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Wstęp
Szanowni Czytelnicy,
z przyjemnością przekazuję Państwu kolejny raport z badań zrealizowanych przez zespół badaczy Obserwatorium Gospodarki
i Rynku Pracy Aglomeracji Poznańskiej, działającego przy Centrum
Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży. Opisane w nim badanie,
oparte na analizie 20 przypadków strategii rozwijania kariery
zawodowej obranych przez absolwentów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z terenu aglomeracji poznańskiej,
zostało przeprowadzone w 2019 r.
Raport zawiera rzetelną analizę różnych możliwości rozwoju
kariery zawodowej na dynamicznie rozwijającym się rynku pracy,
nie tylko w Poznaniu i otaczających go gminach, ale również na
terenie innych regionów Polski oraz poza jej granicami. Czytając go,
można zauważyć, jakie cechy, umiejętności i postawy pomogły
respondentom odnieść sukces zawodowy. Do najważniejszych
z nich można zaliczyć: umiejętność wytyczania celów i podążania
za marzeniami, wytrwałość oraz przedsiębiorczość i gotowość
do uczenia się przez całe życie. Mam zatem nadzieję, że niniejsze
opracowanie stanie się dla Państwa nie tylko okazją do poznania
interesujących ludzi, jakimi są bohaterowie tego badania, ale
i inspiracją do wytyczania własnych ścieżek edukacyjno-zawodowych, których realizacja przyniesie Państwu satysfakcję i uznanie.

Bogna Frąszczak
Dyrektor
Centrum Doradztwa Zawodowego
dla Młodzieży
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Wprowadzenie
do problematyki
raportu

Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy Aglomeracji Poznańskiej działające przy Centrum
Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży (Obserwatorium) rokrocznie realizuje projekty badawcze i analityczne poświęcone relacjom na styku edukacji i biznesu. Działania te mają na celu
zarówno opis bieżącej sytuacji społeczno-ekonomicznej, jak i zmian, które na tym rynku – tych
rynkach mogą się pojawić. Badanie „Strategie sukcesu. Ścieżki edukacyjno-zawodowe absolwentów szkół ponadpodstawowych z terenu aglomeracji poznańskiej” stanowi innowacyjne
w skali dotychczasowej działalności Obserwatorium podejście do omówienia problematyki
związku pomiędzy karierą edukacyjną i karierą zawodową, które ma przybliżyć młodym (i nie
tylko) mieszkańcom aglomeracji poznańskiej możliwe, przetestowane w praktyce scenariusze
przechodzenia pomiędzy etapem edukacji szkolnej a życiem zawodowym. Prezentowane treści
to kontynuacja badań z 2018 roku, które miały posłużyć szerszemu i bardziej dogłębnemu
przedstawieniu młodym ludziom problematyki kariery zawodowej oraz procesu wejścia na
rynek pracy.
Celem głównym niniejszego opracowania jest zebranie, analiza i upowszechnienie wiedzy na
temat ścieżek edukacyjno-zawodowych absolwentów szkół ponadpodstawowych z terenu
aglomeracji poznańskiej. Raport skierowany jest przede wszystkim do ludzi młodych, stających
przed podjęciem decyzji związanych ze ścieżką edukacji lub pierwszych decyzji w życiu zawodowym. Opracowanie może być z jednej strony inspiracją, a z drugiej praktycznym poradnikiem zawierającym wskazówki rozwoju zawodowego w ramach różnych profesji, ale i sytuacji
życiowych.
Poznań nie bez przyczyny uważany jest za miasto ludzi przedsiębiorczych, których historie
postanowiliśmy przybliżyć w ramach badań 2019. Tytułowe strategie sukcesu nawiązują do 20
monograficznych narracji karier edukacyjno-zawodowych zawartych w niniejszym opracowaniu.
Na raport składają się także analizy przekrojowe dotyczące kluczowych dla sukcesu problemów
oraz komentarze ekspertów. Przedstawione biografie zostały uporządkowane alfabetycznie
według nazwisk ich bohaterów – absolwentów poznańskich szkół ponadpodstawowych.
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Nota metodologiczna

Treści oraz język niniejszego raportu zostały dostosowane do potrzeb i możliwości młodych
czytelników, a reguły jego opracowania odpowiadały standardom obowiązującym w badaniach
społecznych. Inspiracje badawcze wskazane we wprowadzeniu do opracowania doprowadziły
do sformułowania następującego celu głównego projektu:

Cel główny: zebranie, analiza i upowszechnienie wiedzy na
temat ścieżek edukacyjno-zawodowych absolwentów szkół
ponadpodstawowych z terenu aglomeracji poznańskiej

Problem badawczy został zrealizowany w oparciu o następujące cele szczegółowe:

Cele szczegółowe:
- opisanie i analiza biografii zawodowych osób wykształconych w różnych systemach edukacyjnych,
- identyfikacja czynników wpływających na wybory edukacyjno-zawodowe w kontekście uwarunkowań indywidualnych i społecznych,
- porównanie przeszłych i obecnie dostępnych wariantów
wyborów edukacyjnych.

Badania zrealizowane na potrzeby raportu miały charakter jakościowy. Przeprowadzono 20
pogłębionych indywidualnych wywiadów częściowo ustrukturyzowanych. Poniżej przedstawiono
wykorzystany scenariusz wywiadu:

Pytanie wywiadu: Proszę opowiedzieć od początku do
końca – od najważniejszego pierwszego momentu do teraz,
jak wyglądała Pani/Pana (P.) ścieżka wyborów edukacyjno-zawodowych?
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Dyspozycje:
1. Co/kto wpłynęło/wpłynął na P. decyzje edukacyjne?
2. Co/kto wpłynęło/wpłynął na P. decyzje zawodowe?
3. Czy miała/miał P. plan na swoją karierę?
4. Który moment kariery edukacyjno-zawodowej był dla
P. najbardziej rozwijający?
5. Na co uważa P., że trwonił/a czas?
6. Czy gdyby mógł/mogła P. cofnąć czas, czy zmieniłaby/
łby P. coś w swoich decyzjach edukacyjnych i zawodowych?
7. Pogłębienie kwestii praktyk zawodowych, praktycznej
nauki zawodu, stażów i wymian.
8. Pogłębienie kwestii formalnej i nieformalnej edukacji
towarzyszącej życiu zawodowemu.
9. Gdyby mogła/mógł P. coś poradzić dzisiejszym
uczniom, to co by to było?
10. Gdyby mogła/mógł P. coś poradzić nauczycielom
i doradcom zawodowym, to co by to było?
11. Jak rozumie P. sukces zawodowy? Co się na ten sukces składa?
12. Jaka jest „recepta” na sukces?
13. Gdzie widzi P. siebie za 10 lat? Co jeszcze ma P. do
zrobienia w życiu zawodowym?

Pytania wywiadu zostały wzmocnione poprzez dwie techniki projekcyjne: oś czasu kariery
oraz rysunek góry symbolizujący wspinaczkę na szczyt kariery. Zadaniem grafik było ułatwienie respondentowi odpowiedzi na pytania i nadanie chronologicznego kierunku prowadzonej
narracji.
Rekrutacja respondentów do badania odbyła się za pośrednictwem szkół ponadgimnazjalnych
(ponadpodstawowych), w których się uczyli. Przedstawiciele placówek edukacyjnych zostali
poproszeni o wskazanie absolwentów, co do których istnieje w szkole przekonanie, że odnieśli
sukces na rynku pracy. W dalszej kolejności poszczególni badacze kontaktowali się bezpośrednio z potencjalnymi respondentami i odbywali z nimi rozmowy we wskazanym przez nich
miejscu.
Dane pozyskane w wywiadach były analizowane z wykorzystaniem programu Atlas.ti, który
pozwolił na pogłębioną analizę niektórych wypowiedzi respondentów. Działania analityczne
znalazły swoje odzwierciedlenie w poszczególnych „Historiach” respondentów oraz w „Analizach przekrojowych”.
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Analiza przekrojowa czym jest sukces?
Badani mówili o sukcesie odnosząc się do swojej pracy, sytuacji materialnej czy ludzi, z którymi
pracują. Równocześnie mocno podkreślali kwestię wybierania zawodu zgodnie z własną pasją
oraz oceniania swoich osiągnięć z własnej perspektywy – tego, co dla nas jest ważne i cenne.
Schemat 1. Czym jest sukces?

