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„Bo zwyciężać mogą Ci, 
co wierzą, że mogą” 

Konfucjusz 

 

 

W tym numerze przeczytacie o znanych 
przedsiębiorcach 

w Polsce 
i w Stanach Zjednoczonych 

 

 

 STEVE WOZNIAK ( APPLE ) 

ŁUKASZ WÓJCIKIEWICZ ( POCO LOCO ) 

ORAZ DOWIECIE SIĘ 

JAK SIĘ UCZYĆ ŻEBY SIĘ NAUCZYĆ 
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POMYSŁ  NA  BIZNES  -  SYLWETKA  PRZEDSIĘBIORCY  

Wywiad z Łukaszem Wójcikiewiczem, który założył Poco Loco – restaurację meksykańską 

ze zdrową żywnością 

Skąd pomysł na własną działalność gospodarczą? 

Spędziliśmy z żoną dużo czasu za granicą, w Islandii. Prowadziłem tam kuchnię w kilku 

restauracjach – z jedzeniem islandzkim, ale też meksykańskim. Wyjechałem w 2005, a 

wróciłem w 2015 roku – spędziłem na emigracji dziesięć lat. Zdobyłem duże doświadczenie, 

zwłaszcza, że w niektórych przypadkach to były podupadające restauracje i razem z innymi 

pracownikami walczyliśmy, aby je podnieść, rozwinąć. To doświadczenie spowodowało, że 

postanowiłem spróbować założyć własny biznes 

Żył Pan w dwóch krajach, więc ma Pan porównanie. Jakie są Pana spostrzeżenia o 

Polsce i Islandii? 

W Islandii nie widziałem tylu osób bezdomnych, żebrzących, bezrobotnych. W Polsce te 

zjawiska są bardzo widoczne. A jednocześnie jest mało ludzi naprawdę chętnych do pracy – 

trudno o dobrego pracownika. W Islandii miałem okres, kiedy pracowałem w dwóch-trzech 

miejscach na raz. Z tego powodu inni Polacy potrafili do mnie dzwonić z wielkimi 

wyzwiskami, że oni są bez pracy, a ja zabieram im miejsce 

Mówi się, że Polacy mają za granicą opinię ludzi pracowitych i solidnych. 

Ma Pani rację, tak jest. W środowisku islandzkim lubi się Polaków, ale nie wszystkich. 

Dopóki granice na Islandii były zamknięte, to przyjeżdżali tam ludzie, którzy musieli tutaj 

poczynić pewne starania, przygotować się do tego wyjazdu. Tym, którzy naprawdę się 

przygotowują, zwykle naprawdę zależy. Chcą wyjechać, żeby uczciwie pracować i godnie 

żyć. Takich ludzi jest ogrom. Jednak odkąd otworzyli granice, to do Islandii zaczęły 

przylatywać różne egzemplarze. Zaczęły się kradzieże, ukrywanie się… I opinia Polaków 

została nadszarpnięta 

Mimo że w Islandii miał Pan ustatkowane życie i wypracowaną pozycję, zdecydował 

się Pan jednak na powrót do kraju… 

Zawsze chciałem wrócić do Polski, ale z konkretnym pomysłem, a nie po to, żeby szukać 

pracy. Znałem kilka osób, które otworzyły tutaj swój biznes i im się powiodło. To mnie 

zainspirowało. Poza tym chciałem też realizować swoją ideę, według której żyję. Razem z 

żoną kładziemy nacisk na zdrowe jedzenie – staramy się dobierać naturalne składniki, jak 

najmniej przetworzone. Uprawiamy swoje roślinki, zioła. Przez swoją działalność chcę 

pokazać, że takie zdrowe rzeczy mogą jednocześnie świetnie smakować. W poprzednich 

miejscach pracy, w restauracjach, często musiałem używać ulepszaczy smaku. A tutaj moją 

główną ideą jest to, żeby wszystko było naturalne, świeże i zdrowe 
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Czy zatrudnia Pan jakichś pracowników, czy na razie wraz z żoną próbują Państwo 

sami prowadzić restaurację? 

