
WYWIAD Z DOKTOREM MARCINEM MATYJĄ 

Tytuł wykładu: „Marketingowe kino akcji, czyli 2P ruszają do boju” 

 

Pytanie 1: W zeszłym roku prowadził Pan u nas szkole wykład o psychologii pieniądza, w 

tym roku dużo usłyszeliśmy o marketingu. Co sprawiło, że zainteresował się Pan takimi 

tematami?  

MM: Chyba właśnie to, że jako konsument miałem poczucie, że jest sporo wiedzy za tymi 

naszymi decyzjami jako konsumentami. Za naszymi decyzjami stoją jakieś decyzje biznesowe, 

które ktoś gdzieś w dawnych latach podjął i chciałem to zrozumieć i zobaczyć, jak te 

mechanizmy działają. Stąd też takie poczucie że edukacja biznesowa pozwoli po pierwsze to 

zrozumieć, a po drugie później może w tych kwestiach działać i te rzeczy kształtować.  

 

Pytanie 2: Nie ukrywam, że wielu z nas inaczej spojrzało na zabiegi przeróżnych firm, 

które nas otaczają. Co według Pana może być szczególnie interesujące w takich tematach 

dla osób w naszym wieku? 



MM: Myślę, że to, co doświadczacie jako konsumenci. Chodzi mi o to, że jeśli to by były 

zajęcia ze strategicznego zarządzania, to do momentu, kiedy dojdziecie w firmach 

organizacjach do poziomu podejmowania strategicznych decyzji, trochę czasu minie. Jeśli my 

rozmawiamy o pewnych aspektach, które determinują nasze zachowania jako konsumentów, to 

każdy z nas, niezależnie od wieku, jest konsumentem czegoś. Kupujemy napoje, jedzenie, 

ubrania, konsumujemy muzykę, podejmujemy pewne decyzje i wy również to robicie jako 

młode osoby. Dlatego, z mojej perspektywy, wygląda to tak, że wy jesteście w stanie bardzo 

łatwo zobaczyć praktyczną aplikowalność aspektów, o których rozmawiamy do swojego życia. 

 

Pytanie 3: W związku z tym, że zgodził się Pan kolejny raz być naszym gościem i z nami 

rozmawiać, skłania do wniosku, że idea Dni Nauki jest Panu dość bliska. Czy dodałby coś 

Pan do formuły naszego święta, coś zmienił, zmodyfikował? Prosimy o wszelkie 

inspiracje! 

MM: Myślę, że jest to fajna inicjatywa, która pozwala studentom czy uczniom spojrzeć na 

aspekty, które na co dzień mogą być mniej obecne w programie kształcenia. Jest to na pewno 

bardzo fajne. Myślę, że warto jedynie rozważyć, aby dać uczniom możliwość wyboru i zapisów 

na konkretne wykłady, które są zgodne z ich zainteresowaniach. Ale generalnie idea tego święta 

tej inicjatywy jest bardzo pozytywna, pozwala rozwinąć zainteresowania, poznać ludzi, których 

nie spotyka się na co dzień, na przykład z różnych uczelni. 

Bardzo dziękujemy za rozmowę! 

Rozmawiali: Bartosz Zacheja i Marcin Gumienny z klasy 3 IN 

 