S
U
K
C
E
S

Robienie tego, co nas uszczęśliwia
Stabilna sytuacja materialna

Osiągnięcie celu i pokonanie swoich ograniczeń

Otaczający nas ludzie

Realizowanie swoich wartości

Robienie tego, co nas uszczęśliwia
Mówiąc o sukcesie nasi rozmówcy odwoływali się do samorealizacji i dążenia do tego, by robić
to, co nas uszczęśliwia:
„Moim sukcesem jest to, że właśnie realizuję swoją pasję i pracuję nie zauważając, że pracuję”.
„Z mojej perspektywy sukcesem zawodowym jest praca, którą po prostu lubisz i się w niej po
prostu spełniasz, nie robisz tego na siłę i przynosi ci to satysfakcję”.
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Szukanie tej drogi u wielu z nich trwało długo i wymagało czasem zdecydowanych zmian, np.
odejścia z pracy czy przejścia do innej branży. Tak było w przypadku badanego, który odszedł
z banku i zajął się organizacją wydarzeń kulturalnych oraz pisaniem książek. Jednak decyzja,
którą podjął, przyniosła mu poczucie spełnienia i kolejne osiągnięcia.
Stabilna sytuacja materialna
Badani wspominali o kwestii materialnej jako elemencie sukcesu. Cenili stabilność materialną,
a także możliwość polepszenia swojego statusu materialnego dzięki pracy zawodowej. Stabilna
sytuacja była przez nich określana jako element sukcesu, jednakże ich zdaniem nie powinien
być on najważniejszy. Podkreślali, że dobrobyt materialny, kosztem braku zadowolenia z pracy
czy braku spełniania w życiu osobistym, jest nic nie wart.
„Spełniasz się zawodowo i robisz to, co kochasz, pracując i jeszcze mając z tego korzyści, żeby
się utrzymać, ale też założyć rodzinę, mieć psa, kota, wyjść w niedzielę z rodziną na obiad albo
z przyjaciółmi”.
„Sukces to ciekawa praca powiązana z odpowiednimi zarobkami. Najlepiej pogodzić obie te
rzeczy, czyli mieć ciekawą pracę, która pozwala codziennie rano z uśmiechem wstać i do tej
pracy wyjść, i przy tym praca, która przynosi odpowiedni dochód i pozwala na dobre życie”.
Osiągnięcie celu, przekroczenie własnych ograniczeń
Sukces definiowany jako cel, do którego się dąży. Dla każdego ten cel może być inny, np. stabilizacja finansowa, nauka języka czy fotografia mody. Badani zwracali jednak uwagę, że osiąganie tych celów wymagało od nich przekroczenia pewnych ograniczeń i własnych słabości.
Rozmówcy podkreślali, że sukces wymaga wysiłku i polega na mierzeniu się z samym sobą.
Otaczający nas ludzie
Ten sposób definiowania sukcesu dotyczył szczególnie osób wykonujących tzw. zawody
kreatywne, które polegały na tworzeniu czegoś. Dla tych osób ważne było znalezienie ludzi,
z którymi mogliby działać i realizować swoje pomysły, ale też dla których mogliby to robić,
czyli odbiorców swoich produktów.
„Myślę, że może sukcesem jest robić to, co się kocha, z tymi ludźmi, z którymi jest ci po drodze. W takim poczuciu, że robię to, co chcę, tam, gdzie chcę i że to też służy nie tylko mi, ale
też ma wpływ na to, jaki ten świat jest, jak się zmienia”.
Realizowanie swoich własnych wartości
Niektórzy badani pytani o to, czym jest sukces w ich życiu, w pewien sposób kwestionowali
jego istnienie lub presję dążenia do niego. Nie uznawali sukcesu jako celu życiowego, którego
osiągnięcie definiuje człowieka. Liczy się to, co dzieje się po drodze i ludzie, których się spotyka:
„Raczej właśnie dla mnie istotne jest to, co jest po drodze, cały ten cykl zdarzeń i tak dalej.
Dlatego no, no nie mam w swoim słowniku sformułowania sukces. Cały czas staram się jednak
pracować”.
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Respondenci odrzucali także sukces jako wspinanie się po kolejnych, ściśle zdefiniowanych
i konwencjonalnych szczeblach kariery zawodowej. Według nich sukcesem może być też osiągnięcie postrzegane jako mniej prestiżowe, ale dające szczęście, będące wartością samą
w sobie. Sukces powinien być określany przez nasze wartości i marzenia. Nie zawsze praca
uważana za nudną lub nieopłacalną jest taka dla kogoś, kto po prostu lubi to robić.
Nasi rozmówcy różnie odnosili się do tego, czym według nich jest sukces, czasem nawet
kwestionując jego istotność w życiu. Wspólnym elementem było jednak wskazanie tego, czym
sukces nie jest, a tym samym czego powinno się unikać – niezadowolenia z tego, co się robi,
zmuszania się do wyjścia z domu, tkwienia w pracy z obowiązku.
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Historia 1

Dominika
Bartosiewicz
„Sukces jest równowagą
pomiędzy zawodem i życiem”
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Tancerka, absolwentka Ogólnokształcącej
Szkoły Baletowej im. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej w Poznaniu. Uczestniczyła w przesłuchaniach między innymi w Berlinie, Bolonii
i Mediolanie. Od października będzie doskonalić swoje umiejętności w zespole tańca
współczesnego Zappala Danza w Katanii.
Historia Dominiki Bartosiewicz jest przykładem drogi do sukcesu opartej na rozwijaniu
pasji i ciężkiej, konsekwentnej pracy. Przyznaje,
że tym, co niezbędne w osiągnięciu sukcesu
są regularna praca, samozaparcie, pewność
siebie i odrobina szczęścia. Sport w życiu
respondentki był obecny od zawsze, dzięki
mamie, która była nauczycielem wychowania
fizycznego. Dominika wraz z siostrą rozwijały
swoje umiejętności sportowe na zajęciach pozaszkolnych. Zaczęło się od lekcji szermierki,
z których Dominika po jakimś czasie zrezygnowała i rozpoczęła naukę tańca w Ognisku
Baletowym w Szczecinie, skąd pochodzi. Tam
jej talent został dostrzeżony przez nauczycielkę, która zasugerowała dalszą edukację
w tym kierunku. Dominika, uczennica piątej
klasy szkoły podstawowej, przyjechała razem
z mamą do Poznania na przesłuchanie do
Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej. Aspirująca tancerka została przyjęta do wymarzonej
szkoły. Wiązało się to jednak z przeprowadzką
i zamieszkaniem w bursie, co okazało się zbyt
dużym obciążeniem finansowym dla rodziny.
Przyszła baletnica musiała zrezygnować
z edukacji w odległym mieście. Jedna chęć
rozwoju pasji okazała się silniejsza i w kolejnym
roku szkolnym zaczęła kształcenie w wymarzonym Poznaniu. Dominika Bartosiewicz
wspomina, że był to kluczowy moment w jej
życiu, dzięki któremu wiele się nauczyła. Podczas nauki rozwijała nie tylko swoje umiejętności taneczne, ale również językowe. Uczyła
się angielskiego, niemieckiego i francuskiego.
Obecnie, w związku z planowanym wyjazdem,
podjęła naukę języka włoskiego. Ponadto brała
udział w zajęciach w „Pracowni słowa i poezji
śpiewanej” w CK Zamek w Poznaniu. Jest laureatką jednego z ogólnopolskich konkursów
recytatorskich. Kończąc szkołę baletową uzy-

