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ROZDZIA� 1

PASJA

Odkryj t� jedn� rzecz, która wyzwala Twoj� pasj�. Facebooka
zbudowano w znacznej mierze na przekonaniu, �e �wiat stanie si�

lepszy, je�li zapewnimy ludziom szerszy dost�p do informacji
i umo�liwimy im zacie�nianie kontaktów mi�dzy sob�; ludzie stan�

si� dzi�ki temu bardziej wyrozumiali, zyskaj� wi�ksz� empati�.
Tym w�a�nie za�o�eniem si� kieruj�. W gorsze dni musz� po prostu

odetchn��, ale w�a�nie to za�o�enie pozwala mi i�� naprzód.
— porada Marka Zuckerberga dla m�odych przedsi�biorców,

wyg�oszona podczas jego wyst�pienia na Brigham Young University
w Utah, 25 marca 2011 roku1
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azywaj� go „królewiczem internetu”
Zuckerberg wykazuje si� pewnymi imperialistycznymi sk�onno-

�ciami. Jako ch�opiec by� mi�o�nikiem gry komputerowej Civilization,
w której zadaniem by�o zbudowanie imperium zdolnego przetrwa� prób�
czasu. Niektórzy z jego przyjació� s� przekonani, �e wyniós� z tej gry cenne
do�wiadczenie, które przygotowa�o go do kierowania w�asn� firm�2. Mark,
który w szkole �redniej trenowa� szermierk� (ba, by� nawet kapitanem
dru�yny!), postrzega niekiedy �ycie jako walk� szermiercz� i stara si� opra-
cowa� w�a�ciw� strategi� oraz rozpracowa�, jaki kolejny ruch powinien
wykona�. Zdarza�o mu si� chodzi� w kó�ko ze swoim floretem, my�l�c
na g�os i wykonuj�c nag�e pchni�cia w t� i we w t�. Mark umie czyta� i pi-
sa� po francusku, hebrajsku, a tak�e w �acinie i grece klasycznej (a przy-
najmniej napisa� tak w podaniu o przyj�cie na uczelni�). Na uczelni s�yn��
z deklamowania ust�pów z poematów epickich w rodzaju Iliady. W cza-
sach narodzin Facebooka ch�opaki cz�sto z kolei rozmawia�y o dominacji.
Dominacj� Zucka trudno by�o podwa�y�. We wczesnych wersjach Face-
booka na ka�dej stronie widnia�o has�o „Dzie�o Marka Zuckerberga”,
podczas gdy na stronie z informacjami o serwisie jego nazwisko by�o
opatrzone opisem „Za�o�yciel, Pan i W�adca, Wróg Publiczny”3. Wiedz�c
o jego znajomo�ci �aciny, mo�na bez trudu wyobrazi� sobie, jak po zdo-
byciu miliarda u�ytkowników og�asza �wiatu: Veni, vidi, vici! („Przyby-
�em, zobaczy�em, zwyci��y�em”), tak jak mia� powiedzie� Juliusz Cezar,
fetuj�c zwyci�stwo w 47 roku p.n.e.

Jego pewno�� siebie cz�sto poczytuje si� za arogancj�. Jego prze-
szywaj�ce spojrzenie bywa onie�mielaj�ce. Rozpisywano si� ju� szeroko
o jego zwyczaju wy��czania si�, gdy nie jest zainteresowany rozmow�.
Czy nie pasuje to jednak do cz�owieka z misj�?

Od wczesnych lat Zuck by� zafascynowany tym, co ��czy oprogra-
mowanie z kontaktami spo�ecznymi. Na Harvardzie studiowa� psycholo-
gi� i informatyk�. Stworzy� wiele drobnych programów, które analizo-
wa�y sposoby, w jakie ludzie komunikuj� si� ze sob� przez sie�, a ka�dy
z nich nauczy� go czego� nowego. Zuckerberg chcia� przenie�� sposoby
porozumiewania si� poza sieci� do prze�ywaj�cego boom �wiata inte-
rakcji online. Sta�o si� to jego pasj�. Z tej pasji wyrasta jego pewno��

N
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34 Myle� jak Zuck

siebie. Jak twierdzi redaktor „Fast Company” Ellen McGirt w jednym
ze swoich artyku�ów o Zucku: „Nie jest jednak arogancki — jest niezwy-
kle pewny siebie”4.

Mark odziedziczy� smyka�k� do techniki po swoim ojcu, Edwardzie
Zuckerbergu. Ed, z zawodu dentysta, by� mi�o�nikiem techniki. Kupo-
wa� wszystkie najwcze�niejsze komputery, jakie tylko móg�. Pierwszego
zakupu dokona� w 1978 roku, a by� to komputer osobisty Atari 800,
przeznaczony dla przygodnych maniaków komputerowych. To na nim
Mark nauczy� si� kodowania. Nied�ugo pó
niej Zuckerbergowie kupili
IBM XT, który znalaz� swoje miejsce w domowym gabinecie Edwarda.
Ed nie ba� si� zabaw z technik� i sam nauczy� si� kodowa�. Mark uwiel-
bia� bawi� si� maszynami co najmniej w takim samym stopniu jak jego
ojciec. Ed sekundowa� w tym i jemu, i pozosta�ym swoim dzieciom.
„Trzeba je zach�ca�, by kierowa�y si� swoj� pasj�”5.

Zuck przeprowadzi� jeden ze swoich pierwszych eksperymentów ze
spo�ecznym wykorzystaniem oprogramowania w po�owie lat 90., kiedy
jego ojcu przejad�o si� wo�anie do drugiej sali swojego domowego ga-
binetu dentystycznego, by og�osi� przybycie kolejnego pacjenta. Zale�a-
�o mu na wydajniejszym rozwi�zaniu. To w�a�nie wtedy Mark stworzy�
system komunikacyjny „Zucknet”, który umo�liwia� wysy�anie powia-
domie� mi�dzy komputerami w jego domu. System ten zdoby� popu-
larno�� poza gabinetem Eda — Zucknetu u�ywa� tak�e sam Zuck i jego
trzy siostry, Randi, Donna i Arielle, do prowadzenia rozmów, kiedy wszy-
scy znajdowali si� przy swoich komputerach we w�asnych pokojach.
Program ten by� prostsz� wersj� komunikatora AOL Instant Messenger,
który pojawi� si� rok pó
niej.

