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Urodził się Pan podobno na biurku 
swojego ojca… 

Tak, tu na zapleczu. Ojciec brał wtedy 
udział w kampanii wrześniowej, był porucz-
nikiem artylerii konnej jako ochotnik, bo 
ze względu na przebytą malarię został 
zwolniony ze służby wojskowej. 

Czy już w dzieciństwie wiedział Pan, 
że będzie pracował w rodzinnej firmie?

W  bardzo wczesnym dzieciństwie 
nie miałem nawet świadomości, że są inne 
firmy niż rodzinne. W okresie stalinow-
skim w gruncie rzeczy czekaliśmy jednak 
tylko na to, że nas zlikwidują. Ojciec był 
wielokrotnie aresztowany, a  firma nie 
jawiła się jako perspektywiczna. Nawet 
po 1956 roku nadal było ciężko i  ja nie 
bardzo się nastawiałem na jej prowadzenie. 
W związku z tym ukończyłem matematykę 
na uniwersytecie i  przez 30 lat praco-
wałem w nauce. Z tego też powodu, aby 
firma przetrwała do czasu, w którym mój 
syn będzie mógł ją przejąć, ojciec poprosił 
naszą kuzynkę, panią Marię Szukałowicz, 
żeby ją prowadziła.

Czy trudno było połączyć naukową 
karierę z rodzinnym biznesem?

Ja nie połączyłem karier, ja po prostu 
zrezygnowałem z pracy naukowej. Kiedy 
w 1991 roku postanowiłem spędzić swój 
urlop narciarski, poświęcając go pracy 
w firmie, okazało się, że są dwa wyjścia: 
albo firmę trzeba zamknąć, albo ją rozwinąć 
i  utrzymać na czołowym miejscu, więc 
zacząłem to robić. Na początku myślałem, 
że to wszystko pogodzę, ale nie okazało się 
to możliwe… Ostatnimi czasy wróciłem do 
dydaktyki akademickiej, ale nie tej mate-
matyczno-informatycznej, tylko związanej 
z zarządzaniem kompleksową jakością.

Jak pokrótce kształtowały się dzieje 
firmy od samej jej prahistorii?

Andreas Blikle, pierwszy z Bliklów, 
który przyjechał do Polski, urodził się 
pod koniec XVIII w. w  Ravensburg  
w Badenii-Wirtembergii i  jako dorosły 

człowiek wyjechał stamtąd do Szwajcarii, 
gdzie się ożenił i  miał dwóch synów. 
Potem cała rodzina przeniosła się do 
Chełma Lubelskiego, co było wówczas 
dość powszechne wśród rzemieślników 
niemieckich i  szwajcarskich, bo właśnie 
w  Chełmie znajdowała się dość duża 
gmina kalwińska, w tym szwajcarska. Jeden 
z jego synów, Fryderyk, założył wówczas 
fabrykę złoconych ram do obrazów i wyje-
chał do Warszawy. Tam też urodził się 
wkrótce założyciel obecnej firmy – Antoni 
Kazimierz Blikle, który został wysłany 
na naukę do cukiernika pochodzenia 
szwajcarskiego Semadeniego, posiada-
jącego cukiernię w Łomży. Po powrocie 
z  Łomży Antoni Kazimierz podjął 
pracę jako czeladnik w firmie Michalski, 
w cukierni na Nowym Świecie. Ponieważ 
pan Michalski po kilku latach zmarł, mój 
przodek odkupił tę firmę od wdowy. Po 
latach z kolei przejął ją jego syn Antoni 
Wiesław, który w  duszy był artystą: 
malował, rzeźbił, komponował, studiował 
na Akademii Sztuk Pięknych, ale równo-
cześnie prowadził cukiernię. Jego następcą 
był mój ojciec – Jerzy Blikle, który przejął 
firmę w  bardzo trudnym okresie, wraz 
z problemami finansowymi związanymi 
z wejściem dziadka w odrębną od naszej 
firmy spółkę. Mój dziadek był już wtedy 
chory, a ojciec spłacił wszystkie długi, po 
czym cieszył się dobrze prosperującą firmą 
jedynie przez kilka lat do wybuchu wojny. 
Udał się na front, a gdy wrócił, kontynu-
ował działalność. W czasie wojny wszelkie 
restauracje bardzo dobrze prospero-
wały, bo ówczesne „interesa” prowadziło 
się właśnie w  restauracjach. Mój ojciec 
stworzył więc kawiarnię na 150 stolików 
z muszlą koncertową, która niestety została 
zburzona po wojnie, ale cukiernia prze-
trwała. Ojciec przeprowadził ją przez 
najtrudniejszy okres, przez lata stali-
nowskie, a  potem przez równie ciężkie 
lata 60. W  latach 70. bardzo ciężko się 
rozchorował, a w 1981 roku zmarł i firmę 
prowadziła dalej Maria Szukałowicz, nato-
miast w 1991 roku włączyłem się ja.

