
Żeby wiedzieć, że korporacja przypomina dżunglę nie trzeba być podróżnikiem jak Steve Irwin, ani 

guru biznesu jak Bill Gates. Ale żeby bezpiecznie się po niej poruszać i przesuwać w górę 

korporacyjnej drabiny, nie wystarczy pycha tygrysa bengalskiego ani spryt Marka Zuckermana. Trójka 

doświadczonych menadżerów, z różnych i najdynamiczniej rozwijających się zakątków korporacyjnej 

dżungli - Beata Mońka prezes zarządu Canal+ Cyfrowy S.A., Bogusława Matuszewska wiceprezes 

zarządu PGE S.A i Sławomir Turek z e-commercu przełożyli nasze codzienne lęki i gabinetowe relacje 

na mechanizmy panujące w świecie zwierząt. Łącząc to wszystko, co  pozwala nam obserwować 

przyroda z naszym ludzkim stadnym zachowaniem i metafizyką.  Zaskakująca forma narracji, gdzie  

teoria i przykłady z natury mieszają się z dynamicznym dialogiem o historia z kręgów biznesu.  

Wiedza, doświadczenie, ale przede wszystkim zrozumienie naszych własnych zachowań, którego 

wszyscy na co dzień poszukujemy.  

Instynkt, koncentracja i sushi, i sashimi – całe to korporacyjne tiramisu –  racja.  Ale  wszystko trzeba 

najpierw przekazać, aby móc potem odcinać kupony. Wiedzę i determinacje odpowiednio dawkować, 

żeby nie przestrzelić. Prężyć muskuły, żeby budować sojusze, ale nie zastraszać. Komunikacja – nasz 

pierwotny instynkt.  Niby się z tym rodzimy, a w niczym innym nie popełniamy tylu błędów. Jak nasze 

narzędzia pracy, nowoczesne gadżety, komórki, tablety mało różnią się od kawałka pnia, który 

dzięcioł wykorzystuje nie tylko do swoich rutynowych zadań, ale też oznaczania pozycji społecznej. 

Podkreślania swojej atrakcyjności. Pszczoły, dla których ta sama substancja ma eliminować 

potencjalne następczynie królowej, ale też przyciągać trutnie konieczne do reprodukcji. Czy wiesz 

kiedy twoja wiedza, inteligencja pomaga ci budować wpływy i sojusze, a kiedy wręcz przeciwnie 

pomaga w eliminowaniu konkurenta? Tylko obserwując jednocześnie te dwa światy – zwierzęta i 

ludzi, gatunek do gatunku, stado do stada - zaczynamy lepiej rozumieć swoje zachowania, a co 

najważniejsze i to …książka „Porozum się albo giń” nam daje - uczymy się odpowiednio nimi 

manewrować. Jaskrawoczerwone wnętrze dzioba mewy, który rozwarty przypomina przeciwnikowi o 

zagrożeniu, o krwi. Ile to znamy tych gestów z posiedzeń zarządów i z negocjacji. Wiele z nich stało 

się częścią korporacyjnej ogłady. Tak jak strój, świecące wielkie spinki mające przypominać o 

sprawnych rękach, które kryją. Gorzej kiedy ich nie dostrzegamy na czas, czego również uczymy się z 

poruszającej i zostającej w tyle głowy książki, o groźnym świecie, w którym może zabraknąć nam 

rozumnej komunikacji.   
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