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Drodzy Czytelnicy,

Zapewne wszyscy znamy wielką historię Stanisława Wokulskiego i całego panteonu bohate-
rów „Lalki” Bolesława Prusa, prawdopodobnie najwybitniejszej i najważniejszej polskiej powie-
ści. To nie tylko niezwykła panorama Warszawy i Kraju Nadwiślańskiego, XIX-wiecznej Polski, 
której nie było na mapach. To także najważniejsze dzieło o ścieraniu się dwóch wielkich pol-
skich tradycji: romantycznej i pozytywistycznej, które skupiają się w jednej postaci. Wokulski sam 
próbuje swoich sił w wynalazczości, jest kreatywny i przedsiębiorczy, napotyka na swojej 
drodze inspirującego wynalazcę Juliana Ochockiego. Razem uosabiają rodzącą się w Polsce 
potrzebę postępu innowacyjnego jako odpowiedzi na rozwój ich ukochanej ziemi i polepsze-
nia codziennego życia. Sam Ochocki został stworzony przez Prusa z inspiracji Juliana Ochorowi-
cza, jednego z najniezwyklejszych polskich wynalazców, dzisiaj kompletnie zapomnianego pre-
kursora radia i telewizji oraz m.in. mikrofonu.

Myślę, że większość dzisiejszych wynalazców, innowatorów, przedsiębiorców i naukowców 
pamięta z dzieciństwa „Akademię pana Kleksa” i niezapomnianą pracownię Filipa Golarza, 
w której tajemniczy właściciel konstruował przemyślne roboty. Filip Golarz dostarczał piegi 
Panu Kleksowi, bez których ten drugi nie mógłby zabierać uczniów Akademii do magicznego 
świata wynalazków, stworzonego przez Jana Brzechwę. 
Dziś wciąż mamy świetną okazję, aby przypominać dzieciom i młodzieży przygody Stanisława 
Wokulskiego czy Ambrożego Kleksa. Nasza młodzież sama lub razem z nami, rodzicami, czyta 
te historie w ramach kanonu lektur szkolnych. Lekturą są również – pióra Jana Parandowskiego, 
przyjaciela Brzechwy – przygody Hermesa, jednego z bogów w mitologii greckiej, patrona 
wynalazców i przedsiębiorców. Przypisuje mu się także wynalezienie pisma i liczb, których spad-
kobiercami są… postawy romantyczne i pozytywistyczne.

Od tamtych czasów rozwinęło się wiele form artystycznego wyrazu, przykładowo powieści 
pisane są już nawet przy pomocy sztucznej inteligencji. Komiks jest jedną z tych form, która 
zaczynała swoją historię na przełomie XIX i XX w., czyli wtedy, kiedy w odcinkach publikowana 
była „Lalka”. Dzisiaj komiks coraz częściej dedykowany jest tylko dorosłym, choć ma tę zaletę, 
że jak mało która forma, dociera do wszystkich pokoleń. Również Światowa Organizacja Wła-
sności Intelektualnej (WIPO) określiła komiks jako jedną z najcenniejszych form promujących 
poszanowanie praw własności intelektualnej i docenienie wysiłku twórców i innowatorów. 
Z kolei japoński urząd patentowy w 2011 r. ogłosił konkurs na ich narodowy komiks o ochronie 
własności intelektualnej. W jego wyniku powstały bardzo poczytne przygody Honmono w kon-
wencji manga.

Komiks może zatem pomóc zbliżyć wynalazcę do tematyki patentów i innych praw wyłącz-
nych, ale może też go od nich… oddalić. W holenderskim urzędzie patentowym do dzisiaj 
wspomina się wydarzenie z 1969 r. Duński wynalazca Karl Krøyer zgłosił do ochrony wynalazek 
na sposób podnoszenia zatopionych okrętów za pomocą ciał wypornych. Ekspert badający 
sprawę – jako materiał przeciwstawny, wskazujący brak nowości rozwiązania – wykorzystał 
komiks, w którym Kaczor Donald wraz z siostrzeńcami wydobywa wrak za pomocą piłeczek 
pingpongowych. Przepisy nie precyzowały, z jakiego rodzaju literatury można korzystać przy 
udowadnianiu nowości rozwiązania…
Serdecznie zachęcam i zapraszam wszystkich Państwa, aby czasem odłożyć książkę czy 
komiks i odwiedzić gmach Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej lub być z nami 
w kontakcie jak Pan Beks, przepraszam już jak Pan Beks i Pan Hermes, korzystający z Platformy 
Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego i innych form kontaktu online. Do zobaczenia!

Edyta Demby-Siwek
Prezes Urzędu Patentowego RP
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