Okres PRL to nie były najłatwiejsze 
lata dla polskiego biznesu…

Te lata były trudne, ale w sposób dziś 
już zapomniany: łatwo było sprzedać, 
a trudno było cokolwiek kupić. Np. cukier 
dostawało się na przydział, a władza decy-
dowała o cenach ciastek. Do tego ówczesna 
władza nie kochała przedsiębiorców, odby-
wały się kontrole zwane „nalotami”, które 
na ogół kończyły się tym, że wyzna-
czano tak zwany podatek wyrównawczy, 
zwany domiarem, z  reguły przekracza-
jący wiele razy wartość firmy. Wtedy ojciec 
rozpoczynał proces odwoławczy i gdzieś 
w szóstej instancji wygrywał, ale musiał 
płacić na ten podatek zaliczki, a zaliczek 
nie zwracano, tylko mówiono: „zaliczymy 
to w poczet przyszłych podatków”. W roku 
1952, jeszcze w  czasach stalinowskich, 
wyrzucono nas z pracowni z pogwałceniem 
nawet ówczesnego prawa. Musieliśmy 
przenieść się do znacznie mniejszej 
pracowni, nie zwrócono nam żadnych 
kosztów tego przeniesienia. A potem co 
parę lat zapalało się podobno jakieś zielone 
światło dla rzemiosła, a to, że się zapalało 
co parę lat, było istotnym dowodem na to, 
że musiało i co parę lat gasnąć. Wiele razy 
w roku odbywały się kontrole typu „nalot”. 
Wyglądało to w  taki sposób, że urzęd-
nicy, najczęściej skarbowi, wchodzili przez 
wszystkie wejścia i natychmiast zakładali 
tak zwany kocioł: można było wejść, a nie 
można było wyjść. Następnie wyrywali 
ze ściany kabel telefoniczny i zaczynała 
się kontrola. Pierwsze, co robili, to wysy-
pywali kosz na śmieci i  układali puzzle 
z tego, co było podarte. Przy czym oczywi-
ście wiadome było, że muszą coś znaleźć, 
więc ojciec miał specjalne przygotowane 
takie drobne uchybienia, na które ich 
umyślnie naprowadzał, bo póki czegoś nie 
znaleźli, to nie wyszli. Zwykle rzecz szła 
o magazyn, bo nie zgadzała im się ilość 
mąki. Pamiętam jak dziś, że nie zgadzała się 
o 7 kilogramów, podczas kiedy tej mąki tam 
było tam parę ton, więc w takim wypadku 
7 kilogramów szło po prostu w powietrze. 
Albo rodzynki nie zgadzały się im o 10 dag. 

