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Michał Wojczyszyn o Światowym Dniu Przedsiębiorczości i
biznesie bez barier
- Jest to wydarzenie o charakterze globalnym i międzynarodowym. W tym roku 160 krajów
włączyło się aktywnie w organizację ŚDP, w tym oczywiście Polska. I my jako PNT zaaplikowaliśmy
do ogólnopolskiego koordynatora w Warszawie, przedstawiliśmy naszą wizję i agendę tego, co
chcielibyśmy w Opolu zrobić i nasza wizja się spodobała - mówił w Loży Radiowej Michał
Wojczyszyn z Parku Naukowo - Technologicznego.
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to wydarzenia tworzone wraz z partnerami np. Wyższą
Szkołą Bankową, która swoje działania prowadzi już od poniedziałku, natomiast dziś od rana w
PNT odbywają się warsztaty z przedstawicielami Google'a z Polskiego Funduszu Rozwoju. - Dla
nas to duża nobilitacja, bo to fachowcy najwyższych lotów - podkreślał nasz gość. W ramach
Światowego Dnia Przedsiębiorczości odbędą się różne warsztaty m.in. z Eweliną Pakosz, która
poprowadzi szkolenie Google Internetowe Rewolucje w Eksporcie 'Jak sprzedawać za granicę
przez internet', będzie też spotkanie z dr Ireną Kamińską - Radomską na temat etykiety w
biznesie a nawet spotkanie z jezuitą o. Grzegorzem Kramerem, który powie czego może nauczyć
się biznesmen od rycerza z XVI wieku?Michał Wojczyszyn podkreślał, że w takiej różnorodności
tematów chodzi o otwartą dyskusję, poszerzanie horyzontów i uruchomienie kreatywności wśród
uczestników w Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, a jest ich niemało, bo około 350.Naszego
gościa zapytaliśmy czy jego zdaniem Polacy są przedsiębiorczy. - Myślę, że tak, widzimy choćby
np. po dużym zainteresowaniu Światowym Tygodniem Przedsiębiorczości czy po tym, że dużo
osób, w tym opolan zakłada swoje biznesy. Z perspektywy pracownika PNT mogę powiedzieć, że
tak są przedsiębiorczy. Polak potrafi i widać to po wszelkiego rodzaju raportach. Na początku
grudnia ma ukazać się raport dotyczący start-upów, gdzie będą pokazane historie tzw.
jednorożców, czyli start-upów, które są wyceniane na miliardy dolarów. Oczywiście, jak w każdym
społeczeństwie są ludzie, którzy będą oczekiwali pomocy socjalnej „czy się stoi, czy się leży”, ale
na pewno widzimy że coraz więcej osób przedsiębiorczości może się nauczyć i to robi - powiedział
Wojczyszyn.

