególnie przydatny do wykorzystania w dydaktyce 
jako case study. 

W rozdziale 3 na podstawie analizy przypadków zbadano częstotliwość występo-
wania różnych technik obrony pochodzących z następujących grup technik: odpo-
wiedź finansowa, restrukturyzacja oraz posunięcia prawne i polityczne oraz biały ry-
cerz. Techniki finansowe zastosowało 8 z 11 badanych spółek, najczęściej stosowaną 
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techniką finansową było dyskredytowanie oferty firmy przejmującej. Techniki re-
strukturyzacyjne zastosowały 4 spółki, każda inną technikę (wykup własnych ak-
cji, emisja nowych akcji, sprzedaż akcji należących do spółek zależnych, zakup akcji 
nabywcy). Obronne posunięcia prawne i polityczne zastosowało 6 spółek. Były to 
następujące techniki: odwołanie do instytucji nadzoru finansowego (3 przypadki), 
odwołanie do sądu (3 przypadki), odmowa, przekładanie lub zawieszenie walnego 
zgromadzenia (3 przypadki), posunięcia polityczne (2 przypadki). Technika „Białego 
rycerza” została zastosowana w 5 przypadkach. Autorzy zbadali też bariery chroniące 
przed wrogimi przejęciami w grupie badanych przypadków i ich związek ze skutecz-
nością technik obronnych, a także problem doboru technik obronnych do specyfiki 
sytuacji wrogiego przejęcia. 

Przyjmując z zainteresowaniem proces weryfikacji hipotez, należy pamiętać, że 
ze względu na małą liczbę opisywanych przypadków wiarygodność analiz statystycz-
nych jest ograniczona i należy z ostrożnością podchodzić do wyników. Dla mnie nie-
wątpliwa wartość badań 11 przypadków wrogich przejęć polskich spółek giełdowych 
polega na tym, że pokazano, w jaki sposób można zoperacjonalizować determinanty 
skuteczności wrogich przejęć oraz techniki obrony i w jaki sposób dowodzić siły 
związku między tymi zmiennymi a skutecznością wrogiego przejęcia.

Nie jest dla mnie zrozumiałe umieszczenie w książce rozdziału 4, który jest skró-
tem Dodatku B zawierającego szczegółowe analizy przypadków. Należało, moim 
zdaniem, włączyć ten dodatek do pracy zamiast rozdziału 4 i to przed obecnym roz-
działem 3, czyli najpierw analiza materiału empirycznego, a potem wnioski z niego 
wynikające. Bardzo dużą wartość dla Czytelnika ma Dodatek A zawierający opis ba-
dań empirycznych, indeks pojęć oraz bardzo obszerny spis literatury polskiej i za-
granicznej.

Bardzo wysoko oceniam książkę Obrona przed wrogim przejęciem. Jak ochronić 
swój biznes. To książka w dużym stopniu pionierska. Jest udaną próbą przeniesienia 
wiedzy o procesie przejęć na teren młodego polskiego rynku kapitałowego. Autorzy 
odpowiedzieli na ważne pytanie: w jakim stopniu polskie spółki publiczne wyko-
rzystują instytucję wrogiego przejęcia w procesie rozwoju i w jaki sposób są przygo-
towane do obrony przed tą formą przejęcia. Bardzo interesująco Autorzy pokazali 
specyfikę barier chroniących polskie spółki związanych z rozwiązaniami prawnym, 
doświadczeniami i gospodarką Polski. Za istotne uważam również zwrócenie uwagi 
na odrębność pojęcia barier obronnych i technik obrony przez przejęciem, co po-
wszechnie jest mylone.

Wartość książki polega również na oryginalnym i przemyślanym podejściu meto-
dologicznym do badania wrogich przejęć. Poza przytoczeniem badań zagranicznych 
i sposobu definiowania przez ich autorów podstawowych pojęć Szymański i Nogal-
ski przeprowadzili samodzielne badania na dwóch zbiorach spółek publicznych: na 
zbiorze 250 spółek, gdzie uchwycili skalę i strukturę problemu barier chroniących 
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przed przejęciem polskie spółki publiczne i na próbie 11 przypadków wrogich prze-
jęć, gdzie skupili uwagę na przebiegu procesów wrogich przejęć i ich uwarunkowa-
niach, a w szczególności na stosowanych technikach obronnych, ich skuteczności 
i związkach z barierami ochronnymi. Metoda badań szczegółowo opisana w Do-
datku A i sposób analizy oraz prezentacji wyników są ważną wskazówką dla bada-
czy podejmujących ten temat.