A procedura była taka: jeśli magazyn się 
nie zgadza, to księgi handlowe są odrzu-
cone, a skoro są odrzucone, to znaczy, że 
ich nie ma. Jeśli nie ma ksiąg, oznacza to, 
że firma prowadzi działalność, nie prowa-
dząc ksiąg handlowych, a  jeśli ich nie 
prowadzi, oznacza to, że działa nielegalnie. 
No i  wtedy dawano najwyższy domiar. 
Po ostatniej takiej kontroli, trwającej 12 
godzin, w czasie której urzędnicy się zmie-
niali, a  ojciec musiał ciągle być obecny, 
a do tego jeszcze z nerwów przez cały czas 
palił papierosy, dostał stanu przedzawało-
wego. I wyniesiono go na noszach. Leżąc 
już, powiedział: „Panowie, tylko ja repre-
zentuję firmę, plombujcie ją wobec tego 
i dopóki ja nie wrócę, kontrola musi być 
przerwana”. I  wywiesiliśmy informację, 
że ojciec jest w szpitalu, a po Warszawie 
poszła plotka, że Blikle uciekał za granicę 
mercedesem, w którego bagażniku wiózł 
sztaby złota, i  go chwycili. Firma była 
wówczas nieczynna przez dwa tygodnie. 
Po czym ojciec wrócił ze szpitala, udał 
się do ministra handlu i drobnej wytwór-
czości i  powiedział: „Panie ministrze, 
oddaję panu klucze i rezygnuję z prowa-
dzenia firmy”. Warto wiedzieć, że tak się 
właśnie kiedyś odbywały prywatyzacje. 
Firmy nie zabierano, ale ludzie bardzo 
często sami rezygnowali, bo taka była presja 
psychiczna. Lecz ojciec powiedział mi 
kiedyś, że nigdy tego nie zrobi, że dobro-
wolnie firmy nie odda, co najwyżej wezmą 
ją sami. Ale wtedy poszedł do ministra 
i zagrał po prostu va banque. Powiedział: 
„oddaję panu klucze”. Padło wówczas 
pytanie: „dlaczego?”. Trzeba dodać, że to 
był już 1966 rok, w międzyczasie pisały 
o  nas  i  „Der Spiegel”, i  „Stern”, więc 
minister spytał zaskoczony: „Dlaczego? 
Taka słynna firma?”. Na co ojciec mu 
odrzekł: „Mogę panu powiedzieć, ale tylko 
prywatnie. Już dłużej nie jestem w stanie 
płacić łapówek pańskim urzędnikom”. Na 
to minister wcale się nie obraził, tylko 
powiedział: „To zastanówmy się, co wobec 
tego możemy zrobić”. I ojciec zapropo-
nował ryczałt podatkowy. Powiedział: „Ja 
się będę umawiał, ile zapłacę podatku, 
wy możecie mnie sprawdzać, ale ja nie 
prowadzę żadnych książek, żadnych 
zapisów magazynu. Raz na rok umawiam 
się z wami, ile zapłacę, i tyle wam płacę, 
i koniec”. Tego wówczas nie stosowano, ale 
minister się zgodził. Oczywiście byliśmy 
sprawdzani, ale tylko według dwóch 

parametrów, które można było obliczyć; to 
znaczy liczby pracowników i zużycia gazu. 
Nie sprawdzano nas, ile jesteśmy w stanie 
sprzedać, bo oczywiste wtedy było, że 
sprzedać można tyle, ile się wyprodukuje. 
Pytaniem było, ile się da wyprodukować. 
Ponieważ stosowano wobec nas wskaź-
niki firm państwowych, to w ten sposób 
wychodziła im zwykle jedna trzecia tego, 
co faktycznie produkowaliśmy. I  odtąd 
ojciec płacił bardzo wysokie podatki, ale 
od jednej trzeciej sprzedaży. Ryczałt płaci-
liśmy do momentu, kiedy ja objąłem firmę. 
Dopiero wtedy przeszliśmy na księgę przy-
chodów i rozchodów, a w dwa lata później 
na pełną księgowość. 