Tworzenie programów komputerowych — szczególnie takich, które
dawa�y ludziom mo�liwo�� porozumiewania si� — sprawia�o Markowi
przyjemno��. Potrafi� pracowa� nad kodem do samego rana. Jego zna-
jomi z Harvardu wspominaj� koszulk�, któr� cz�sto nosi�. Znajdowa�a
si� na niej ma�a ma�pka z podpisem „Code Monkey” („Mistrz progra-
mowania”). W szkole �redniej i na pierwszym roku college’u Mark stwo-
rzy� kilka skromnych programów, w tym Synapse, CourseMatch i Face-
mash. Facemash mo�na uzna� za przyczyn� powstania Facebooka, ale
o tym pó
niej.
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Synapse Media Player, program, który Zuck wspó�tworzy� na ostat-
nim roku Phillips Exeter Academy, bada� z pomoc� sztucznej inteligen-
cji, jakich utworów muzycznych u�ytkownik s�ucha, aby zaproponowa�
mu inne utwory w tym samym stylu. Na ten program zwróci� uwag�
zarówno Microsoft, jak i AOL. Cho� spó�ki te by�y zainteresowane za-
trudnieniem Marka, on sam postanowi� uda� si� na Harvard.

W pierwszym tygodniu swojego pobytu na uczelni Zuck stworzy�
program CourseMatch, który mia� pomaga� studentom zorientowa� si�,
kim s� ich koledzy z zaj��. Poniewa� dawa� mo�liwo�� umówienia si�
z niez�� dziewczyn� czy te� wkr�cenia si� w towarzystwo popularnych
ludzi, program ten by� atrakcyjny dla studentów Harvardu, którzy mieli
obsesj� na punkcie statusu spo�ecznego. By� te� niezwykle przydatny
dla studentów, którzy chcieli si� wspólnie uczy� na zaj�cia. Jak zauwa�y�
David Kirkpatrick w ksi��ce Efekt Facebooka, Zuck stworzy� program,
z którego studenci naprawd� chcieli korzysta�.

Zach�cony sukcesem CourseMatch Mark pali� si� do wypróbowania
kolejnych pomys�ów. Miesi�c pó
niej stworzy� Facemash, program, który
mia� s�u�y� wy�onieniu najatrakcyjniejszej osoby na kampusie. Mark od-
wa�nie zach�ci� u�ytkowników do porównywania twarzy dwóch osób
tej samej p�ci i g�osowania na atrakcyjniejsze. Projekt ten, zrealizowany
w ramach o�miogodzinnego ci�gu, z miejsca sta� si� hitem. Ludzie nie
mogli si� od niego oderwa�.

Wtedy te� zacz��y si� problemy. Harvard odci�� Markowi dost�p do
internetu i wezwa� go (wraz z dwoma innymi studentami, którzy pomogli
w stworzeniu Facemasha) do stawienia si� przed komisj� dyscyplinarn�.
Problem polega� na tym, �e Mark w�ama� si� do systemu uniwersytec-
kiego, �eby zdoby� nazwiska i zdj�cia „uczestników” swojego serwisu
bez zezwolenia uczelni i samych studentów. Uda�o mu si� uzyska� dane
studentów z dziewi�ciu spo�ród dwunastu domów studenckich na Harvar-
dzie, w�amuj�c si� lub zdobywaj�c loginy od znajomych. W�adze uczelni
stwierdzi�y, �e w swoich dzia�aniach wykorzysta� dane osobowe w sposób
nieodpowiedni i bez stosownego upowa�nienia. Zawieszono go i skie-
rowano do opiekuna. Zanim zdj�to jego witryn�, studenci zd��yli odda�
g�osy na 22 tysi�ce par zdj��6.
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Sukces tych eksperymentów dobitnie udowodni� Zuckowi, �e mia�
zaci�cie do tworzenia prostych, lecz wci�gaj�cych programów. Mia� te�
pasj�. Chcia� ��czy� ludzi, zbudowa� otwarty �wiat. Niewa�ne w jakiej
formie i w jakim celu, Mark Zuckerberg silnie pragn�� pomóc ludziom
w porozumiewaniu si�, a tym samym wzbogaci� ich �ycia. Chcia� stworzy�
„narz�dzie spo�eczne”. Pewnego razu na swojej osobistej stronie face-
bookowej Zuck okre�li� swoje zainteresowania nast�puj�co: „otwarto��;
tworzenie rzeczy, które u�atwiaj� ludziom komunikowanie si� i dzielenie
si� tym, co dla nich wa�ne; rewolucje; przep�yw informacji; minimalizm”7.
Obecnie w zak�adce O mnie na jego profilu widnieje zwi�z�e: „Staram si�
stworzy� bardziej otwarty �wiat”.

To w�a�nie ta pasja pomog�a mu przej�� drog� od „pora�ki” Face-
masha do narodzin Facebooka. Tyle �e Facemash nie by� dla niego po-
ra�k�, tylko kolosalnym sukcesem. Facemash przede wszystkim udowodni�,
�e m�odzi ludzie bardzo chcieli przenie�� do internetu swoje interakcje
spoza sieci. Mark dokona� swojego wyczynu w okresie, kiedy studenci
prosili uczelni� o stworzenie serwisu, w którym mogliby znale
� naj-
wa�niejsze informacje o swoich kolegach, co mia�oby u�atwia� nawi�-
zywanie kontaktu na kampusie. Z tego do�wiadczenia Mark wyci�gn��
niema�o wniosków. S�dz�, �e to w�a�nie te do�wiadczenia zdecydowa�y
o sukcesie Facebooka i funkcjach jego wczesnych wersji.

Kiedy Facebook wystartowa� na pocz�tku kolejnego roku, Mark do-
pilnowa�, by rejestracja by�a dobrowolna i aby studenci mogli sami zde-
cydowa�, czy chc� si� dzieli� swoimi danymi. Studenci musieli wyrazi�
zgod� na uczestnictwo, a tak�e mieli mo�liwo�� okre�lenia, które dane
maj� by� widoczne dla ich znajomych. Tym razem mia�o si� oby� bez
w�amywania si� do systemów i korzystania z cudzych loginów.

Jaki z tego mora�? Sytuacja, w jakiej Mark znalaz� si� z Facemashem,
mog�a by� albo pora�k�, albo okazj� do wyci�gni�cia wniosków, w za-
le�no�ci od podej�cia. Je�li gorliwie Ci na czym� zale�y, to prawdopo-
dobnie uznasz takie do�wiadczenie za cenn� lekcj�, z której wnioski
wykorzystasz przy kolejnym podej�ciu do realizacji swojego pomys�u.
Je�li naprawd� w co� wierzysz, nic nie stanie Ci na drodze do ziszczenia
Twojej wizji. Pasja jest cienk� granic�, oddzielaj�c� sukces od pora�ki.
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Je�li pod��asz za swoimi marzeniami,
„pora�ki” nie istniej�.

Falstart to bezcenna okazja do wyci�gni�cia wniosków przed kolejnym
podej�ciem do ziszczenia jakiej� wizji lub opracowania produktu.