skała podwójne wykształcenie. Zdała maturę
i zdobyła dyplom, który potwierdził jej kwalifikacje w zawodzie tancerza. W trakcie nauki
zdobywała równolegle doświadczenie zawodowe na deskach teatrów. Jako uczennica
występowała w sztukach teatralnych wystawianych w Teatrze Wielkim w Poznaniu. Wraz
z tancerzami tego teatru brała udział w tournée
po Polsce. Była to nie tylko cenna praktyka
zawodowa, ale również możliwość zarabiania
pieniędzy. Dominika Bartosiewicz brała udział
w międzynarodowych przesłuchaniach. To
dzięki przesłuchaniom w Mediolanie dostała
się na dwuletni program tańca współczesnego
w Katanii. W najbliższych tygodniach tancerkę
czeka przeprowadzka do Włoch. Tam musi
znaleźć pracę, by zarobić na edukację i utrzymanie. Podkreśla, że czas, w którym obecnie
się znajduje, to kolejny kluczowy moment
w jej życiu. Respondentka może jednak liczyć
na wsparcie najbliższych. Relacje międzyludzkie to według Dominiki Bartosiewicz niezbędny
element w drodze do sukcesu:
„(...) samemu człowiek nie poradzi sobie
w życiu. (...) czasami nie wychodzi i potrzeba
jednak wsparcia, czy to mamy, jak jest się
młodszym, czy potem już znajomych, czy
potem chłopaka, męża czy kogokolwiek
innego. To jest też bardzo ważne w osiąganiu
sukcesu, żeby nie tracić tego człowieczeństwa
w spełnianiu”.
Kształcenie w szkole baletowej
Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im.
Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej w Poznaniu
w trakcie dziewięcioletniej nauki kształci
zawodowych tancerzy, łącząc tym
samym wykształcenie ogólnokształcące
i zawodowe. W tym przypadku kwalifikacje taneczne potwierdza zdobycie
dyplomu zawodowego. Szkoła nie prowadzi egzaminów wstępnych. Kandydaci
przyjmowani są na podstawie badania
predyspozycji. Do I klasy szkoły baletowej można aplikować po ukończeniu III
klasy szkoły podstawowej.
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Zdaniem tancerki sukces zawodowy to samospełnienie, budowanie samego siebie
i swojej przyszłości. Podkreśla, że tym, co
daje szczęście, jest przede wszystkim zachowanie balansu między życiem zawodowym
a prywatnym:
„Sukces jest taką równowagą pomiędzy
zawodem a życiem. Dużo ludzi zapomina
o tym, że są ludźmi i wpada w pracoholizm, bo
rzeczywiście chce coś osiągnąć, ale przy tym
zapomina, że są takie podstawowe wartości,
które też dają szczęście. I to nie jest jedyny
cel życia, żeby osiągnąć sukces zawodowy.
(…) ten ogólny sukces myślę, że składa się
z tych dwóch części”.
Kariera tancerki to nie jedyna droga, którą
Dominika Bartosiewicz brała pod uwagę.
Przyznaje, że choć taniec jest tym, co kocha,
myślała o podjęciu studiów, które w przyszłości mogłyby dać jej stabilne zatrudnienie.

W celu rozpoznania swoich predyspozycji
zasięgnęła porady u doradcy zawodowego.
Świadoma swoich mocnych stron i umiejętności, rozważała kształcenie na jednym
z następujących kierunków: historia sztuki,
lingwistyka stosowana, dziennikarstwo lub
kognitywistka. Dostając propozycję pracy
w Państwowym Zespole Ludowym Pieśni
i Tańca „Mazowsze”, planowała połączenie
nauki i pracy. Informacja o przyjęciu do
włoskiej szkoły tańca spowodowała zmianę
decyzji. Jak sama przyznaje, ważne jest planowanie i racjonalne myślenie, ale nie należy
sztywno trzymać się ustalonego planu, gdy
pojawiają się nowe perspektywy i możliwości. Młodym ludziom radzi, aby robili to, co
kochają, nawet gdy nie jest to dochodowe
zajęcie. Nauczycieli i rodziców przestrzega,
by nie realizowali własnych ambicji kosztem
dziecka, a zachęcali młodzież do odkrywania
siebie i świata.
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Historia 2

Michał Błoch
„Nie mogłem się doczekać,
kiedy przyjdzie czas na
poznańską samochodówkę”
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Technik mechanik pojazdów samochodowych.
Zarażony pasją motoryzacyjną we wczesnym
dzieciństwie, ciągle szukający kolejnych
wyzwań. Nieustannie trzyma rękę na pulsie
nowinek technicznych we wciąż rozwijającej
i zmieniającej się branży transportowej.
Obecnie pracuje na stanowisku doradcy
serwisowego.
Michał Błoch swoją edukację związał z poznańskimi Ratajami. Szkoły podstawowe nr 18
i 20, Gimnazjum nr 23 im. Szarych Szeregów
oraz Zespół Szkół Samochodowych im. inż.
Tadeusza Tańskiego znajdują się w obrębie
tej właśnie dzielnicy. Praktyczny charakter
nauki w Technikum Samochodowym pozwolił
na sprawdzenie się w pracy z samochodami
zarówno osobowymi, jak i ciężarowymi.
„Będąc po praktykach miesięcznych u pracodawcy, dostałem propozycję przyjścia do
pracy na wakacje, co dało mi takie poczucie,
że mogę działać na własny rachunek”.
Przed ukończeniem szkoły średniej respondent świadomie postawił sobie pytanie o to,
z którą z gałęzi branży motoryzacyjnej miałby
ochotę związać się na dobre. Po maturze
i egzaminie potwierdzającym kwalifikacje
zawodowe zdecydował się na rok przerwy
w kształceniu, aby znaleźć pracę w swoim
zawodzie. Początkowo znalazł zatrudnienie
w firmie spoza branży motoryzacyjnej, ale
jeszcze przed upływem zakładanego czasu,
tj. przed końcem 2014 roku, dostał się na staż
w firmie zajmującej się serwisem i sprzedażą
samochodów ciężarowych. Po zakończeniu
stażu podjął pracę w firmie obsługującej
samochody osobowe, ale szybko zyskał
pewność, że nie jest to odpowiadający mu
segment branży:
„Jest to związane z dynamiką pracy. W samochodach osobowych jest to wszystko bardziej
stateczne. Natomiast w samochodach cięża-

1
2

rowych liczy się organizacja czasu, bardzo
dokładna organizacja pracy serwisu, organizacja części. Można powiedzieć, że każde takie
auto, które przyjedzie, już musi wyjeżdżać”.
Znalezienie odpowiedniego zatrudnienia nie
było końcem rozwoju zawodowego naszego
bohatera. Współtworzył sukces firmy, której
był pracownikiem, przywracając jej pozycję
lidera branży. Już pracując, aby zwiększyć
swoje kompetencje i otworzyć drogi awansu
pionowego, podjął i ukończył studia licencjackie na kierunku zarządzanie na Wydziale
Finansów i Bankowości w Wyższej Szkole
Bankowej w Poznaniu:
„Nauczyłem się tego, co przydaje się na
wyższych stanowiskach, bo nie można stać
w miejscu”.
Pracodawca skierował go na kurs diagnosty
samochodowego, który otwiera drogę do zdobycia kolejnego stopnia rozwoju zawodowego.
Obecnie oczekuje na egzamin państwowy,
jednak nie powstrzymuje go to przed dalszym
i ciągłym rozwojem – cały czas jest na bieżąco
z nowinkami technologicznymi dzięki lekturze
czasopism i stron branżowych:
„Samochody elektryczne zaczynają być
codziennością. Samochody ciężarowe przechodzą z silników diesla na całkowite zasilanie
gazem ziemnym (CNG) i metanem (LNG).
Przyszłość staje się teraz teraźniejszością
i trzeba być na czasie z tym wszystkim”.
Samochód ciężarowy na gaz?
Troska o środowisko naturalne staje się
globalnym priorytetem, którego wyrazem jest m.in. ograniczenie emisji CO2.
Protokół z Kioto1 i Porozumienie paryskie2, deklarujące ograniczenia wzrostu
średniej temperatury powierzchni Ziemi,
traktowane są przez większość krajów

https://pl.wikipedia.org/wiki/Protok%C3%B3%C5%82_z_Kioto [dostęp 14.10.2019].
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_pl [dostęp 14.10.2019].
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świata jako drogowskazy dla rozwoju
oraz dla rozwiązań prawnych. Tymczasem przemysł szuka dróg wzrostu w
zmieniającym się otoczeniu. W 2017
roku firma Iveco wprowadziła na rynek
model Stralis NP 4603, wykorzystujący
płynny gaz ziemny (LNG), czyli paliwo
tanie i ekologiczne – testy europejskich
przewoźników udowadniają obydwa
rodzaje korzyści4. Wyzwania związane
z ekologią i rozwojem przemysłu generują
zapotrzebowanie na nowe umiejętności,
któremu starają się sprostać uczelnie
w ramach oferowanych nowych kierunków studiów.
Zapytany o punkty zwrotne w swojej dotychczasowej historii, badany bez wahania wskazał
jeden moment - powrót do firmy, w której
odbył staż oraz podjęcie zadania przywrócenia
jej należnej pozycji:
„Nie działo się za dobrze, ponieważ jako
firma, która istnieje od 78 roku (spółka PeKaS
- pierwszy dealer i serwis IVECO w Polsce,
późniejszy SERVIPOL i obecnie On Road
Truck Services), staliśmy się subdealerem
innej firmy. Gdy zostałem zaproszony na
rozmowę przez nowego dyrektora, już widziałem, że będę na pewno pracował i w tej
zmianie pomagał. Postawiliśmy sobie za cel
odbudowę wartości naszej marki jako dealera
i serwisu samochodowego. Wspólnie przeszli-