W Pana kawiarni siedziała niejedna 
wielka postać…

Tak, odwiedzały nas  postacie 
znane i ważne. Bywał na przykład Artur 
Rubinstein, stąd pisano o nas naprawdę 
dużo w polskich gazetach. Sami prowoko-
waliśmy zresztą te wydarzenia. Przyjechała 
Juliette Greco – ojciec wysłał 100 róż 
i  pączki. Jest Konkurs Chopinowski – 
pączki z  naszej firmy stoją na stołach 
jury. Tak więc prasa o  tym natychmiast 
pisała i to w dużej mierze chroniło firmę 

przed likwidacją. Bywał też w  naszej 
cukierni prezydent de Gaulle. Działo 
się to przed wojną, w  latach 20., kiedy 
po raz pierwszy przebywał w Polsce. Był 
wtedy dowódcą grupy 2000 francuskich 
oficerów. Mieszkał w Rembertowie, ale 
jak napisano w jego biografii, nie był zbyt 
zamożny, a żołd nie był wysoki i w związku 
z tym rzadko bywał w kasynie oficerskim. 
Przyjeżdżał więc do Warszawy, chodził na 
długie spacery, a zatrzymywał się jedynie 
w kawiarni Blikle. Bywał również na salo-
nach u państwa Strumiłło – właścicieli 
tego właśnie budynku, gdzie jest obecnie 
cukiernia, którzy mieli mieszkanie na 
pierwszym piętrze. Była tam również 
piękna pani Strumiłło, do której de Gaulle 
się też trochę zalecał, więc jak się jego 
rodzina o tym dowiedziała, to go natych-
miast sprowadziła z powrotem do Paryża 
i ożeniła. Powodem odwiedzania naszej 
firmy pewno był także fakt, że moja babka 
pochodziła z francuskiej rodziny produ-
centów win z Bordeaux i mówiła płynnie 
po francusku. 

Gdy de Gaulle już jako prezydent 
Francji przyjechał do Warszawy w roku 
1967, okazało się że zapamiętał naszą 
firmę i zapytał w wywiadzie udzielonym 

Rozmowa z prof. Andrzejem Blikle
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dla jakiegoś dziennika, czy ta firma jeszcze 
istnieje. No i dzięki temu ambasada fran-
cuska skontaktowała się z ojcem, żeby się 
zapytać, czy to jest ta sama firma, w której 
bywał porucznik de Gaulle.

Wówczas ojciec został zaproszony na 
raut, który de Gaulle wydał w Wilanowie, 
ówczesnej swojej rezydencji. Na ten właśnie 
raut ojciec przygotował dwa torty: marce-
panowy i  czekoladowy. Do tych tortów 
zostały specjalnie zrobione u introligatora 
okrągłe pudła z celofanowym wierzchem. 
Chociaż ojciec wiózł na raut dwa torty, 
przygotował ich sześć, na wypadek gdyby 

coś się stało, na przykład gdyby tamte 
upadły albo się zniszczyły. Te dwa jednak 
szczęśliwie dojechały, więc pozostałe 
cztery zostały sprzedane na porcje i odtąd 
klienci zaczęli się upominać o takie torty. 
Tort czekoladowy wymagał wtedy udania 
się do Peweksu i zakupienia czekolady, bo 
gdzie indziej nie można jej było wtedy 
dostać. Takie torty były wówczas robione 
tylko na zamówienie i nazwane zostały 
„generalskimi”. Nazywają się tak zresztą 
do dziś.

Czy wielopokoleniowa tradycja to 
motor, który popycha firmę do przodu?

W trudnej historii Polski taka pięcio-
pokoleniowa firma jak nasza to faktycznie 
rzadkość. Nasza firma zachowała ciągłość 
tradycji i  nigdy nie została upaństwo-
wiona właśnie dzięki temu, że była mała. 
Niestety, druga wojna światowa i  okres 
PRL-u  zniszczyły 90 procent polskich 
firm. Na świecie jest inaczej, najdłuższą 
ciągłość pokoleniową zachowują firmy 
japońskie. Najstarsza firma rodzinna na 
świecie działa od 32 pokoleń w branży 
hotelarskiej, kolejna funkcjonuje od 25 
pokoleń i produkuje sos sojowy.