Oto podstawa „Drogi Hakera”: Twój produkt jest zawsze niedo-
ko�czony; Twoja praca nigdy si� nie ko�czy. „Dla nas”, twierdzi Pedram
Keyani, kierownik zespo�u Facebooka ds. bezpiecze�stwa, „hacking to
�arliwa praca nad osi�gni�ciem celu i gotowo�� na prze�ywanie pora�ek”8.
Zuck ma prawdziw� wizj� i chce zobaczy�, jak wizja staje si� cia�em. Z tego
powodu nigdy nie zrzek� si� kontroli nad swoj� spó�k�, nawet po wej-
�ciu na gie�d�. Niektórzy mogliby to nazwa� obsesj� na punkcie kontroli,
ale sama uwa�am, �e w jego wykonaniu to czysty geniusz. „Tyle firm trwa
w takiej obawie, �e inni dostrzeg� ich b��dy, �e a� boj� si� podejmowa�
jakiekolwiek ryzyko”, twierdzi pewny siebie Zuckerberg. „Przedsi�bior-
stwa prowadzi si� zwykle tak, by ludzie oceniali si� nawzajem pod k�-
tem swoich pora�ek. Mnie nikt nie zwolni, je�li trafi nam si� gorszy rok.
Czy gorsze pi�� lat. Nie musz� si� martwi� robieniem dobrej miny do
z�ej gry. Mog� zwyczajnie poprowadzi� firm� tak, by tworzy�a jak��
warto�� dodan�”9. Tworzenie warto�ci dodanej (nawet je�li zaliczysz po
drodze par� potkni��) przebija wszystko inne.

Eksperyment Zucka z Facemashem uczy nas jeszcze jednej rzeczy:
wytrwa�o�ci. Mark us�ysza� pro�by studentów i postanowi�, �e je�li uczel-
nia nie dostarczy im tego, czego chc�, to on sam im to zapewni. Zreszt�
znaj�c go, pewnie i tak przysi�g� sobie zrobi� to lepiej, ni� móg�by sam
uniwersytet. Wiedzia�, �e po jego wybryku z Facemashem studenci �yli
z obaw�, �e Harvard z za�o�enia b�dzie odrzuca� podobne projekty.
Nie zamierza� siedzie� na uboczu i si� temu przypatrywa�. I tak w�a�nie
powsta� Facebook.
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Zauwa�y�am, �e ciesz�cych si� najwi�kszym powodzeniem przed-
si�biorców ��czy jedna cecha: nieust�pliwo��. Wiedz�, co maj� do zrobie-
nia, i ma�o co mo�e ich powstrzyma�. Potykaj� si�, podnosz� i id� dalej.
Id� naprzód, poniewa� maj� misj�, pasj� i poczucie celu. Nie mogliby
post�powa� inaczej! Ludzie z pasj�, którzy kieruj� si� swoim poczuciem
celowo�ci, nie czekaj� na lepsz� pogod�, tylko p�yn� prosto w szkwa�.
Jak to uj�� Steve Jobs (w wywiadzie dla Smithsonian Institute w 1995
roku): „Jestem przekonany, �e czysta wytrwa�o�� stanowi o po�owie suk-
cesu wybitnych przedsi�biorców”10.

Pasja jest matk� wytrwa�o�ci — jednego z kluczowych
sk�adników sukcesu.

Co ciekawe, przyjmujemy b��dne za�o�enie, �e nasze pomys�y na biz-
nes czy nowe produkty musz� by� w stu procentach oryginalne i no-
watorskie. Prawda jest taka, �e wi�kszo�� najsprawniejszych przedsi�-
biorców (i — co wi�cej — marketingowców) z dum� kradnie cudze
pomys�y. Niemniej jednak dopilnowuj�, by gotowy produkt by� orygi-
nalny we wszystkich kluczowych aspektach — tych, które s� wa�ne za-
równo dla twórcy, jak i dla konsumenta — sprawiaj�c tym samym, �e
produkt staje si� warto�ciowy.

Mark Zuckerberg zrobi� z Facebookiem w�a�nie to.
Jaka inspiracja sta�a za jego sukcesem? Jak wpad� na swój pomys�?

O drodze Zuckerberga do s�awy mo�na wiele wywnioskowa� z jego ka-
riery akademickiej. Sama idea Facebooka mog�a si� narodzi�, kiedy Zuck
by� jeszcze uczniem prywatnej szko�y z internatem w Exeter, gdzie sp�-
dzi� lata 2000 – 2002. Po zapisaniu si� do szko�y Mark otrzyma� w�asny
egzemplarz katalogu uczniów, Photo Address Book („Fotograficzna ksi��ka
adresowa”). Uczniowie mówili o tym�e katalogu nie inaczej ni� o „ksi��-
ce twarzy” — „The Facebook”. Ksi��ki te by�y nieod��czn� cz��ci� �ycia
uczniów. Poniewa� uczniowie Exeter nie mogli korzysta� z telefonów
komórkowych na kampusie, a co roku zmieniali miejsce zamieszkania
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i numery telefonów, te corocznie wydawane katalogi by�y jedynym spo-
sobem na utrzymanie kontaktu z kolegami. Co wi�cej, dzi�ki nim mogli
si� rozezna� w tym, gdzie ich koledzy mieszkali, kto by� lubiany, kto
nielubiany, kim byli nowi mieszka�cy kampusu, oraz zdoby� wiele in-
nych informacji. Kiedy Mark uko�czy� szko��, dzia�owi informatycz-
nemu Exeter uda�o si� zamie�ci� ca�y katalog w internecie pod adresem
http://student.exeter.edu/facebook11. Ten adres URL jest ju� nieaktywny,
a Mark nigdy oficjalnie nie skomentowa�, w jakim stopniu Photo Address
Book z Exeter wywar�a na niego wp�yw, ale wida� go�ym okiem, �e zwró-
ci� uwag� na potrzeb�, któr� móg�by zaspokoi� na kampusach uczelni
i szkó� �rednich, jednocze�nie promuj�c warto�� swojego �yciowego celu
— zbudowania zjednoczonego komunikacyjnie �wiata.

Harvard wydawa� podobny rocznik, Freshman Register („Rejestr pierw-
szaków”), w którym przedstawiano jedynie nowo przyj�tych studentów.
Niemniej korzystano z tego katalogu do�� rozlegle. Studenci pragn�li
jednak mo�liwo�ci zarz�dzania w�asnymi danymi w sieci. David Kirkpa-
trick wspomina w Efekcie Facebooka: „Tamtej jesieni Zuckerberg ucz�sz-
cza� na zaj�cia z matematyki dotycz�ce teorii grafów. Pod koniec semestru
wszyscy uczestnicy zaj�� udali si� na obiad i wci�gn�li si� w dyskusj�
o zapotrzebowaniu na »uniwersalny katalog twarzy«”12. Zuck ponadto
przyzna� Kirkpatrickowi, �e biuletyn Harvardu, w którym opisano po-
ra�k� Facemasha, podsun�� mu pomys�, by rozwin�� swój eksperyment
z Facemashem. Jak wspomniano w biuletynie: „Uda�oby si� unikn��
wielu problemów zwi�zanych z Facemashem, gdyby tylko dzia�alno��
serwisu by�a ograniczona do studentów, którzy by dobrowolnie wczy-
tywali swoje zdj�cia”13.