Trudno znaleźć dobrego pracownika. Pojawiły się 2-3 osoby ze środowiska studenckiego, 

ale one chciałyby pracować za nie wiadomo jak wysokie kwoty, a nawet odrobinę nie były w 

stanie dopasować swoich grafików. Jestem na etapie szukania osoby, która mogłaby 

poprowadzić tak poważnie, szczególnie „linię frontową”, to znaczy obsługę klienta. Wtedy 

można siąść i porozmawiać o odpowiednich pieniądzach, umowie o pracę na dłuższy czas. 

Ale chęci muszą być z dwóch stron 

Jak wygląda Pana dzień pracy jako przedsiębiorcy? 

Z tego powodu, że serwujemy świeże, naturalne jedzenie, to pierwszym zadaniem jest 

wyprawa dwa-trzy razy w tygodniu na giełdy, np. na tę przy ul. Rybitwy. Staram się też 

znajdować rolników, poznawać ich, rozmawiać. Zimą trudno jest o dobre warzywa – o tej 

porze roku na giełdzie panują pustki. Są tylko importerzy, pojedyncze osoby. Drugim 

najważniejszym zadaniem jest krojenie, przygotowywanie posiłków. Dlatego też pomoc 

kuchenna jest tak potrzeba – staramy się kroić wszystko tego samego dnia, w którym będzie 

podane 

Czy nauczył się Pan już polskiej „papierologii”? Jak postępować z urzędami, jak 

radzić sobie z dokumentacją? Czy zwykły człowiek jest się w stanie tego nauczyć? 

Można to ogarnąć, jeżeli jest się pewnym, że nie ma się nic do ukrycia. U mnie wszystko jest 

zrobione od A do Z tak, jak ma być. Wiem, że nie mogę pozwolić sobie na błąd. Jeśli ktoś 

próbuje kombinować – a wiem, że jest dużo takich osób – to wiadomo, że w pewnym 

momencie się potknie i to wyjdzie na jaw. Bardzo pozytywnie zaskoczył mnie w Polsce 

system elektronicznego załatwiania różnych spraw – kiedyś tego nie było. W Islandii 

nauczyłem się, ze przez internet załatwia się wszystko. Jestem do tego przyzwyczajony i na 

pewno trudno byłoby mi biegać po urzędach 

Pracował Pan jako osoba zatrudniona u kogoś, teraz prowadzi Pan własną działalność 

gospodarczą. Ma Pan porównanie. Jakie widzi Pan plusy, a jakie minusy prowadzenia 

swojego biznesu? 

Zaletą jest możliwość realizowania swojej idei. Cieszy mnie, że ona się sprawdziła, ludzie ją 

zaakceptowali, polubili i chwalą. To wynagradza codzienne starania chociażby o najwyższej 

jakości, świeże jedzenie. Słyszę nawet głosy, że mamy za niskie ceny jak na jakość, którą 

oferujemy. Minusem jest fakt, że nie można wziąć dłuższego oddechu – w pracy jest się 

praktycznie cały czas. Codziennie trzeba myśleć, co nowego wprowadzić, czego jeszcze 

potrzeba. Gdy pracuje się u kogoś, to po prostu słyszy się polecenie i wykonuje się je, a po 

ośmiu godzinach, czy nawet dwunastu, idzie się do domu, ale już o nic nie trzeba się martwić 
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Skąd nazwa Poco Loco? 

Długo szukaliśmy nazwy, wahaliśmy się. Islandia ma dobre połączenia lotnicze z Hiszpanią. 

Często więc lataliśmy tam na wakacje. Co jakiś czas przejeżdżaliśmy obok restauracji, która 

nazywała się Poco Loco. Zawsze mieliśmy mocne postanowienie „musimy do niej zajrzeć”. 