Wielopokoleniowe firmy rodzinne 
mają większą determinację przetrwania, 
ze względu na poczucie odpowiedzialności 
zarówno przed tymi pokoleniami, które 
już były, jak i przed przyszłymi. Na całe 
szczęście w moim wypadku jest już kolejne 
pokolenie, które pracuje w firmie, i mam 
też wnuka, który choć teraz jest jeszcze 
trochę za mały, może również będzie chciał 
tu pracować. To powoduje naprawdę silne 
poczucie odpowiedzialności i determinację. 
Oczywiście owa wielopokoleniowość to 
także dobry atut marketingowy, pozwala-
jący się wyróżniać spośród innych.

Natomiast trudność polega na tym, 
że przychodząc do firmy takiej jak nasza, 
klient spodziewa się bardzo wiele, więc 
stosunkowo trudno go zaskoczyć, łatwo 
zniechęcić. 

Czym wobec tego firma Blikle 
zaskakuje klientów? Jakie wprowadza 
innowacje?

Innowacje to przede wszystkim 
nowe produkty. Długo pracowaliśmy nad 
tabliczkami czekolady, które w zeszłym 
roku weszły do sprzedaży. Oferujemy 
cztery smaki: mleczną, deserową, gorzką 
i chilli. Są to czekolady najwyższej jakości 

i  o  stosunkowo wysokiej cenie. Jednak 
my nie zamierzamy wchodzić na rynek 
masowy, który jest rynkiem dużych firm. 
Nasza strategia zakłada co innego.

Na walentynki wprowadziliśmy z kolei 
„ciastko miłości”. Jest to torcik w kształcie 
serca, wykonany z bardzo delikatnej piany 
o smaku żurawiny bądź marakui, z pokrywą 
z różnokolorowych czekolad. Nasz ostatni 
wariant ma pokrywę czekoladową połą-
czoną z zieloną herbatą.

Czy firma Blikle wychodzi naprzeciw 
nowym prądom zdrowej i  niskokalo-
rycznej żywności?

Wychodzimy z  założenia, że nie 
ma żywności niezdrowej, są jedynie 
niezdrowe diety. Cukier, podobnie jak 
i jajka, jest niezdrowy tylko w nadmiarze. 
W  nadmiarze niezdrowa jest nawet 
marchewka. Podstawowym atrybutem 
naszej firmy jest smak. My staramy się być 
firmą dla smakoszy. Nawet osoby odchu-
dzające się mogą być naszymi klientami, 
gdyż na wagę ciała wpływa nie ilość spoży-
wanych kalorii, ale tzw. bilans energetyczny, 
a więc stosunek kalorii przyjmowanych do 
wydatkowanych.

Czy zachowujecie podstawowe 
receptury sprzed lat?

Podstawowe receptur y, szcze-
gólnie ciast drożdżowych i drożdżowych 
z  makiem, serników, ciast francuskich, 
nie zmieniły się od 140 lat, choć zmieniły 
się niektóre surowce, np. mak. Od czasu 
PRL-u pojawiło się wiele zmian na lepsze 
– można dostać prawdziwy marcepan, 
czekoladę, kandyzowaną skórkę pomarań-
czową, którą kiedyś musieliśmy skupywać 
od klientów i samemu smażyć.

Czym jest dla Pana sukces?
Sukces to rzecz ulotna, pozwolę sobie 

zacytować dwóch filozofów – Russela 
i Whiteheada, którzy napisali w latach 30. 
książkę „Podstawy matematyki”, a w niej 
podali następujące przesłanie: „Nigdy 
nie jest się tak dobrym, jak to się wydaje 
w chwilach sukcesu, ani tak złym, jak to się 
wydaje w chwilach zwątpienia”.

Kto uważa, że już osiągnął sukces, 
zapewne przestanie się rozwijać.

Jak naukowiec odnalazł się w pracy 
managera? 