Na rok przed tym, jak Zuck rozkr�ci� Facebooka, wystartowali oby-
dwaj jego konkurenci: MySpace i Friendster. Friendstera stworzono g�ów-
nie z my�l� o tym, by pomóc u�ytkownikom w odnajdowaniu swoich
drugich po�ówek, a ludzie korzystali z niego bardziej w celach randko-
wych ni� na potrzeby codziennej komunikacji. MySpace by� nieco bar-
dziej efektowny — by� otwarty na ka�dego i pozwala� na utworzenie
profilu pod rzeczywistym nazwiskiem lub pseudonimem (co by�o atrakcj�
dla bran�y rozrywkowej).
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Co z tego wynika? Bystry przedsi�biorca nie boi si� wykorzystywa�
inspiracji, które same go nachodz�, i czasami z dum� kradnie pomys�y.
Niektórzy z tych, którzy odnosz� najwi�ksze sukcesy, potrafi� dostrzec
potrzeb� b�d
 luk� i — je�li starczy im pasji — mog� pomóc j� wype�ni�.
Widz� okazj�, by zrobi� co� lepiej, i decyduj� si� z niej skorzysta�. Robi�
to jednak w oryginalny sposób, wykorzystuj�c w�asn� wiedz� i do�wiad-
czenia, kieruj�c si� swoimi przekonaniami. To w�a�nie tutaj pasja od-
grywa kluczow� rol�. Twoja pasja i cele �yciowe s� widoczne we wszyst-
kim, co tworzysz, i w tym, jak to tworzysz. Dla Zuckerberga by�o to
stworzenie „grafu spo�ecznego”, wymuszaj�cego na ludziach przedsta-
wianie swoich prawdziwych to�samo�ci i daj�cego im kontrol� zarówno
nad ilo�ci� informacji, którymi si� dziel�, jak i tym, które z nich mog�
zobaczy� ich znajomi. By�o to zupe�nie inne podej�cie do produktu ni�
u konkurencji.

Jak to uj�� James R. „Jim” Jarmusch, niezale�ny ameryka�ski re�yser,
scenarzysta i aktor:

„Nic nie jest oryginalne. Kradnij wszystko, co Ci� inspiruje lub o�y-
wia Twoj� wyobra
ni�. Poch�aniaj stare filmy, nowe filmy, muzyk�,
ksi��ki, obrazy, zdj�cia, wiersze, sny, przypadkowe rozmowy, dzie�a
architektury, mosty, znaki drogowe, drzewa, chmury, akweny, �wiat�a
i cienie. Kradnij tylko to, co �ciska Ci� za serce. Dzi�ki temu Twoja
praca (i kradzie�) b�dzie autentyczna. Autentyczno�� jest bezcenna;
oryginalno�� to mit. I nie kryj si� ze swoim z�odziejstwem — je�li
chcesz, p�aw si� w nim. W ka�dym razie pami�taj, co powiedzia�
Jean-Luc Godard: »Niewa�ne, sk�d co� zabierasz — liczy si�, dok�d
to niesiesz«”14.

�ród�o inspiracji jest nieistotne. Twój pomys� mo�e nie by�
w pe�ni oryginalny, ale swoje dzie�a musisz tworzy�

z poczuciem autentyzmu i celowo�ci.
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Cho� na pierwszy rzut oka sie� spo�eczna Facebooka nie ró�ni�a si�
znacz�co od sieci konkurencyjnego MySpace’a i Friendstera, serwis ten
w istocie nie mia� sobie podobnych. Wynika�o to z przekona� Marka.

Zuckerberg wierzy, �e �wiat zmierza w stron� radykalnej transparen-
cji. „Radykalna” to w tym kontek�cie trafne okre�lenie. Wed�ug Zucka
przep�yw informacji w sieci nie powinien by� ograniczony — co tu du�o
mówi� — niczym. Mark wierzy, �e �wiat online powinien by� mo�liwie
wiern� kopi� �wiata offline. Kiedy rozmawiasz ze swoimi przyjació�mi,
to wiedz� oni, jak wygl�dasz, znaj� Twoje prawdziwe imi� i wiedz�, co
lubisz b�d
 czego nie lubisz. W odró�nieniu od innych istniej�cych wów-
czas sieci spo�eczno�ciowych dzie�o Zucka nie mia�o by� oszuka�czym
narz�dziem do tworzenia fa�szywych profilów. Zuck koncentrowa� si�
skrajnie na zapewnieniu, by stworzony przy jego udziale graf spo�eczny
online pozostawa� transparentny i autentyczny. Autentyczno�� jest dla
niego wszystkim. Jeste�, kim jeste�, masz jedn� to�samo��; nie jeste� dwie-
ma czy trzema osobami, a jawienie si� przed innymi kim� innym ni� w rze-
czywisto�ci to wed�ug niego ob�uda. Mark wierzy, �e internetowa auto-
ekspresja powinna by� równie uczciwa jak w �wiecie rzeczywistym. St�d
ograniczenie Facebooka, który pozwala ka�demu na posiadanie tylko
jednego profilu. I rzeczywi�cie, u�ytkownicy, którzy tworz� ich wi�cej,
s� blokowani.

Co wi�cej, Zuck wierzy, �e internet zbli�y do siebie ludzi z ca�ego
�wiata. Ma racj� — to ju� nast�pi�o. Wierzy, �e nie powinno by� �adnych
ogranicze� w porozumiewaniu si� i kontaktowaniu online, ale i w spo-
sobie, w jaki tworzy si� informacje, konsumuje je i dzieli si� nimi. Tajem-
nice nie maj� racji bytu — istnie� mog� jedynie informacje i narz�dzia, które
wzbogacaj� ludzkie �ycia. Takie narz�dzia i sieci powinny by� darmowe.
Tworz�c Facebooka, Zuck korzysta� z darmowego, open source’owego
oprogramowania, takiego jak bazy danych MySQL i narz�dzia serwerowe
Apache, co zdecydowa�o o sukcesie, jaki Facebook móg� odnie�� bez
szczególnie du�ych wej�ciowych nak�adów finansowych. (Mark pierwot-
nie p�aci� jedynie za hosting i serwery).