Byliśmy trzy lata z rzędu w tym miejscu, ale do tej restauracji nigdy nie dotarliśmy – albo nie 

było czasu, albo nie było gdzie zaparkować…  Ale ona została nam w głowie 

 

Gdyby miał Pan zachęcić osoby, które myślą o założeniu swojego biznesu, ale się 

wahają, to co by Pan powiedział? 

Jeśli ktoś chce w życiu zrobić coś więcej niż tylko iść odbębnić swoje osiem godzin w pracy, 

jeśli ma ambicje i plany, to powinien je realizować, po prostu. Ten, kto nie próbuje, nigdy się 

nie przekona i na pewno nigdy nie odniesie sukcesu. W moim przypadku to było ryzyko – 

podjąłem decyzję o powrocie do Polski w krótkim czasie, biorąc na barki całą moją rodzinę, 

chociaż w Islandii mieliśmy naprawdę dobre życie: mieszkanie, samochody, pracę, szkołę. 

Teraz nadal ryzykujemy. Tylko ryzyko może zaowocować – nie można się go bać. Mój tata 

powtarzał, że kasa to jest rzecz, którą zawsze można zorganizować. Wystarczy tylko mieć 

dobry pomysł i chęci 

 

Źródło: http://mfes.pl/wywiad-z-lukaszem-wojcikiewiczem-mlodym-przedsiebiorca-ktory-skorzystal-z-pozyczki-

wsparcie-w-starcie/ 

Opracowanie: Gracjan Jarecki, II LO  
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POMYSŁ  NA  BIZNES  -  SYLWETKA  PRZEDSIĘBIORCY  

Wywiad ze Stevem Wożniakiem, który założył APPLE Computers – obecnie firmę-giganta IT 

z Kalifornii 

ŁS: Chciałbym zapytać Pana o te największe porażki życiowe I czego one Pana nauczyły? 

 

SW:  no tak, wiele ludzi wychodzi na mównicę i opowiadają o dużej ilości porażek i o tym 

gdzie są teraz, i tak czy inaczej gdy ja cofam się pamięcią w moim życiu, to myślę o tym 

dziesięcioletnim okresie, o tych magicznych rzeczach, które tworzył mój umysł, o każdym 

projekcie zakończonym na szóstkę, bez porażek i potknięć, nic czego nie próbowałem i 

czego nie dokończyłem , udało się . Teraz ,gdy spoglądam na swoją młodość, okres 

dorastania, czas budowania nieskomplikowanych urządzeń i projektów dla zabawy, nie było 

wtedy porażek. Ale każdy z nich, a nie były wcale takie cenne, był kolejnym krokiem do 

czegoś, co ostatecznie było warte czegoś bardzo istotnego dla świata. I tak, no nie wiem, ja 

po prostu nie miałem przerwy w życiu – o tak, to były jakieś niepowodzenia wieku 

wczesnego ale nie będę teraz o tym mówił … 

 

J1: Czy może Pan powiedzieć coś na temat  swoich doświadczeń pracując na tym , o 

organizacjach i oczywiście o wspomaganiu niektórych projektów artystycznych  i 

kulturalnych? 

 

SW:  Tak, hmm,  powstanie Apple to było bardzo szczególne wydarzenie dla mnie. Kiedy 

zaoferowano nam duże pieniądze na start Apple, powiedziałem nie. Częściowo dlatego, że 

nie chciałem pozwolić firmie stać się politycznym tworem i stwarzać innym okazję do 

podejmowania decyzji w politycznej otoczce. A częściowo również dlatego, iż ja nie robiłem 

tego dla pieniędzy, ja nawet nigdy nie szukałem dużych pieniędzy. Obawiałem się, że duże 

pieniądze mogłyby skorumpować wasze wartości, wasze morale, waszą osobowość i 

charakter w sposób jaki wielokrotnie widziałem wcześniej… a więc gdy stałem się bardzo 

bogaty w Apple, ja tego nie chciałem. Robiłem wszystko co w mojej mocy by przekazać je w 