Przez 7 lat byłem dyrektorem 
naukowym instytutu, zarządzałem 

Konferencje latem w iście 
królewskich warunkach

Cena już od 299,00 zł/os.
obejmuje:

 Wynajęcie sali konferencyjnej
 Przerwę kawową
 Nocleg w pokoju dwuosobowym
 Śniadanie w formie bogatego bufetu
 Kolację w formie bufetu
 Dodatkowe atrakcje:
Całodzienny pobyt w „Błękitnej Lagunie” 
- basen rekreacyjny z hydromasażami
Całodzienny pobyt w Świecie Saun:
sauna parowa z aromaterapią;
sauna fi ńska;
seans światło, muzyko, aroma i hydroterapii 
w „Świątyni Relaksu”
„Prysznic wrażeń” z deszczem arktycznym, 
tropikalnym i bryzą morską

Hotel Król Kazimierz dysponuje sześcioma salami konferencyjnymi 
o łącznej powierzchni 1000 m2, dzięki czemu można organizować: 
konferencje, seminaria biznesowe, przyjęcia ślubne i rocznicowe, 
lunche, obiady, kolacje, bankiety do 1000 osób. 4 sale o powierzchni 
100 m2 każda, idealne na spotkania dla 80 osób. 

 Apartament konferencyjny - jeżeli poszukujecie Państwo sali, której wystrój 
  zapewni odpowiednią oprawę dla ważnych spotkań w niewielkim gronie. Jest  
 wyposażony w stół na 12 osób i można go połączyć z apartamentami Esterki  
 lub Króla Kazimierza. 

 Sala o powierzchni 70 m2 - położona tuż przy tarasie będzie doskonałym  
 miejscem na konferencję dla 40 osób 

Niezależnie, czy zdecydujecie się Państwo zorganizować u nas niewielkie rodzinne 
przyjęcie, spotkanie dla pracowników lub kontrahentów czy wielką konferencję 
zakończoną bankietem - z pewnością będziecie zachwyceni. We wszystkich salach 
możemy zapewnić wyjątkowy komfort i bogate wyposażenie: klimatyzację, rzutnik 
slajdów, ekran, fl ipchart, bezprzewodowy dostęp do Internetu, bezpośrednie linie 
telefoniczne. 

Oferujemy także: laptopy, projektor LCD, rzutnik pisma, TV, magnetowid, odtwa-
rzacz DVD i kamerę, nagłośnienie i mikrofony, w tym także aparaturę do tłumaczeń 
symultanicznych. 

Hotel Król Kazimierz
24-120 Kazimierz Dolny
ul. Puławska 86

tel. +48 81 880 99 99
Fax +48 81 880 98 98
Email rezerwacja@krolkazimierz.pl www.krolkazimierz.pl

„Nigdy nie jest się tak dobrym, 
jak to się wydaje w chwilach 

sukcesu, ani tak złym, jak 
to się wydaje w chwilach 

zwątpienia.”
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60-osobowym zespołem naukowym, 
przez 6 lat byłem Prezesem Polskiego 
Towarzystwa Informatycznego i  to 
częściowo pozwoliło mi opanować 
pierwsze praktyczne podstawy zarządzania. 
Na całe szczęście wchodziłem w ten biznes 
w czasach, kiedy w Polsce robili to prak-
tycznie wszyscy, toteż i konkurencja nie 
miała takiej praktyki, jaką ma dziś. Stąd 
podobnie jak wszyscy zaczynałem od 
zera i stopniowo się uczyłem. Poszedłem 
na kurs MBA do Francuskiego Instytutu 
Zarządzania, ukończyłem go i  powie-
działem sobie: „skoro jestem nauczycielem 
akademickim, będę te wykłady powta-
rzał pracownikom”. Robiłem więc notatki 
i na ich podstawie powtarzałem wykłady 
w firmie. To samo stało się potem z Total 
Quality Management. Tak to kształciłem 
się i wiedzę przekazywałem moim pracow-
nikom. Potem na moich wykładach zaczęli 
pojawiać się ludzie z zewnątrz i do dziś 
prowadzę konwersatoria z zarządzania, na 
które przychodzi 100–150 osób. W taki 

to więc sposób wróciłem do dydaktyki 
akademickiej. 

Nie stroni Pan również od działal-
ności społecznej.