Facebooka stworzono z my�l� o prezentowaniu rzeczywistej to�sa-
mo�ci i jego zadaniem jest wzbogacanie relacji z lud
mi, których zna si�
z �ycia poza sieci�. Budowanie zaufania w spo�eczno�ciach internetowych
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nie jest mo�liwe, je�li to�samo�� uczestników jest niespójna i nieznana
ogó�owi. Facebook by� pierwsz� sieci� spo�eczno�ciow�, która wpro-
wadzi�a tak� zasad� i wymaga�a jej przestrzegania. Facebook od samego
pocz�tku dawa� u�ytkownikom kontrol� nad tym, jakimi informacjami
si� dziel� i kto ma do nich dost�p. „Legitymowanie si� dwiema to�sa-
mo�ciami jest oznak� nieuczciwo�ci”, twierdzi Zuck15. I dodaje: „Si�a
transparencji w dzisiejszym �wiecie nie daje nikomu mo�liwo�ci posia-
dania dwóch to�samo�ci”16. Wierzy, �e taka transparencja pomo�e tak�e
w stworzeniu zdrowszego spo�ecze�stwa. Zdaje sobie spraw�, �e do-
prowadzenie ca�ego �wiata do takiego stopnia otwarto�ci, jaki chcia�by
widzie�, jest nie lada wyzwaniem, ale jednocze�nie jest pewien, �e tworz�c
Facebooka i nieugi�cie trzymaj�c si� tych zasad od o�miu lat, dok�ada
si� do osi�gni�cia tego celu.

MySpace z kolei nie by� szczególnie zainteresowany tym, kto do��-
cza� do jego sieci. U�ytkownicy mogli mie� wiele kont i wyra�a� si� na
ró�ne sposoby, czy to pod prawdziwym nazwiskiem, czy fa�szywym. Pa-
nowa�a te� pe�na dowolno�� w decydowaniu o wygl�dzie profilu. Ponadto
ludzie wpadli w mani� do��czania u�ytkowników do znajomych; by� to
wy�cig o liczb� bez wzgl�du na jako��, zupe�nie jakby sie� nie powsta�a
z my�l� o osobistych kontaktach, tylko o popularno�ci. Z MySpace’a od
pocz�tku korzysta�a bran�a rozrywkowa i muzyczna. Za celebrytami
pod��yli ich mi�o�nicy. Zachowanie ludzi, podobnie jak charakter pu-
blikowanych obrazów, by�o na ogó� pe�ne blichtru, a zarazem frywolne.
Z tego wzgl�du serwis ten uznawano za „odlotowy” i zabawny — ka�dy
móg� udawa�, kogo chcia�. Publikacja ka�dego obrazu by�a dog��bnie
przemy�lana — nie by�o tam zbyt wielu swobodnie robionych zdj��.
Domy�lnie ka�dy móg� zobaczy� konto u�ytkownika. Kiedy Facebook
dopiero startowa�, MySpace z ponad milionem u�ytkowników by� fa-
worytem w�ród ameryka�skich mediów spo�eczno�ciowych.

Facebook by� natomiast narz�dziem spo�ecznym, �rodkiem maj�cym
zaspokaja� bardzo prost� potrzeb� utrzymywania kontaktu ze znajo-
mymi i swobodnego porozumiewania si� z nimi. Mia� do�� sparta�sk�
opraw� graficzn�, a u�ytkownicy przez pewien czas nie mogli wczyty-
wa� wielu zdj�� — pierwotnie mo�liwe by�o wczytanie zaledwie jednego.
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Co wi�cej, serwis potwierdza� to�samo�� na podstawie uniwersyteckie-
go konta e-mailowego, zanim jeszcze otworzy� si� na szersz� publik�.
Gdy Facebook umo�liwi� u�ytkownikom wczytywanie wi�kszej liczby
zdj��, ludzie zacz�li korzysta� z mo�liwo�ci robienia zdj�� na bie��co
podczas spotka� ze znajomymi. Zacz�li dzieli� si� zdj�ciami swoich
dzieci, zwierz�t domowych, ulubionych potraw i ró�nych innych rzeczy,
nie martwi�c si� o jako�� czy pozowanie, wci�gaj�c tym samym swoje
„prawdziwe �ycie” w sie�.

Przez ca�y okres istnienia tej sieci spo�eczno�ciowej Zuck pozostawa�
wierny swojej pasji i celowi, w jakim Facebook powsta�. Zawsze pilno-
wa�, by zysk nigdy nie sta� si� wa�niejszy od u�ytkowników. W ci�gu
minionych o�miu lat krytykowano go za dbanie o interesy u�ytkowni-
ków kosztem przychodów, ale mimo to nigdy nie zmieni� kursu. „Nig-
dy nie chcia�em prowadzi� firmy”, twierdzi. „Firma to dla mnie dobry
�rodek do za�atwiania spraw”17. Jego wiara w spó�k� i jej misj� by�a tak
sta�a, �e niezmiennie odmawia� odsprzedania jej, nawet kiedy dyrekcja
Yahoo zaoferowa�a mu miliard dolarów.

Pieni�dze nie s� dla niego priorytetem. Od spieni��ania sukcesu bar-
dziej interesuje go stworzenie czego� naprawd� genialnego. Przez d�ugi
czas wynajmowa� mieszkanie, w którym spa� na materacu na pod�odze.
Je
dzi� samochodem marki Acura TSX. Nie ubiera si� efektownie; woli
koszulki i bluzy z kapturem. W li�cie wystosowanym przy pierwszej
ofercie publicznej Zuck zadeklarowa�: „Mówi�c wprost: nie wymy�lamy
us�ug, �eby zarabia�; zarabiamy, �eby wymy�la� lepsze us�ugi”18. Przy-
pomina mi to Steve’a Jobsa i jego wypowied
 w wywiadzie dla „Wall
Street Journal” z 1993 roku: „Nie interesuje mnie bycie najbogatszym
cz�owiekiem na cmentarzu. Liczy si�, by k�a�� si� spa� z my�l�, �e zro-
bili�my co� cudownego”19.

Za s�owami Zuckerberga id� czyny. 11 grudnia 2009 roku Mark opu-
blikowa� na swoim profilu nast�puj�cy wpis: „Jakby�cie byli ciekawi, moje
dane s� w wi�kszo�ci ogólnodost�pne, �eby wszyscy mogli je widzie�.
Niektóre tre�ci ustawi�em tak, by by�y bardziej prywatne, ale nie widz�
potrzeby ograniczania widoczno�ci zdj�� z przyjació�mi, rodzin� czy moim
pluszowym misiem :)”.
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Cho� pieni�dze nie s� priorytetem, Markowi zale�y na rozwoju firmy
i jej rentowno�ci. G�ównie jednak zajmuje go „stworzenie czego�, co rze-
czywi�cie odmienia oblicze �wiata”. Jak twierdzi, „Prawie codziennie za-
daj� sobie pytanie: »Czy zajmuj� si� najwa�niejsz� rzecz�, któr� móg�-
bym robi�?«. Je�eli nie mam poczucia, �e pracuj� nad najwa�niejszym
problemem do rozwi�zania, to nie czuj� si� dobrze z tym, jak sp�dzam
swój czas. I o to w�a�nie w tej firmie chodzi”20.