śmy drogę od niemal stanu upadłości do tego,
że obecnie jesteśmy na rynku wielkopolskim
liderem sprzedaży i serwisu samochodów
ciężarowych”.
Istotny dla badanego jest zespołowy charakter osiągniętego sukcesu oraz silna identyfikacja z firmą.
Odpowiedzialni za wczesne zaszczepienie
pasji do samochodów i innych pojazdów
mechanicznych u Michała byli jego dziadek
i ojciec, związani z motoryzacją od czasów,
gdy na polskich drogach jeździły Syreny,
Trabanty, małe i duże Fiaty oraz motocykle
marek WSK, WFM, SHL. Inni związani z branżą
członkowie rodziny również stanowili ważne
wsparcie w podążaniu raz obraną drogą rozwoju zawodowego.
Sukcesem zawodowym według Michała Błocha
jest możliwość spełnienia swoich marzeń
i realizacja pasji oraz możliwość pomocy drugiemu, niejednokrotnie całkiem nieznanemu
człowiekowi. Drogą do jej realizacji jest umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej
i praktycznej, a także myślenie o użytkowniku
naprawianej maszyny. Receptą na osiągnięcie
sukcesu jest według badanego samozaparcie.
Każdy, kto już wie, co chce w życiu robić, jest
w stanie to osiągnąć. Wcześniej czy później
można „zrealizować wszystko”.

https://warsztat.pl/dzial/17-pojazdy-uzytkowe/artykuly/ciezarowki-zasilane-gazem-ziemnym,64880/1 [dostęp 14.10.2019].
https://trans.info/pl/girteka-testuje-ciezarowki-na-gaz-wynik-wydatki-na-paliwo-nizsze-o-20-proc-126115 [dostęp 14.10.2019].
3
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Historia 3

Monika Górska
„Trzeba się odważać sięgać po to,
co jest w naszym sercu”
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Absolwentka IV Liceum Ogólnokształcącego
w Poznaniu, magister polonistyki, doktor nauk
humanistycznych UAM, reżyser, dziennikarz,
wykładowca, szkoleniowiec, przedsiębiorca.
Posiadaczka 5 dyplomów, autorka 2 książek,
reżyserka ponad 165 filmów, laureatka 11
nagród filmowych.
Monika podjęła kształcenie w VIII LO
w Poznaniu w klasie biologiczno-chemicznej,
planując studia medyczne. Szkolna aktywność
społeczno-artystyczna wskazała jej inną
pespektywę rozwoju i skłoniła do zmiany
szkoły. W IV LO przygotowała się do olimpiady, której została finalistką i uzyskała indeks
polonistyki na UAM. Studia te miały pomóc
jej zostać reżyserem teatralnym lub dziennikarzem. Na czwartym roku studiów wzięła
urlop dziekański i pojechała do Paryża, by
pracować i uczyć się francuskiego. Po powrocie
napisała pracę magisterską i doprecyzowała
swoje plany zawodowe. Otrzymała stypendium
szkoły dziennikarskiej w Brukseli. Praktyczne
kształcenie w międzynarodowym środowisku
przyniosło specjalizację w trzech obszarach:
prasy, radia i telewizji: „Zostałam najlepszą
studentką, co jest śmieszne, bo byłam kiepską
uczennicą w podstawówce, bardzo kiepską
w liceum, a na studiach tylko z interesujących
mnie przedmiotów miałam 5, z innych ledwo 3”.
Podczas studiów w Brukseli publikowała
w prasie poznańskiej, później odbyła staż
w Radiu Watykan, a w USA podyplomowe
studia produkcji, reżyserii i wideo produkcji.
Po dyplomie Instytut Dziennikarstwa, w którym
wcześniej studiowała, zaproponował jej posadę
asystenta a potem szefa Wydziału Telewizji.
W tym czasie nakręciła wraz ze swoimi
studentami kilka filmów dokumentalnych
dla RTBF5. Dwa z nich otrzymały nagrodę na
międzynarodowym festiwalu MFFK. Przez
kolejny rok pracowała w Holandii w międzynarodowej firmie produkcji telewizyjnej jako
reżyser i producent odpowiedzialny za pro-

dukcję filmów francuskojęzycznej Afryki. Na
zlecenie TVP zrealizowała film dokumentalny
Wharton, który cieszył się olbrzymią popularnością i zaowocował propozycją pracy w TVP.
Pod koniec lat 90. Monika Górska wróciła do
Polski i przez 14 lat realizowała filmy i programy
dla Telewizji Polskiej. Pracowała również jako
wykładowca na kierunku Dziennikarstwo
UAM. Życie zawodowe zostało przerwane
przez wypadek samochodowy. W czasie
rekonwalescencji badana napisała doktorat,
którego skrócona wersja ukazała się jako
podręcznik „Visual Storytelling. Jak opowiadać językiem video”. Po rezygnacji z pracy
w telewizji pani Monika otworzyła „Fabrykę
Opowieści” i rozpoczęła własną działalność
szkoleniową. Początkowo prowadziła kursy
dla ludzi mediów, później dla przedsiębiorców.
W nowopowstałej School of Form SWPS
zaczęła uczyć storytellingu i visual storytellingu.
W 2005 r. wydała książkę „Spełnij marzenie,
marzenie spełni Ciebie”. W tym czasie zainteresowała się też kształceniem zdalnym.
Po udziale w konferencji o storytellingu
w USA dołączyła do organizacji zrzeszającej
marketingowców i przygotowała Mistrzowską
Szkołę Storytellingu Biznesowego – 12
miesięczny kurs online, w którego 5 edycjach
brało udział ponad 500 uczestników. Najnowszą
aktywnością naszej rozmówczyni jest stworzenie „Akademii Video Storytellingu online”.
W każdym z wymienionych obszarów działań
najważniejsze dla Moniki Górskiej jest przesłanie, które chce przekazać innym: „Choose
your story, change History”.
Historia respondentki obfitowała w punkty
zwrotne, konsekwencji których doświadczała w kolejnych latach życia: „Pojechałam
do Paryża zupełnie w ciemno, nie znając
francuskiego, nie znając nikogo, prawie bez
kasy, licząc na szczęśliwą gwiazdę. I doświadczyłam, że to mit, że wszystko trzeba mieć
pozałatwiane - po prostu trzeba się odważyć.

5
Belgijski nadawca radiowo-telewizyjny, nadający programy w języku francuskim dla wspólnoty
francuskiej zamieszkującej południową część kraju.
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Osiągnęłam cel: nauczyłam się francuskiego
i zarobiłam na kawalerkę”.
Kołem zamachowym całej dalszej kariery
było podjęcie kształcenia w European Media
Studies6 w Brukseli: „Wykładowcami byli ludzie
mediów z Europy i Stanów. Niesamowite
doświadczenie praktycznej nauki warsztatu
dziennikarskiego. Pod koniec szkoły dostałam
się na stypendium do USA, do Dallas, TX. i to
był strzał w dziesiątkę - chłonęłam wiedzę jak
gąbka. Do dziś pamiętam i uczę studentów
tego, czego tam mnie nauczyli”.
Rozpoczęcie działalności gospodarczej, przetrwanie pierwszych miesięcy oraz skierowanie swojego biznesu na nowe tory to ostatnie
wydarzenia kluczowe w jej karierze: „Mnie do
biznesu nie ciągnęło, kompletnie się na tym
nie znałam i nie umiałam siebie odnaleźć
w takich przestrzeniach, ale postanowiłam, że
założę własną firmę szkoleniową. Przez pół
roku prowadziłam warsztaty i wychodziłam na
zero. Byłam załamana, myślałam, że to będzie
już koniec. Wpadłam jednak na to, że sztukę
opowiadania, którą się całe życie zajmowałam
w praktyce, można wykorzystać w biznesie”.
Osobą, która mimo surowości zaszczepiła
w pani Monice miłość do kultury, była polonistka VIII LO Grażyna Ziółkowska 7.