Jestem członkiem 28 organi-
zacji, z  czego w  trzech – prezesem. To 
trochę za dużo. Jestem prezesem zarządu 
Stowarzyszenia Firm Rodzinnych, Rady 
Naukowej Centrum Adama Smitha, 
członkiem kapituły nagrody im. Leopolda 
Kronnenberga oraz członkiem Europejskiej 
Akademii Nauk. To trochę za dużo. Gdyby 
każda z tych organizacji chciała coś ode 
mnie jedynie dwa razy w roku, to już raz na 
tydzień mam zajęcie. A tymczasem wiele 
z tych organizacji chce ode mnie coś raz 
na miesiąc, więc pochłania to dużą część 
mojego czasu.

Czym jest dla Pana etyka w biznesie?
Przepisem na sukces. Etyka to wiedza 

praktyczna. Została wymyślona po to, żeby, 
mówiąc językiem biznesu, koszty transak-
cyjne były niższe. Kiedy ufa się partnerowi, 
pracuje się zupełnie inaczej. Umowa 
powinna być spisywana jedynie po to, żeby 
obydwie strony wiedziały, jak współpra-
cować, a nie aby się wzajemnie straszyły 
karami umownymi. Wysłuchałem kiedyś 
niezwykle ciekawego wykładu na temat 
praktyk biznesowych w  Chinach, na 

którym prelegent powiedział nam: „My, 
Chińczycy, w  przeciwieństwie do was, 
zachodnich biznesmenów, jesteśmy reali-
stami. Wy jesteście idealistami, bo wierzycie 
w moc umowy, wierzycie, że dobra umowa 
gwarantuje interes na długie lata. A kary 
umowne wynoszą tylko tyle, ile wynoszą, 
i jeśli opłaca się komuś umowę zerwać, to 
się zrywa i te kary płaci. My, żeby zrobić 
biznes, musimy partnera dobrze poznać, 
spotkać, zaprosić do domu. To często 
trwa parę miesięcy, ale jak dochodzimy do 
wniosku, że do siebie pasujemy, to podpi-
sujemy umowę, której nie zrywa się tylko 
dlatego, że to się opłaca, gdyż wobec 
takiego partnera obowiązuje lojalność”. Ja 
bardzo w tę filozofię wierzę. Na przykład 
świętej pamięci Jan Wedel, syn założy-
ciela firmy, znajomy moich rodziców, gdy 
uruchamiał firmę po wojnie i miał puste 
magazyny, to wystarczyło, żeby zadzwonił 
do zagranicznych dostawców i powiedział: 
„Przyślijcie mi wagon kakao”. I  wagon 
kakao jechał. Jakaś umowa? Jakaś zaliczka? 
Po co? Pan Wedel zadzwonił, więc się 
wysyła. Taką miał ten człowiek renomę.

Jest Pan zwolennikiem zarządzania 
bez kar i nagród…

Popieram zarządzanie bez kija 
i marchewki. Psychologia społeczna dostar-
czyła przez szereg lat wielu dowodów, że 
kary i nagrody jednakowo demotywują, 
a każda marchewka służy jedynie do tego, 
żeby zrobić z niej kij.

Co chciałby Pan poradzić początku-
jącym biznesmenom?

Tym razem zacytuję Winstona 
Churchilla, który po wygraniu wyborów 
w czasie II wojny światowej powiedział 
swoim rodakom: „Nie mogę Wam obiecać 
nic, oprócz krwi, potu i  łez” – i wygrał 
wojnę. Młody biznesmen musi od samego 
początku pamiętać, że należy do jedynej 
grupy społecznej, która w żaden sposób 
nie jest chroniona. On musi bronić się 
sam, musi też pracować znacznie więcej, 
niż przewiduje kodeks pracy, a jeśli są dla 
niego wzorem jakieś firmy, które osiągnęły 
sukces, to niech się nie stara naśladować 
tego, co te firmy robią dziś, ale niech się 
spróbuje dowiedzieć, co robiły te firmy, 
kiedy powstały. I  niech nie inwestuje 
na początku w to, co się błyszczy, tylko 
w to, co produkuje i co daje mu wartość 
dodaną. 