Zainteresowania biznesowe Zucka zawsze �ci�le przystawa�y do jego
osobistego �wiatopogl�du. Zuck potrafi nawet zach�ca� swoich pracow-
ników, by pracowali nad pasjonuj�cymi ich projektami, a nie nad tymi,
które si� im si�� przydziela. To naprawd� niesamowity sposób korzy-
stania z kompetencji pracowników, ale tak�e z pe�ni ich potencja�u.

Do kwestii celowo�ci, produktu i ludzi powrócimy w kolejnych roz-
dzia�ach.

Twórz to, w co wierzysz.
Dostosuj swoje zainteresowania zawodowe

do swojego osobistego �wiatopogl�du.

Zawsze darzy�am niezwyk�ym szacunkiem przedsi�biorców, którzy
byli gotowi trzyma� si� swojej wizji i dzia�a� w zgodzie ze swoj� pasj�,
bez wzgl�du na krytyk�. Do takich ludzi nale�� Estée Lauder, Amelia
Earhart, Steve Jobs, Warren Buffett, Oprah Winfrey, Jeff Bezos, Bill
Gates, Mary Kay Ash, Coco Chanel, Madame C. J. Walker, Jack Welch,
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Mark Zuckerberg i wiele innych, mniej znanych osobisto�ci. „Nasza
opowie�� o nas samych w znacznym stopniu dotyczy tego, �e chcemy
by� wynalazcami”, twierdzi prezes Amazon Jeff Bezos. „I, co niezwykle
wa�ne, jeste�my gotowi mierzy� si� przez d�ugi czas z brakiem zrozu-
mienia”21. Zuck zdaje si� przystawa� do tego — nie szuka poklasku, ma
pasj� i wizj� i jest skory do po�wi�ce�, �eby tylko swoj� wizj� zi�ci�.

Pasja to ciekawa rzecz. Gdy robisz co�, co kochasz, masz do�� si�y,
by przenosi� góry. Z bada� i do�wiadczenia wynika, �e pod��anie za
w�asn� pasj� prowadzi do wielkich sukcesów.

Srully Blotnick, ameryka�ski autor i dziennikarz, w ksi��ce Getting
Rich Your Own Way omawia badania prowadzone przez dwadzie�cia lat
(od 1960 do 1980) w�ród 1500 absolwentów szkó� biznesu, w ramach
których �ledzono odnoszone przez nich sukcesy po uko�czeniu studiów
w nawi�zaniu do ich decyzji zawodowych. Wszystkim 1500 osobom za-
dano to samo pytanie: czy wola�by� zaj�� si� spe�nianiem swoich marze�
ju� teraz, czy najpierw obra� sobie �cie�k� kariery, która zapewni Ci bez-
piecze�stwo finansowe? 83% uczestników odpowiedzia�o, �e wola�oby
zapewni� sobie najpierw bezpiecze�stwo finansowe, a marzeniami zaj��
si� pó
niej. 17% wola�o od razu zaj�� si� marzeniami, a nad pieni�dzmi
zastanowi� si� pó
niej.

Dwadzie�cia lat pó
niej w�ród 255 absolwentów, którzy zdecydowali
si� na prac� przystaj�c� do ich upodoba�, znalaz�o si� 100 milionerów.
W�ród 1245 absolwentów, którzy postanowili przed�o�y� wy�sze wy-
nagrodzenie ponad swoj� pasj�, trafi� si� zaledwie jeden milioner22.

Niezwyk�e! Z tych bada� wynika, �e je�li nic Ci� nie pop�dza, by
zmierzy� si� z przysz�o�ci�, i je�li z Twoimi marzeniami nie wi��e si�
�adne poczucie celowo�ci, to nie masz wielu szans na ich spe�nienie.
Dlaczego? Moim skromnym zdaniem Warren Buffett uj�� to najlepiej:
„Bez pasji nie masz energii. Bez energii nie masz niczego”23.

Pasja nap�dza sukces. Tego nie da si� podwa�y�. Udowodni�o to
multum nietuzinkowych postaci. Chcia�abym jednak zwróci� te� uwag�
na inn� cech� w�a�ciw� wszystkim wielkim przedsi�biorcom, którzy
odnie�li sukces: zdolno�� podejmowania dzia�a�! Pragnienie bez dzia�ania
pozostaje pragnieniem. Z pragnienia nie wyniknie �aden rezultat, je�li
nie wprowadzisz go w �ycie. Wybitnych przedsi�biorców od dobrych
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odró�nia w�a�nie to, �e dzia�aj�, zamiast planowa�. Estée Lauder powie-
dzia�a kiedy�: „Nie zasz�am tutaj, rozmy�laj�c i marz�c. Zasz�am tu, id�c”24.

Powiedzia�abym wr�cz, �e nie trzeba by� geniuszem, �eby stworzy�
co� wyj�tkowego. Czasami inicjatorami rzeczywistych zmian s� zupe�-
nie przeci�tni ludzie, a to dlatego, �e s� gotowi wprowadzi� swoje pasje
w �ycie. S� gotowi pope�nia� b��dy i zaryzykowa� wszystko. S� gotowi
prze�y� pora�ki, podnie�� si� i próbowa� dalej. To za spraw� pasji jest
mo�liwe realizowanie swoich pomys�ów. To najprawdopodobniej ci,
którym starczy pasji, by zainicjowa� prawdziwe zmiany, rzeczywi�cie ich
dokonaj�.

W toku swojej kariery wspó�pracowa�am z wieloma firmami, od
start-upów po wielkie korporacje. Widzia�am, jak genialni ludzie wpa-
daj� na fantastyczne pomys�y. Widywa�am imponuj�ce marzenia i wspa-
nia�e okazje. A wi�kszo�� z nich gdzie� ot tak sobie znika�a, bo nikt nie
chcia� ich zrealizowa�. Widzia�am te�, jak przeci�tni ludzie, z mniejszym
autorytetem, mniejszymi zasobami, s�abiej wykszta�ceni i pozbawieni wy-
maganego do�wiadczenia podejmowali si� udanych przedsi�wzi��, po-
niewa� tak bardzo po�wi�cali si� swoim marzeniom i celom, �e wr�cz
nie mogli nie stworzy� czego� wspania�ego. Widywa�am te�, jak niektó-
re z tych przedsi�wzi�� upada�y, ale nie wynika�o to z braku ch�ci. Ci,
którzy stale si� zmieniali, pozostaj�c jednocze�nie wierni swoim pasjom
i obranym celom, odnosili sukcesy.