Istotne było dla niej także Stowarzyszenie
Pro Sinfonika, którego prezeską była w swoim
liceum oraz duszpasterstwo akademickie oo.
Dominikanów. Obydwa środowiska dawały
bowiem przestrzeń do działań twórczych.
Duszpasterstwo akademickie
Duszpasterstwo to działanie poszczególnych kościołów na rzecz rozwoju: poznawania prawd wiary i praktykowania jej
(także w liturgii). Ponad 80 lat temu ojcowie Dominikanie rozpoczęli w Poznaniu
pracę ze studentami. Model zaproponowany przez zakon stał się obowiązującym w innych ośrodkach akademickich.
Otwartość na dyskusję, przestrzeń dla
twórczości, harmonijny rozwój intelektu
i duchowości to elementy wyróżniające
duszpasterstwo dominikańskie.
Więcej: https://poznan.dominikanie.pl/
kontakt/duszpasterstwo-akademickie-poznan/
Monika podaje swoją definicję sukcesu:
„Sukces to robienie tego, co się kocha, z tymi,
z którymi się chce i w miejscu, w którym się
chce, ze świadomością, że przez to, co robię,
świat się staje bardziej ludzki, ludzie są sobie
bliżsi i wszyscy stajemy się najlepszą wersją
siebie”.

„Bardzo windowała poziom i była bardzo
trudnym nauczycielem, ale rozszerzyła moje
horyzonty, pokazywała piękno literatury,
także tej emigracyjnej – drugiego obiegu”.

Od 1990 roku Robert Schuman Institute of Journalism.
http://www.encysol.pl/wiki/Gra%C5%BCyna_Ga%C5%82ka-Zi%C3%B3%C5%82kowska [dostęp
14.10.2019].
6
7
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Historia 4

Agata Grenda

fot. Agnieszka Szenrok

„Pielęgnuj kontakty”
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Absolwentka poznańskiej Marynki oraz
polonistyki na Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza. Menadżerka kultury, pracowała
w Stanach Zjednoczonych na stanowisku
dyplomaty; obecnie prowadzi własną firmę
w Poznaniu.
Agata Grenda urodziła się w Kaliszu. W szóstej
klasie szkoły podstawowej przeprowadziła się
do Poznania, gdzie jej mama dostała pracę.
Jako laureatka olimpiady polonistycznej,
respondentka została przyjęta bez egzaminu
do Liceum Świętej Marii Magdaleny w Poznaniu.
Kwalifikacja do finału olimpiady polonistycznej w szkole średniej pozwoliła jej z kolei
otrzymać indeks na kierunek filologia polska
na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu.
Respondentka ukończyła specjalność dziennikarską. Z perspektywy czasu uważa, że
polonistyka to studia dające szeroką wiedzę
humanistyczną i ich ukończenie poszerza
horyzonty, jednak gdyby studiowała dzisiaj,
ukończyłaby również drugie, równoległe studia,
dające jej konkretny zawód.
Po obronie pracy magisterskiej podjęła studia
podyplomowe z zakresu psychologii w marketingu i zarządzaniu. Przyczyną rozpoczęcia
nauki była chęć rozwoju swoich zainteresowań. Respondentka z tego samego powodu
zdecydowała się także na udział w kursie
psychoterapii Gestalt oraz, wiele lat później,
w certyfikowanym kursie nauczycielskim jogi.
Agata Grenda pierwsze doświadczenia
zawodowe zdobyła jeszcze podczas studiów
polonistycznych, pracując jako pomoc dentystyczna, barmanka, organizatorka eventów,
korepetytorka języka angielskiego i nauczycielka gry na gitarze.
W przebiegu kariery zawodowej Agaty Grendy można wyróżnić dwa kluczowe momenty.
Początkowy etap jej kariery charakteryzował
się częstą zmianą miejsca pracy – średnio co
dwa lata. Nie miała wtedy jasnej wizji swojej

kariery, zmieniała jednak pracę, gdy nauczyła
się wystarczająco dużo na danym stanowisku
i szukała nowych wyzwań. Respondentka pracowała między innymi w agencji reklamowej,
była sekretarzem redakcji magazynu targowego,
wicedyrektorką centrum sportu. Jednak miejscem, które ukierunkowało jej zainteresowania
zawodowe, była praca w Fundacji Vox-Artis
Promocja Polskiej Sztuki Współczesnej, gdzie
zajmowała się organizowaniem wystaw światowej sztuki. Zrozumiała wtedy, że pragnie
związać swoje życie z kulturą. Następnie
respondentka pracowała dla Teatru Nowego
w Poznaniu, gdzie od podstaw budowała dział
impresariatu. Znaczącym momentem w karierze
Agaty Grendy było otrzymanie propozycji
wystartowania w konkursie Ministerstwa
Spraw Zagranicznych na stanowisko wicedyrektora w Instytucie Kultury Polskiej w Nowym
Jorku, w randze wicekonsula. Konkurs zakończył
się dla niej sukcesem: „Moja praca w Nowym
Jorku to był skok na głęboką wodę, intensywna
nauka międzynarodowej promocji kultury
i dyplomacji publicznej, możliwość pracy
z wybitnymi polskimi artystami i światowej
sławy instytucjami amerykańskimi. Oprócz
zadań związanych z zarządzaniem placówką,
odpowiadałam za program teatru i tańca
w Instytucie”.
Po zakończonym kontrakcie respondentka
wróciła do Poznania, gdzie wygrała konkurs
na stanowisko dyrektorki Departamentu
Kultury w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Do zadań Agaty
Grendy należały m.in. nadzór nad instytucjami
kultury w regionie czy współpraca z organizacjami pozarządowymi. Podlegały jej np. teatry
i regionalne centra kultury.
Po czterech latach pracy na tym stanowisku
respondentka zdecydowała, że będzie ubiegać się ponownie o zatrudnienie w Instytucie
Kultury Polskiej w Nowym Jorku, ale tym
razem na stanowisko dyrektorki, w randze
konsula. Proces rekrutacyjny potoczył się po
jej myśli i w 2015 r. ponownie wyjechała do
Stanów Zjednoczonych. Tym razem jednak jej
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kontrakt uległ rozwiązaniu przed upływem
okresu, na który był podpisany. Agata Grenda
została odwołana z placówki dyplomatycznej:
„To, co mi się przytrafiło, spotkało wielu
moich kolegów dyplomatów. Nowa władza
postanowiła obsadzić stanowiska ludźmi
ze swojego nadania. Była to sytuacja bardzo
przykra dla mnie i mojej rodziny, zwłaszcza,
że byłam pracownikiem, do którego MSZ
nie miał żadnych zastrzeżeń, jednak – jak się
przekonałam – jakość pracy nie ma znaczenia
w sytuacji zmian politycznych w kraju”.
Polskie placówki dyplomatyczne
za granicą
Polskie placówki za granicą to nie tylko
ambasady, przedstawicielstwa RP przy
organizacjach międzynarodowych
i konsulaty, ale także Instytuty Polskie.
Instytuty Polskie dbają o dobre imię naszego kraju poprzez zapewnienie udziału
Polski w przedsięwzięciach międzynarodowych oraz utrzymywanie kontaktów
z partnerami zagranicznymi. Instytuty
Polskie współpracują w państwach
przyjmujących z tamtejszymi ośrodkami
kultury, lokalnymi mediami, organizacjami
polonijnymi, ośrodkami badawczo-rozwojowymi. Do zadań Instytutów należy
także eliminowane nieprawdziwych
informacji dotyczących naszego kraju
i mylnych opinii na temat najnowszej
historii Polski.