Dla praktyków zarządzania, a  także dla studentów kierunków ekonomicznych 
książka Marka Szymańskiego i Bogdana Nogalskiego jest kopalnią wiedzy o rynku 
kapitałowym i rozwoju za pomocą przejęć. Pokazuje też możliwości wykorzystywa-
nia wrogich przejęć w procesie rozwoju spółek, a przede wszystkim dostarcza każ-
demu menedżerowi narzędzi do analizowania zagrożenia spółki wrogim przejęciem 
i sposobów, w jaki może tworzyć bariery chroniące spółkę przed atakiem inwesto-
rów, a w przypadku podjęcia działań zmierzających do przejęcia, w jaki sposób sku-
tecznie ten atak odeprzeć.

Maria Romanowska
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Charles Wankel, Agata Stachowicz-Stanusch

Management Education for Integrity: Ethically Educating 
Tomorrow’s business Leaders

Emerald Group Publishing Limited, Bingley, Uk 2011

Even though the pace and the scale of business scandals continue to grow, busi-
ness education is slow in its response. Business Schools in particular have been slow 
in addressing Business Ethics in a comprehensive and strategic way. The role of bu-
siness ethics and integrity has many times been regarded as a secondary concern 
and not a central one. Consequence of a not always correctly interpreted demand 
side supposing that many students and especially MBA students want to learn how 
to make money (and only that). But consequence as well of instructors not feeling 
comfortable with the way Business Ethics is traditionally taught (and apparently in 
many cases quickly and happily forgotten by students), and program directors not 
knowing how and where to introduce the issue best into their programs. Fortuna-
tely, different scholars and practitioners now have undertaken the task of thinking 
new ways through which to advocate for a more central role of integrity in business 
education. The book “Management Education for Integrity: Ethically Educating To-
morrow’s Business Leaders” edited and co-authored by Charles Wankel and Agata 
Stachowicz-Stanusch is a good example, presenting the variety and richness of se-
veral approaches that have been developed lately. 

The main virtue of this book is its practice-orientation. It offers advice and to-
ols for management educators and ways to better introduce issues of business ethics 
into currently existing curricula. The book covers its subject from three main angles: 
curriculum design, values as pathways to ethical action, and the role of a liberal ap-
proach to management education. Amongst the contributions, the article of Charles 
Wankel and Agata Stachowicz-Stanusch describes arguments in favor of the necessity 
to construct a moral framework of business education. Joseph Petrick in his chapter 
offers the innovative concept of “integrity capacity” defined as a management skill 
and strategic asset that can be dissected through specific practical pedagogical tests. 
Of similar importance is the contribution of Adkins, Gentile et al. It offers practical 
applications for undergraduate and MBA students from the successful “Giving Vo-
ice to Values” action-oriented program that provides students with possible courses 
of action when faced with dilemmas, helping inner values to translate into practical 
solutions in problematic situations. The authors advocate for open discussions be-
tween educators and students by way of researching ethical dilemmas and rehearsing 
and enacting concrete, real world-like situations. 

Louis Gasper’s contribution on encouraging moral development offers intere-
sting avenues to explore the role and aspects of “moral imagination” and how it can 
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be creatively used to address integrity dilemmas. The Tony Simmons et al piece aims 
at establishing how ethical leadership capabilities can be explored and taught in the 
classroom, examining the manner in which decisions are taken by leaders and to 
what degree they embody the values they seek to promote. 

An effort to address how to best adapt the design of responsible management edu-
cation according to different cultural and social contexts is presented in the chap-
ter written by Heh Jason Huang. The author shows how a scenario-based approach 
can help in designing such a program for Chinese universities and to what extent 
assumptions about categories such as the individual, leadership, and group must be 
analyzed and conceptually adjusted according to local cultures. 

All in all the book represents an interesting and comprehensive effort to intro-
duce a number of practical tools designed to address integrity in business education 
and ways to measure their effectiveness. It is an interesting and helpful read for all 
those who teach business ethics.

Matthias Kleinhempel
Professor of Business Policy at IAE Business School, Argentina

Head of the Center for Governance and Transparency at IAE Business School, 
Argentina
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