Powiem z brutaln� szczero�ci�: je�li jeste� intraprzedsi�biorc� i pra-
cujesz dla du�ej firmy, to zapewnienie sobie wolno�ci pozwalaj�cej na
skorzystanie z takich szans b�dzie trudne. Musisz mie� w sobie siln�
wiar� i wsparcie ze strony kierownictwa, by móc podj�� konieczne ry-
zyko i zdoby� konieczne zasoby. Niemniej widywa�am intraprzed-
si�biorców, którzy zgodnie z duchem innowacji podejmowali inicjatyw�
bez dost�pu do wielu zasobów, zak�adaj�c, �e „lepiej podj�� ryzyko teraz,
a o przebaczenie prosi� pó
niej”. Nie podejmuj� si� oceny, czy to po-
dej�cie jest dobre — ka�da sytuacja jest inna. Wiem te�, �e nie mo�na
przezwyci��y� status quo i doprowadzi� do rzeczywistego prze�omu
bez podj�cia tego kroku. Jak twierdzi uwielbiana dyrektor marketingu
Intela, Deborah Conrad: „Je�li wszystkim wci�� jest wygodnie, to �aden
z Ciebie wichrzyciel”.
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Mark Zuckerberg móg� poprzesta� na opowiadaniu o sieci spo�ecz-
no�ciowej swoich marze�, podobnie jak wielu jego kolegów w Exeter
i wielu studentów Harvardu. Ale tylko jemu starczy�o zaparcia, �eby
postawi� odwa�ny krok i zadzia�a�. Przemy�la� spraw�, zaprojektowa�
serwis, wymy�li� funkcje, zap�aci� za hosting i uruchomi� witryn� w jed-
n� z typowych nocy, które sp�dza� na zabawach z kodem swoich ró�-
norakich projektów.

W swoim wywiadzie z 2010 roku dla tygodnika „Time”, który uzna�
go za cz�owieka roku, Zuck stwierdzi�: „Najbardziej szalone z tego wszyst-
kiego jest to, �e pami�tam rozmowy ze znajomymi w college’u. Po pro-
stu zak�adali�my jako�, �e �wiat znajdzie si� w takim stanie jak teraz, ale
brali�my za oczywisto�� to, �e jeste�my zwyczajnymi dzieciakami z col-
lege’u. Jak to si� sta�o, �e to my byli�my najlepiej wykwalifikowani do
tej pracy? To zupe�nie niedorzeczne! Chyba po prostu wynika z tego, �e
innym nie zale�a�o tak bardzo jak nam”25.

Ludzie czynu zawsze dzia�aj�. „Mo�liwo��” oznacza dla nich: „to da
si� zrobi�!”. W�a�nie w ten sposób ich marzenia staj� si� rzeczywiste.
Plakat Facebooka w siedzibie firmy w Palo Alto g�osi: „Lepsze zrobione
ni� perfekcyjne”.

Pasja + Dzia�anie = Wyniki

Markowi zale�y na tym, by odmieni� �ycie ludzi z ca�ego �wiata po-
przez zapewnienie im dost�pu do informacji i mo�liwo�ci dzielenia si�
nimi. Globalna transparencja prowadzi wed�ug niego do globalnego za-
ufania. Tworzy bardziej sprawiedliwy i lepiej zarz�dzany �wiat. Jest na-
rz�dziem do szerzenia wolno�ci i demokracji. Chodzi o to, by da� jed-
nostce tak� sam� w�adz�, jak� dysponuj� media — o wyrównanie
pola gry. W swojej wypowiedzi przed s�uchaczami podczas wyjazdu do
Hiszpanii stwierdzi�: „	wiat nie stanie si� bardziej otwarty z dnia na
dzie�. To zadanie na 10 – 15 lat”. Jest d�ugodystansowcem. Peter Thiel,
inwestor venture capital i przyjaciel Zucka, przyj�� t� wizj� w pe�ni:
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W zglobalizowanym �wiecie ludzie �yj� w coraz mniejszym oddaleniu.
W moim odczuciu kluczow� warto�ci� jest tolerancja i to, by by�o jej
coraz wi�cej. W modelu Facebooka podoba mi si� to, �e koncen-
truje si� na prawdziwych ludziach i pozwala im zawi�zywa� znajo-
mo�ci z innymi oraz tworzy� relacje nie tylko w tych kontekstach,
w których ju� s� usytuowani, lecz tak�e w nowych. Globalizacja nie
przek�ada si� koniecznie na to, by�my si� przyja
nili z wszystkimi
lud
mi na �wiecie. Oznacza jednak w pewien sposób, �e jeste�my
otwarci na wi�cej ludzi w o wiele wi�kszym zakresie kontekstów ni�
kiedykolwiek dot�d.

W ich przekonaniu ludzie s� wa�niejsi od technologii. „Najwa�niej-
sze to pomaga� ludziom z ca�ego �wiata organizowa� si� samodzielnie”,
mówi Thiel26. Z tego w�a�nie wzgl�du Thiel zainwestowa� wcze�nie
w Facebooka, a obecnie zasiada w zarz�dzie spó�ki.

Cokolwiek robisz, zawsze musisz si� mierzy� z krytyk�, a im jeste�
wa�niejszy, tym bardziej jeste� na to nara�ony. Tak w�a�nie jest z Face-
bookiem. Cz�sto krytykuje si� go za po�wi�canie prywatno�ci na rzecz
idei radykalnej otwarto�ci. Wydaje si�, �e m�odsze pokolenie nie jest
przej�te kwesti� prywatno�ci w takim samym stopniu jak pokolenia po-
przednie. M�odzie� wychowana w globalnej wiosce cz�sto cieszy si�
z otwarto�ci Facebooka i mo�liwo�ci przeze� zapewnianych, takich jak
mo�liwo�� ekspresji i znajdowania ludzi my�l�cych podobnie. Nie prze-
cz�, �e prywatno�� zawsze nale�y bra� pod rozwag�, ale wierz�, �e ist-
nieje te� druga strona medalu — osobista odpowiedzialno��. Uwa�am,
�e nie nale�y si� dzieli� w sieci tym, czym nie jest si� gotowym podzieli�
z ca�ym �wiatem. Wszystko, co robimy zarówno w sieci, jak i poza ni�,
jest kwesti� osobistej decyzji. Tak samo jest z decydowaniem o tym, czym
si� dzielimy w sieciach spo�eczno�ciowych.

Przy zbieraniu materia�ów na potrzeby tej ksi��ki trafi�am na wpis
jednego z techników Facebooka, Michaela Novati. Wida� w nim, jak
bardzo pracownicy Facebooka s� zaanga�owani w wizj� Zucka, a tak�e
osobist� interpretacj� „otwarto�ci” wed�ug Michaela:
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PRZEMY�LENIA O „OTWARTO�CI”

Michael Novati w �rod� 15 grudnia 2010 roku, o 20.07

Jako lojalny technik i mi�o�nik Facebooka si�� rzeczy staj� po stronie serwisu
w wielu spornych kwestiach. Zdecydowanie najcz��ciej poruszanym tema-
tem jest stosunek Facebooka do „otwarto�ci”. Misj� Facebooka jest danie
ludziom mo�liwo�ci dzielenia si� i sprawienie, �eby �wiat sta� si� bardziej
otwarty, a komunikacja by�a sprawniejsza, ale zwykle nie u�ci�lamy, co mamy
na my�li, mówi�c „otwarty”. Tutaj nale�y doszukiwa� si� przyczyn wi�kszo�ci
dysput, które prowadz� z lud	mi na ten temat.