Czas po powrocie do Polski nie był łatwy dla
respondentki. Bogate doświadczenie międzynarodowe dało jej paradoksalnie łatkę „zbyt
wykwalifikowanej”, ale jednocześnie zapewniło kompetencje do rozpoczęcia własnej
działalności dość szybko po powrocie do Polski
W 2017 r. Agata Grenda założyła własną
firmę, w której do dziś łączy projekty kultury
z biznesem. Prowadzenie biznesu w branży
kulturalnej jest zadaniem bardzo trudnym,
jednak możliwym do realizacji dzięki szerokiej
sieci kontaktów. Zdaniem respondentki warto
dbać o relacje w sferze zawodowej: „Pielęgnuj
kontakty. Dbaj o nie nieustannie. I rozumiem
przez to: bądź w kontakcie, dziel się wiedzą
na swój temat, informuj ludzi o tym, co robisz,
bądź ciekawy tego, czym oni się zajmują, spotykaj się. Upewnij się, żeby w tych sektorach,
w których chcesz pracować w przyszłości,
ludzie zauważali cię od najwcześniejszych lat”.
Agata Grenda, mimo wielu osiągnieć w swojej
karierze zawodowej, woli nie przywiązywać
się do pojęcia „sukcesu”. Preferuje określenie
spełnienia się w życiu zawodowym, które
sprawia, że wykonywana przez nią praca daje
jej poczucie szczęścia. W przekonaniu respondentki należy spełniać marzenia, ale jednocześnie budować rozległą sieć kontaktów
i szczerze pielęgnować przyjaźnie, żeby zawsze
mieć się do kogo zwrócić i być gotowym na
plan B w czasie kryzysu w życiu zawodowym.

27

Historia 5

Łukasz
Grzegorowski
„Czasami lepiej się pomylić,
ale pójść parę kroków do przodu”
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Absolwent XVI Liceum Ogólnokształcącego
w Poznaniu oraz matematyki stosowanej
na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu. Obecnie redaktor naczelny
dwutygodnika „Kórniczanin”.
Jak do tego doszło? Łukasz Grzegorowski
jest absolwentem liceum ogólnokształcącego, które nie było jego „szkołą z wyboru”.
Rekrutacja do wymarzonej szkoły średniej nie
zakończyła się dla niego sukcesem. Pomimo
starannych przygotowań i dobrych wyników
w nauce, w wybranym liceum zabrakło dla
niego miejsca: „Z perspektywy czasu uważam,
że nie można zawsze trafić tam, gdzie się
zakłada. Jest świetnie, jeśli się uda, ale jak się
nie uda, trzeba szukać innych rozwiązań”.
Rekrutacja na studia przebiegła dla niego
pomyślnie, jednak sam moment wyboru kierunku studiów był dla niego trudny: „Zapamiętałem to jako moment, w którym nie wiedziałem za bardzo, co zrobić. Nie wiedziałem,
na jakie studia iść. (…) dlatego startowałem
na politechnikę, na inżynierię środowiska i na
uniwersytet, na matematykę. (…) Startowałem
na te dwa kierunki i na oba się dostałem, ale
wybrałem matematykę”.
W jego wyobrażeniu wybrany kierunek miał
mieścić się w obszarze jego zainteresowań
i posiadanych umiejętności. Studia nie należały do łatwych i w przypadku respondenta
– po licznych zawirowaniach, w tym związanych z problemami zdrowotnymi – trwały 8 lat.
Ostatecznie Łukasz Grzegorowski obronił
tytuł magistra i jest z wykształcenia matematykiem.
Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie
im. A. Mickiewicza w Poznaniu respondent,
podobnie jak jego znajomi ze studiów, wyjechał
do Irlandii, by tam podjąć pracę zawodową.
Pobyt na Zielonej Wyspie został jednak przerwany przez poważną chorobę i śmierć brata.
Łukasz Grzegorowski podjął decyzję o powrocie
do rodzinnego Kórnika, by zaopiekować się
rodziną. Zajął się także prowadzeniem sklepu
z obuwiem, który wcześniej prowadzili jego
mama i brat.

W tym czasie otrzymał także pracę w redakcji
czasopisma „Kórniczanin”. Stanowisko zostało
mu zaproponowane dzięki temu, że napisał
kilkanaście odcinków wspomnień ze swojej
6-tygodniowej wyprawy do Indii i Nepalu,
którą odbył jeszcze podczas studiów: „(…)
nabyte doświadczenia zawsze owocują.
Dla mnie ta wycieczka do Indii okazała się
przepustką do kariery dziennikarskiej. Nigdy
się tego nie spodziewałem, ale się tak stało.
Warto nabierać doświadczeń. Trzeba dawać
sobie szanse na te doświadczenia. Kolekcjonować je”.
Wspomnienia z podróży zostały opublikowane w lokalnym czasopiśmie „Miesięcznik
Parafialny” i zauważone przez osobę związaną
z redakcją gminnego czasopisma „Kórniczanin”.
Był to nieplanowany początek kariery dziennikarskiej respondenta, który po roku pracy
na stanowisku sekretarza redakcji został redaktorem naczelnym „Kórniczanina”. Na tym stanowisku pracuje od 15 lat. Obowiązki związane
z prowadzeniem czasopisma łączy z pracą
w Wydziale Promocji Urzędu Miasta i Gminy
Kórnik oraz zadaniami związanymi z animacją
życia społeczno-kulturalnego mieszkańców.
Myśląc o swojej przyszłości Łukasz Grzegorowski chciałby, aby była ona nadal związana
z dziennikarstwem: „Bardzo bym chciał robić
to, co robię teraz. Ale tak jak mówiłem, jeżeli
to będzie w granicach mojego komfortu psychicznego. Tak, żebym miał zadowolenie
z tego, co robię. Jeżeli nie będę miał tego
zadowolenia, to będę szukał innych rozwiązań.
Ja lubię stabilność, ale do pewnego momentu.
(…) I czasami mam ochotę na jakąś zmianę. (…)
Czuję pewien dyskomfort, że gdzieś może jest
lepiej. Może niekoniecznie bym to znalazł, ale
zawsze człowiek ma takie wrażenie, że może
gdzieś ta utopia jest”.
Łukasz Grzegorowski podejmował decyzje
edukacyjno-zawodowe samodzielnie.
W momencie wyboru studiów zabrakło mu
jednak wystarczających informacji o danym
kierunku i możliwościach podjęcia pracy po
ich ukończeniu. Podczas wywiadu respondent
wyraził wątpliwość, czy wybrałby ponownie
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matematykę: „Matematyka jest świetnym
narzędziem do wszystkiego, do uporządkowania sobie świata. Niemniej, gdybym teraz
miał wybierać na przykład między tą inżynierią środowiska a matematyką, kto wie, czy
nie wybrałbym, z tym doświadczeniem jakie
mam, właśnie inżynierii, bo wiem, że wtedy
łatwiej byłoby mi znaleźć lepszy pod względem finansowym zawód”.
Stosowana matematyka czy inżynieria
środowiska?
Kierunek matematyka stosowana pozwala poznać zastosowania matematyki w
technice, przemyśle, finansach, ubezpieczeniach czy medycynie. Po ukończeniu
matematyki stosowanej można aplikować
na takie stanowiska pracy jak analityk
danych, specjalista badań operacyjnych
lub specjalista analizy danych.
Kierunek inżynieria środowiska pozwala
poznać rozwiązania techniczne, które
służą wykorzystaniu i ochronie zasobów
środowiska naturalnego. Absolwenci
tego kierunku mogą ubiegać się o pracę
w firmach zajmujących się projektowaniem i wykonywaniem systemów zaopatrzenia w wodę, ciepło i gaz, systemów
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
systemów oczyszczania ścieków i gospodarowania odpadami.

Przykład kariery Łukasza Grzegorowskiego świadczy o tym, że czasami zewnętrzne
okoliczności mają wpływ na to, gdzie się
znajdziemy i jaką pracę podejmiemy. Z tego
powodu zdaniem respondenta nie ma recepty
na sukces: „Trzeba po prostu dokonywać
wyborów, bo czasami nie jest istotne to, co
się wybierze, tylko by nie stać w miejscu i nie
tracić czasu, trzeba tego wyboru dokonać.
Czasami lepiej się pomylić, ale pójść parę
kroków do przodu”.