ręce dobrych ludzi, na faktycznie dobre projekty, takie jak muzea, dziecięce muzea i muzea 

technologii czy też organizacje baletowe i na inne podobne rzeczy w mieście, w którym się 

urodziłem – głównie więc – w San Jose, w Kalifornii. Przekazałem miliony dolarów na szkoły 

w tym mieście, w którym mieszkam, ale sobie pomyślałem: jeśli masz dużo pieniędzy, 

przekazywanie pieniędzy  nie jest tak naprawdę żadnym poświęceniem czy też 

wyrzeczeniem;  przekazujesz swój czas i to nakierowało mnie na moją działalność 

nauczania. A więc, szczerze, ja nie chcę być bogaty, nie mam prywatnych odrzutowców czy 

też dużych zasobów pieniędzy. Nie jestem w górnej grupie osób najbogatszych i nie chcę 
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tam być. Ja byłem na stażu, na praktykach,  kiedy byłem bardzo młody; ja bardzo chciałem 

być przeciętny, być gdzieś tam pośrodku, tak jak zwykli ludzie i mieć przyjaciół ze wszystkich 

grup społecznych i zawodowych. I odniosłem w tej materii sukces. 

 

J2: Jak Pan sądzi, jaki jest największy problem i największe wyzwanie w edukacji i jak by 

Pan je udoskonalił? 

 

SW:  Myślałem o tej kwestii edukacji przez jakiś czas, od momentu gdy nauczałem przez 

osiem lat. Doszedłem do jednego wniosku bardzo szybko. Nauczałem w Kalifornii, jednym z 

pięćdziesięciu stanów Ameryki Północnej. Kalifornia jest na ostatnim miejscu jeżeli chodzi o 

dość istotną kwestię: wielkość klas. Powstała pewna poprawka, nowelizacja ustawy,  

legislacja przeszła w Kalifornii, która skutkuje tym, iż ma się mniej pieniędzy na ucznia w 

porównaniu do wszystkich innych stanów, mniej nauczycieli na ucznia, a więc to 

doprowadziło do okropnej sytuacji.  Ale jeśli mieszkałeś w mieście takim jak Cupertino, 

miejscu, z którego wywodzi się firma Apple Computers, zawsze znanego z dobrego systemu 

edukacji, przez całe moje życie – to miasto – możesz tutaj brać udział w wyborach i ludzie 

mogą zagłosować by wpłacić więcej środków pieniężnych na edukację. Bardzo 

demokratyczna zasada. I my musieliśmy zagłosować. Wpłaciłem pieniądze by rozesłać 

pocztówki do wszystkich z Cupertino, wyjaśniając dlaczego powinni głosować za tym i 

zdobyliśmy łącznie 64 % głosów ale projekt upadł dlatego, że prawo mówi o konieczności 

posiadania  dwóch trzecich większości. To zdarzenie uświadomiło mi, że szkoły są zawsze 

niedofinansowane, ponieważ pieniądze na szkoły idą z puli rządowej, a ona idzie z głosów. 

Im więcej głosów zdobędziecie na coś, tym więcej dotacji dostaniecie. Uczniowie nie głosują 

jeżeli chodzi o pieniądze na szkoły podstawowe. Uczniowie są zbyt młodzi, oni nie mają 

prawa głosu. Pięcioosobowa rodzina ma takie samo prawo głosu co dwuosobowa i to jest 

coś co chciałbym by zostało skorygowane.  Osobiście widziałem jak komputery weszły do 

naszych szkół i uważam: my zamierzamy zmienić wszystko, zamierzamy dać uczniom wielką 

siłę jeżeli chodzi o komputery by osiągnąć pewne rzeczy, wykonać je i nauczyć się ich, 

napisać własne rozwiązania na problemy, i tak naprawdę to teraz uczniowie nie mogą 

skończyć szkoły mądrzejsi i bardziej bystrzy niż byli przedtem , komputery nie zmienią 