Otwarto�ci nie nale�y rozumie� osobi�cie. Nie uwa�am, �e zadaniem
Facebooka jest sprawienie, by wszyscy upubliczniali swoje prywatne in-
formacje.

Otwarto�� nale�y rozumie� uniwersalnie. Facebook chce, by �wiat w ogóle
sta� si� bardziej otwarty i transparentny. Po dobr� analogi� — narodziny
druku — mo�emy si�gn�� kilkaset lat wstecz. Prasa drukarska przekaza�a
szerokim masom informacje, które by�y dost�pne wcze�niej jedynie dla garstki
wybranych, pozwalaj�c wszystkim podejmowa� lepsze, bardziej �wiadome
decyzje. Innym przyk�adem jest internet, który ukaza� ludziom ró�ne punk-
ty widzenia i przekazuje im na bie��co informacje praktycznie o wszystkim,
co dzieje si� w dowolnym miejscu na �wiecie. Facebook chce odgrywa�
podobn� rol�, u�atwiaj�c ludziom dzielenie si� informacjami i zdobywanie
ich od znajomych i dalszych uczestników sieci kontaktów.

S�dz� zatem, �e podej�cie Facebooka do otwarto�ci nale�y w osobistym
zakresie rozpatrzy� pod k�tem tego, jak ten serwis pomóg� Ci w podejmo-
waniu lepszych decyzji oraz jak sam mo�esz wykorzystywa� Facebooka do
pomagania innym w podejmowaniu lepszych decyzji. To ostatnie cz�sto
rozumie si� przesadnie jako „Facebook chce, �ebym dzieli� si� wszystkim ze
wszystkimi”, ale zwyczajnie nie o to chodzi.

Tak czy siak, tyle swoich przypadkowych my�li o otwarto�ci by�em
w stanie spisa� w ci�gu pi�ciu minut.

Dzi�ki,

Michael27
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„Wiem, �e brzmi to pretensjonalnie”, wspomnia� Mark Zuckerberg
w wywiadzie dla „Stanford Daily”, „ale naprawd� chcia�bym polepszy�
ludzkie �ycia, zw�aszcza spo�eczne”28.

Pasja nas nap�dza, motywuje oraz pomaga przetrwa� wiele przeciw-
no�ci. Nie tylko Zuck kieruje si� pasj�. Wielu wybitnych przedsi�biorców
odkry�o, �e pasja jest jednym z najwa�niejszych czynników sk�adaj�cych
si� na sukces.

Jednym z nich jest trzydziestopi�cioletni Blake Mycoskie. Jedn�
z moich ulubionych marek jest TOMS, cho� nie jestem pewna, czy
wa�niejsza jest dla mnie wygoda butów TOMS Shoes, czy historia tej
marki. Mycoskie, który zosta� przedsi�biorc� jeszcze na studiach, za�o�y�
wiele firm, jednak najwi�cej da� �wiatu, zapocz�tkowuj�c ruch TOMS.
Pisz� tu o „ruchu”, poniewa� TOMS jest nim bardziej ni� firm�. Widok
straszliwej biedy wstrz�sn�� Mycoskie’em, kiedy wyjecha� w 2006 roku
na wakacje do Ameryki Po�udniowej. Dzieci chodzi�y bez butów, a rany
na ich stopach by�y przyczyn� urazów i chorób. Mycoskie przysi�g�, �e
wymy�li jaki� sposób, by pomóc. I tak si� sta�o. Koncepcja biznesowa
Blake’a jest prosta: za ka�d� sprzedan� par� butów firma przekazuje
par� butów potrzebuj�cemu dziecku — para za par�. Od kiedy TOMS
powsta� oko�o sze�� lat temu, tysi�ce ludzi do��czy�o do stara� Myco-
skie’ego, by dostarczy� buty dzieciom �yj�cym w ubóstwie. Ruch ten
wp�yn�� na �ycie dzieci z ponad czterdziestu krajów. Gdy Mycoskie za-
czyna� dzia�alno��, mawiano, �e oszala�. „Taki model biznesowy jest nie-
realny!”, mówili. Blake Mycoskie by� jednak wytrwa�y. Dzi�ki jego pasji,
wytrwa�o�ci i pozytywnemu nastawieniu do dzia�ania miliony dzieci z ca-
�ego �wiata (w tym ze Stanów Zjednoczonych) dosta�y nowe buty w ra-
mach jego „zrzutów”.

Chris Gardner jest kolejnym przyk�adem osoby, która odnios�a wielki
sukces pomimo wszelkich przeciwno�ci. Ten multimilioner, makler, in-
westor i filantrop by� kiedy� m�odym, bezdomnym m��czyzn�, wycho-
wuj�cym ma�ego synka, Christophera Jr. Jego opowie�� mo�esz pami�ta�
z ksi��ki i filmu W pogoni za szcz��ciem z Willem Smithem w roli g�ównej.
Gardner podzieli� si� kiedy� sekretem swojego sukcesu: trzeba znale
� za-
j�cie, które tak si� uwielbia, �e nie mo�na si� doczeka� kolejnego poranka.
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T�umaczy, �e najbardziej inspiruj�cy przywódcy to nie ci, którzy wyko-
nuj� swoje obowi�zki, tylko ci, którzy spe�niaj� swoje powo�anie.

W moc pasji — rzecz jasna — wierzy� te� Steve Jobs. Jak to uj��:
„Ludzie pasji mog� zmieni� �wiat na lepsze”. Jobs twierdzi�, �e pasja,
jak� darzy swoj� prac�, nada�a jego �yciu taki, a nie inny kszta�t. Na wy-
k�adzie inauguracyjnym Uniwersytetu Stanforda Jobs udzieli� takiej oto
porady: „Je�li jeszcze tego czego� nie znalaz�e�, szukaj dalej. Nie zado-
walaj si� byle czym. Jak to zawsze bywa, kiedy chodzi o co� wa�nego,
Twoje serce samo Ci powie, kiedy na to trafisz. I jak to bywa z udanymi
relacjami, z biegiem lat i Twoja b�dzie coraz lepsza”29.

Twoje pasje pomog� Ci zrozumie�, kim jeste� i co chcesz zrobi� ze
swoim �yciem. To zrozumienie nada kszta�t Twojemu poczuciu celu.
To poczucie z kolei zdecyduje o postaci Twoich pomys�ów, dzie�, pro-
duktów oraz nap�dzi Twoj� inwencj�. Celowo�� jest sercem Twojego
przedsi�biorstwa.
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