30

Trochę teorii - Sukces?
Kariera? Super! Podstawy
powodzenia życiowego
i zawodowego wg
Donalda E. Supera
Wielu myślicieli formułowało rady dotyczące powodzenia życiowego i zawodowego. Pierwotnie
byli to filozofowie, nauczyciele, poeci, przywódcy duchowi i społeczni. Od 1879 8 roku zadanie
to coraz częściej brali na siebie psychologowie. Wraz z upływem lat specjalizacja postępowała
także na tym polu. Obecnie możemy mówić o trenerach rozwoju osobistego, coachach kariery,
doradcach zawodowych jako osobach profesjonalnie starających się wspierać innych w realizacji
pełni ich potencjału.
Tak jak zmieniały się zawody wspierające w rozwoju indywidualnym, tak zmieniały się również
koncepcje teoretyczne pozwalające poszukiwać przyczyn powodzenia osobistego i zawodowego.
Jednym z najbardziej wpływowych naukowców analizujących funkcjonowanie zawodowe człowieka
był Donald Super. Poniżej przedstawione zostaną cztery pojęcia jego autorstwa, które mogą pomóc
w zrozumieniu złożoności historii bohaterów prezentowanych wywiadów, jak i w budowaniu osobistego powodzenia czytelników raportu.
Kariera zawodowa
Definicja kariery mówi, że jest to „zdobywanie coraz wyższej pozycji w jakimś zawodzie lub
w jakiejś dziedzinie albo sukces odniesiony w tym zawodzie lub w tej dziedzinie9”. Według Donalda
Supera jest ona „sekwencją kolejnych prac zawodowych i innych ról życiowych (…); serią stanowisk,
na których [jednostka] otrzymuje wynagrodzenie lub nie, zajmowanych przez daną jednostkę
od okresu młodzieńczego do okresu emerytalnego, w której zawód jest tylko jednym z wielu
połączeń ról”. (Herr, Cramer, 2001, za: Bajcar, Borkowska, Czerw i in., 2006).
Super rezygnuje z oceniających zwrotów „coraz wyżej” oraz „sukces”, zamieniając je na neutralną
„sekwencję”. Kontekst zawodowy uzupełnia szeregiem innych ról życiowych pełnionych
8
Jest to data otwarcia przez Wilhelma Wundta laboratorium psychologicznego w Lipsku, uznawana
za początek współczesnej psychologii.
9
Słownik języka polskiego PWN. https://sjp.pwn.pl/ [dostęp 14.10.2019].
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w szerokiej perspektywie, w tym ról podejmowanych nieodpłatnie. Autor daje tym samym do
zrozumienia, że wszystkie obszary życia, w jakich działamy, są ważne dla naszej kariery.
To dlatego tak wiele wątków poruszanych w wywiadach związanych jest nie tylko z pracą
zawodową, ale także z działaniami podejmowanymi woluntarystycznie: po pracy, po szkole,
w dążeniu do realizacji zainteresowań i pasji. Chcemy, aby dla Ciebie Czytelniczko/Czytelniku
zdanie to stało się początkiem refleksji: „Jaką karierę buduję na swoim etapie kształcenia?”
Zawodowy obraz siebie
Według Supera subiektywne wyobrażenie siebie w odniesieniu do sytuacji życiowej i zawodowej
bardziej wpływa na nasze losy, niż mierzalne zainteresowania, preferencje, zdolności. W toku
kariery realizujemy obraz samego siebie, definiowany jako „jasne i stabilne spostrzeganie swoich
celów, zainteresowań, zdolności i wartości” (Bajcar, Borkowska, Czerw i in., 2006). Obraz ten
kształtuje się w czasie m.in. na podstawie obserwacji pracy, doświadczania pracy i wszystkich
innych aktywności życiowych (Paszkowska, 2003).
Takie rozumienie zawodowego obrazu siebie sprawia, że ważniejsza od odczytania biogramu
jest rozmowa z osobą, prezentującą siebie w szerokim kontekście ról, działań i wydarzeń w czasie.
Prosimy, byś Czytelniczko/Czytelniku zadał/a sobie pytanie: „Jakimi działaniami kształtuję
swój wewnętrzny kompas?”
Wzory karier zawodowych
Donald Super odkrył również wspólne sekwencje zachowań zawodowych, które są podejmowane przez różne grupy osób. Wzory karier zawodowych opracowane zostały na podstawie
badań z końca lat 50. XX wieku i objęły siedem wzorów, z których cztery pierwsze dotyczą obu
płci, zaś trzy ostatnie wyłącznie kobiet. Wzory uniwersalne to:
1) kariera stabilna: bezpośrednio po ukończeniu szkoły następuje podjęcie pracy (i jej kontynuacja),
2) kariera konwencjonalna: bezpośrednio po ukończeniu szkoły następuje próba pracy, a dopiero
później podjęcie stałego zatrudnienia,
3) kariera niestabilna: niezbyt często następujące po sobie okresy prób pracy i zatrudnienia,
4) Kariera wielokrotnych prób: częste i dynamicznie przeplatające się okresy prób pracy
i zatrudnienia.
Zaś specyficzne wzory kobiece to:
5) kariera gospodyni domowej: wczesne zawarcie małżeństwa, rezygnacja z pracy zawodowej,
6) kariera dwutorowa: łączenie obowiązków zawodowych i rodzinnych,
7) kariera przerywana: praca zawodowa jest często przerywana z powodu konieczności opieki
i wychowania dzieci.
Biorąc pod uwagę zmiany, które zaszły w rzeczywistości społecznej od czasu przeprowadzonych badań, można zapytać, czy wszystkie z prezentowanych wzorów są wciąż aktualne? A które
z nich prezentują respondenci?
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Stadia rozwoju kariery
Bez względu na wzorzec, kariera rozwija się w pewnych stadiach. Super określił ich pięć:
1) dzieciństwo, 2) dorastanie, 3) wczesna dorosłość, 4) średnia dorosłość i 5) późna dorosłość.
Każdemu z nich przypisał określone fazy rozwoju zawodowego: 1) wzrost, 2) poszukiwanie,
3) zajęcie pozycji, 4) konsolidacja i 5) schyłek.
Stadia te występują w kolejności, objawiają się w poszczególnych latach życia, ale ich następstwo
jest elastyczne i bardziej związane z zadaniami rozwojowymi, niż wiekiem kalendarzowym.
Schemat 2 prezentuje orientacyjne momenty przejścia między etapami oraz zadania rozwojowe
im przypisane.
Schemat 2. Etapy życia i zadania rozwojowe

Źródło: Super, 1984, s.202 za: Paszkowska Rogacz, A., 2003, s. 92
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Tabela 1 ukazuje natomiast cykliczność zadań rozwojowych powracających w różny sposób na
wszystkich etapach życia.
Tabela 1. Cykliczność zadań rozwojowych w perspektywie życia

Okresy rozwojowe (lata życia)
Dorastanie
(14 – 25)

Wczesna dorosłość
(25 – 45)

Średnia dorosłość
(45 – 65)

Późna dorosłość
(65+)

Schyłek

Mniej czasu na
hobby

Mniej sportu

Koncentracja na
rzeczach najważniejszych

Krótszy czas
pracy

Konsolidacja

Weryfikacja
bieżących wyborów zawodowych

Zabezpieczenie
obecnej pozycji
zawodowej

Rywalizacja z
młodszymi

Kontynuacja
tego, co się dotychczas lubiło
robić

Zajęcie pozycji Wdrażanie
preferencji
zawodowych

Konsolidacja i
awansowanie

Rozwijanie
nowych umiejętności

Robienie rzeczy,
które zawsze się
chciało robić

Poszukiwania

Uzyskiwanie
wiedzy na
temat nowych
możliwości

Ustalenie noZnalezienie możliwości wykonywania wych obsza-rów,
którymi należy się
pożądanej pracy
zająć

Wzrost

Wypracowanie
realistycznego
obrazu siebie

Nauka nawiązywania kontaktu z
innymi

Akceptowanie
własnych ograniczeń

Znalezienie
dobrego miejsca
na przeżycie
emerytury
Rozwijanie ról
innych niż zawodowe.

Źródło: Super, 1984, s.200 za: Paszkowska Rogacz, A., 2003, s. 93.

Analizując powyższą tabelę, możemy próbować wskazać stadia rozwoju karier respondentów.
Ważniejsze jednak wydaje się pytanie, które można zadać sobie: „w którym stadium rozwoju
jestem i które z zadań rozwojowych stoi przede mną?”
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Analiza przekrojowa recepta na sukces
Nasi rozmówcy różnili się stażem pracy, wykonywanym zawodem, ale też sposobem rozwijania
swojej kariery zawodowej. Były wśród nich osoby, które od najmłodszych lat starały się rozwijać
w swojej dziedzinie, ale także takie, które miały w swoim życiu epizody niezadowolenia z pracy.
Respondenci na podstawie swoich własnych doświadczeń formułowali rady dotyczące tego,
jak odnaleźć swoją drogę zawodową i w jaki sposób ją realizować.
Schemat 3. Recepta na sukces

CO TRZEBA MIEĆ?