mądrości dzieci, które kończą szkołę. A jest ich bardzo dużo, oni są wstrzymywani w 

rozwoju, nie lubią szkoły i ten etap negacji pojawia się do ósmego roku życia. Decydujecie 

czy lubicie szkołę czy też nie mając osiem lat, na wczesnym etapie nauczania, a więc… jak 

to ugryźć, komputery nie zmienią nic. Co mogłoby zmienić edukację w przyszłości? Mógłbym 

nadmienić o uczeniu się zorientowanym na cele. Niedawno dostrzegłem taki przykład 

właśnie tutaj, na Ukrainie, dzisiaj. Zobaczyłem miejsce, gdzie uczniowie nie mają 

przydzielonych instruktorów, oni po prostu współpracują ze sobą, wspierają się, uczą się, 

znajdują rozwiązania, wyznaczają sobie cele, do których dążą, i są znacznie bardziej 

zorientowani na cele w tym wszystkim od tych którzy zdobyli uniwersyteckie wykształcenie. 

Tak , to dobrze, uważam, że to dobrze ale też nie chcę tylko stwierdzić teraz, że to dobrze, 
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że macie takie otwarte klasy, macie klasy zorientowane na celowe działania w edukacji.  

Każdy na świecie może stwierdzić, że są całe miliony ludzi bardziej obeznanych z edukacją 

ode mnie… i oni dostrzegają to co ja, niczego nowego nie odkrywam. Kiedy stworzyłem coś 

nowego w elektronice, zawsze chciałem by to były rzeczy, o których wcześniej nikt nie 

słyszał.  A więc cóż ja mogę powiedzieć więcej o edukacji , której nigdy jeszcze nie było? 

Wiem tylko, że nikt takiej jeszcze nie stworzył… Wydajesz na smartfona i to urządzenie staje 

się twoim najlepszym kumplem., możesz z nim pogadać, ale to nie jest człowiek… , 

uczniowie przeglądają swoje ekrany i mogą z nich uczyć się różnych przedmiotów ale to jest 

zaledwie pewien gatunek książki tekstowej… smart fon to nie twój najlepszy przyjaciel na 

świecie. Co się stanie gdy sztuczna inteligencja tak zawładnie nami, że to urządzenie będzie 

wiedzieć wszystko o was i i waszym życiu? Zacznie dbać o wasze potrzeby i również będzie 

w stanie nauczać w różnych dyscyplinach edukacji w gronie ludzi od dwóch lat wzwyż, do 

sześćdziesiątego roku życia? Być może to zmieni w sposób znaczący system edukacji, i 

wtedy ta sztuczna inteligencja będzie równa pojedynczemu nauczycielowi, 

niskobudżetowemu nauczycielowi, przypadającemu na jednego ucznia? Kalifornia jest 

najniższym w Stanach Zjednoczonych, pięćdziesiątym z pięćdziesięciu stanów jeżeli chodzi 

o liczbę nauczycieli przypadających na ucznia i dlatego to pewne, nie możecie ponieść 

porażki, nie możecie przegrać jeżeli macie jednego dobrego nauczyciela na jednego ucznia , 

nie możecie nie utrzymać poprzeczki . Mnie się to udało. Nigdy nie poniesiecie strat, w 

systemie edukacji jeden- na- jednego , ale jeśli macie trzydziestu uczniów na jednego 

nauczyciela, łatwo jest im zginąć w tłumie i poddać się – porzucić szkołę i zaprzestać dalszej 

edukacji.  

ŁS: Dziękujemy za rozmowę 

 

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=6Rr9cQ5oIsY  

Opracowanie: Marta Zientek wraz z uczniami I LO  
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ZESPÓŁ REDAKCYJNY 

 

Marta Zientek – opiekun SU 

wraz z  

Uczniami klas I oraz II Liceum 

Ogólnokształcącego 

w Zespole Szkół 

Nr 1 w Nowym Miasteczku 