cZYM ŻYJe  śWiAt

To już nie skandal, ale globalna 
afera. Okazuje się bowiem, że 
podstawą wielu alarmujących 

przestróg Międzyrządowego Panelu ds. 
Zmian Klimatycznych (IPCC), orga-
nizacji uznawanej do tej pory za swego 
rodzaju wyrocznię w sprawie zmian pogo-
dowych na świecie, nie są wyniki rzetelnych 
badań naukowych, ale błędne wyniki 
badań. Mało tego. Do takich zafałszowań 
mogło dochodzić celowo. Burza rozpę-
tała się po tym, jak z serwera Uniwersytetu 
Wschodniej Anglii skradziono setki 
e-maili naukowców klimatologów i opubli-
kowano je w  sieci. Z  korespondencji 
jasno wynikało, że globalne ocieplenie 
nie postępuje tak szybko, jak się o  tym 
do tej pory mówiło. To nie wszystko. 
Naukowcy specjalnie podgrzewali 
w  mediach atmosferę, żeby dostawać 
coraz większe środki na swoje badania, 

a nawet omawiali sposoby, jak ukryć przed 
opinią publiczną wyniki prawdziwych 
wskazań, które były w  ich posiadaniu. 
Kilkanaście dni po ujawnieniu afery 
przez „The Times” dyrektor Uniwersytetu 
Wschodniej Anglii złożył rezygnację ze 
stanowiska. Wszczęto specjalne docho-
dzenie. Brytyjskim naukowcom zarzuca 
się fałszowanie danych klimatycznych, 
ukrywanie, odmawianie do nich dostępu 
innym naukowcom i  utrudnianie im 
publikowania prac krytykujących badania 
pracowników Uniwersytetu Wschodniej 
Anglii. Kilka dni po ujawnieniu tej afery 
ukazał się raport amerykańskich meteoro-
logów, Josepha D’Aleo (współzałożyciela 
stacji telewizyjnej Weather Channel) oraz 
Anthoniego Wattsa (meteorologa i twórcy 
witryny SurfaceStations.org). To kolejny 
miażdżący cios zadany tym, którzy głosili 
przez lata globalne ocieplenie. Amerykanie 

opublikowali swój raport 29 stycznia 
i  zarzucili w  nim Międzyrządowemu 
Zespołowi ds. Zmian Klimatu (IPCC) 
i Narodowej Agencji ds. Badań Atmosfery 
i Oceanów (NOAA) kłamstwa i przeina-
czanie prawdy. Warto zaznaczyć, że według 
IPCC następuje globalna zmiana klimatu, 
a  prawdopodobieństwo, że te zmiany 
wywołane są przez czynniki naturalne, 
wynosi pięć procent. Natomiast prawdo-
podobieństwo, że zmiany te spowodowane 
są przez antropogeniczną emisję gazów 
cieplarnianych, wynosi 90 proc. – stwierdza 
się w opracowaniu. Mało tego, naukowcy 
dodali, że ich zdaniem w  XXI wieku 
temperatura na świecie wzrośnie od 1,8 do 
4 stopni Celsjusza, a w niektórych obsza-
rach świata nawet o 6,4 stopnia. 

Tymczasem D’Aleo i Watts twierdzą, 
że zarówno IPCC, jak i NOAA od lat regu-
larnie nie uwzględniali w swych badaniach 

NajwIĘKSzE OSzUSTwO 
STULECIa?
od kilku lat powłoka lodowa na arktyce regularnie się powiększa. Dane badaczy wskazują, że od 50–70 lat 
globalna temperatura obniżyła się pomimo wzrostu emisji dwutlenku węgla. ziemia weszła w nową fazę glo
balnego ochłodzenia. Nie ma mowy o ociepleniu, do czego przekonywały nas różnego rodzaju organizacje 
ekologiczne. Coraz głośniej mówi się, że społeczeństwa były oszukiwane przez naukowców po to tylko, żeby 
ci mogli wyłudzać coraz więcej pieniędzy na badania. wspierali ich w tym politycy, którzy gremialnie zasiadają za 
stołami prezydialnymi światowych organizacji zajmujących się zmianami klimatu.
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