
 
 

Na studia na historii trafiłem w dość przełomowym momencie, bo w 1989 roku. Egzaminy 
wstępne odbywały się w atmosferze wyborów czerwcowych, jadąc do instytutu na 
przystankach sprzedawcy sprzedawali „Gazetę Wyborczą”, jeszcze w malutkim formacie. W 
IH jeden z moich pierwszych wykładów, w których uczestniczyłem, odbył w sali, w której na 
drzwiach widniał napisany farbą napis „NZS walczy”. Wielu kolegów z zapałem 
zaangażowało się w działalność polityczną, dziennikarską, publicystyczną. Dla mnie ta 
ścieżka jednak przebiegała inaczej. Od zawsze fascynowały mnie w historii ukryte procesy 
gospodarcze i społeczne – zapewne pod wpływem lektury książek Fernanda Braudela, 
którego byłem gorącym wielbicielem. Interesowałem się wtedy głównie urbanizacją  
starożytnego Rzymu, ale szybko to zainteresowanie rozszerzyło się na historię gospodarczą 
czasów nowożytnych. Ponieważ interesowałem się rozwojem Internetu i programowaniem 
stworzyłem pierwszy serwis www Instytutu z prawdziwego zdarzenia, wyrobiłem odrębną 
domenę i napisałem pierwszą aplikację do tworzenia i publikowania planów zajęć w 
Instytucie. W roli administratora strony zastąpił mnie zresztą po kilku latach nie byle kto, bo 
Adrian Zandberg. 

Historia nauczyła mnie myślenia systemowego, znajdowania połączeń pomiędzy różnymi 
czynnikami. Nauczyła mnie myślenia o źródłach zmian, zwłaszcza długofalowych, o wpływie 
rewolucji technologicznych na gospodarkę, kulturę i politykę. Jeszcze będąc studentem IH 
wziąłem udział w pierwszych konferencjach biznesowych, potem dokończyłem doktorat w 
Akademii Koźmińskiego. Od kilkunastu lat zajmuję się bardziej wdrożeniem zmian 



ekonomicznych i technologicznych w praktyce: realizowałem programy rozwoju sektora 
kreatywnego, pomagałem w rozwoju Centrum Przedsiębiorczości M. St. Warszawy, dziś 
pomagam we wprowadzaniu rozwiązań Przemysłu 4.0 w Polsce (w ramach współpracy z 
Fundacją Przemysłu Przyszłości). Wspieram również rozwój przemysłu kosmicznego w 
Polsce, pracuję w Centrum Studiów Kosmicznych Akademii Leona Koźmińskiego. 

Jak widać po mojej historii studia historyczne niczego nie wykluczają, praktycznie żadnej 
ścieżki zawodowej. Uważam, że edukacja na studiach dała mi solidną ogólną podstawę, 
nauczyła mnie dyscypliny myślenia, z której czerpię w dużej mierze do dziś… 
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