CO ROBIĆ?

Pracowitość i zaangażowanie

Spróbować wyjść ze strefy komfortu

Wyrozumiałość dla siebie

Rozwijać swoje zainteresowania

Umiejętność korzystania ze wsparcia

Stworzyć plan działania

Gotowość na zmianę

Myśleć o efektach długofalowych

CO TRZEBA MIEĆ?
Pracowitość i zaangażowanie
Zdaniem osób badanych wpływ na sukces ma zaangażowanie i pracowitość. Badani odwoływali się do swojego doświadczenia, kiedy dzięki ciężkiej pracy udało im się zdobyć pozycję
w swojej branży i robić to, co naprawdę chcieli:
„Trzeba naprawdę bardzo, bardzo ciężko pracować i mi to naprawdę zawsze przyniosło korzyści”.
„Nie sztuką jest zacząć coś i rozgrzebać, a potem zostawić. Sztuką jest wpaść na dobry pomysł
i doprowadzić ten pomysł do końca”.
Determinacja i doprowadzenie swoich działań do końca jest ważne i pomaga w kolejnych etapach
kariery zawodowej. Przygotowując się do zdobycia swojej wymarzonej pracy powinniśmy spodziewać się, że może ona pochłonąć nasz czas i energię.

35
Wyrozumiałość dla siebie
W osiąganiu sukcesu ważne jest szanowanie siebie, uwzględnianie swoich potrzeb i możliwości, ale też walczenie o to, co nam się należy. Badani zachęcali również do tego, aby pozwolić
sobie na poznanie pewnych rzeczy i ich obserwację:
„No szacunek, najpierw sam do siebie, bo później, tak jak mówiła moja mama, jak się sam nie
poszanujesz, to cię nikt nie uszanuje”.
„Potrwonić sobie trochę czas, potrwonić na znajomych, na ludzi, zastanawiać się, być wyrozumiałym względem siebie”.
Umiejętność korzystania ze wsparcia
Badani zachęcają do korzystania ze wsparcia innych osób. Warto posłuchać, co myślą o naszym
pomyśle najbliżsi lub dalsi znajomi. W ten sposób można czasami znaleźć najlepsze rozwiązanie
czy też utwierdzić się w przekonaniu, że to, co sami wymyśliliśmy, jest słuszne. Wsparciem są
również nowe technologie, które dają dodatkowe możliwości własnego rozwoju (np. social
media, w tym You Tube). Są one przydatne w poszerzaniu swojej wiedzy i odnajdywaniu osób
o podobnych zainteresowaniach, a także w promowaniu swoich osiągnięć.
Gotowość na zmianę
Nasi badani, definiując to, czym jest sukces, podkreślali, że nie jest to nic danego raz na zawsze.
Stąd zachęcali do podejmowania kolejnych wyzwań i inwestowania w ciągłą edukację:
„Oni [współcześni ludzie młodzi] chyba nigdy raz na zawsze nie będą w stanie powiedzieć
sobie, że to jest mój zawód na całe życie. Dlatego muszą być otwarci, mieć świadomość,
że nieraz niestety będą musieli się przekształcić, nieraz będą musieli się dokształcić”.

CO ROBIĆ?
Spróbować wyjść ze swojej strefy komfortu
Nasi badani podkreślali konieczność podjęcia pewnego ryzyka, co pozwala sprawdzić się
w danej dziedzinie, dużo się o sobie dowiedzieć i jest zasobem, który można później wykorzystać, nawet jeżeli w danym momencie wiązało się to z negatywnym doświadczeniem:
„I jak tak sobie myślę wstecz, to kluczem w moim życiu było wyjście ze strefy komfortu”.
Jedna z badanych ryzykiem określa również robienie tego, co się kocha, a co może nie przynosić
dużych korzyści finansowych:
„Nawet jeżeli to nie będzie opłacalne aż tak, no bo bycie tancerzem nie jest opłacalne, to żeby
rzeczywiście robili to, co kochają. Bo dla mnie to się liczy najbardziej”.
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Rozwijać swoje zainteresowania
Badani, którzy napotkali na trudności w odnalezieniu swojej ścieżki, wspominają o tym, że
jeżeli nie wiadomo, czym chcemy się zająć, to dobrze jest rozwijać się w rożnych kierunkach:
„Czyli jak najmniej się uczyć tego, co każą, jak najwięcej robić poza studiami, poza nauką.”
„Ja zachęcam wszystkich, żeby się nie bać, iść na boki i żeby być ciągle gotowym. To znaczy
robić rzeczy, które kochamy i być gotowym na to, że kiedyś je wykorzystamy i mogą nam się
przydać”.
Wszystko, co robiliśmy i robimy, pozwoli nam dowiedzieć się czegoś o sobie i swoich umiejętnościach, a ponadto może przydać się w przyszłości.
Stworzyć plan działania
Badani zachęcali również do tego, aby wierzyć w swoje pomysły i starać się realizować je powoli,
ale systematycznie. Czasami nasz cel może wydawać się odległy i trudny do osiągnięcia, jednak
należy po prostu dobrze zaplanować swoją drogę i konsekwentnie ją realizować:
„Potem na przykład, możemy zostać kierownikiem sklepu i tak małymi krokami budować sobie
ścieżkę kariery”.
Dobrym pomysłem jest wybór niszy, w której będziemy się specjalizować, nawet najbardziej
oryginalnej, jak np. „żonglowanie długopisami”. Chociaż takie zajęcie może wydawać się mało
popularne, to według jednego z badanych, dzięki możliwościom jakie daje Internet, nawet
w takiej dziedzinie można zdobyć popularność i środki na rozwój.

Myśleć o efektach długofalowych
W realizacji drogi zawodowej istotne jest myślenie o efektach naszych działań i decyzji. Czasem
warto zaangażować się w jakiś projekt bez wynagrodzenia lub wziąć udział w szkoleniu, które
w dalszej perspektywie czasowej może „się przydać”, być pewnym zasobem albo źródłem
potencjalnych kontaktów. Pieniądze zainwestowane w edukację lub poświęcanie czasu na
pracę bez wynagrodzenia mogą przynieść korzyści w przyszłości:
„Nie zawsze chwytać się tego, co jest bardziej korzystne finansowo, ale co jest dla nas dobre”.
„Warto podejmować wszelkiego rodzaju pracę w wakacje czy w czasie jakichś przerw. Zawsze
jest to szansa rozwoju”.
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Historia 6

Agnieszka
Kaczmarczyk
„Pracujcie ciężko i lekko jednocześnie.
Ciężko, znaczy intensywnie,
lekko, znaczy bez ściśniętego gardła”
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Założycielka i była prezes poznańskiego
oddziału Stowarzyszenia Klanza. Trenerka
i superwizorka, nauczycielka muzyki i rytmiki.
Człowiek z pasją i wizją, który skutecznie
dąży do wyznaczonego celu.
Bohaterka wywiadu ukończyła podstawową
Szkołę Muzyczną przy ul. Solnej w Poznaniu,
następnie rozpoczęła naukę w Liceum Sióstr
Urszulanek. Równolegle z nauką w liceum,
podjęła edukację w Szkole Muzycznej II
stopnia przy ulicy Głogowskiej. Po ukończeniu liceum podjęła studia na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim na kierunku muzykologia, którą zmieniła potem na wychowanie
muzyczne. Będąc na czwartym roku studiów
dodatkowo rozpoczęła naukę w studium rytmicznym w Poznaniu. Jak sama podkreśla,
w tym czasie nie mogła narzekać na brak
zajęć: „studiowałam na uniwersytecie, równolegle kończyłam dwuletnie studium rytmiczne,
w tym samym czasie pracowałam w Domu
Kultury i wychowywałam dziecko”.
Po ukończeniu studiów, wzorem wielu
koleżanek, respondentka zaczęła pracę
w szkole. Zaznacza jednak „(…) szybko zorientowałam się, że to nie jest mój świat i że jest
w tej »pracy etatowej« coś takiego, co mnie
uwiera”. Szczęśliwie w tym właśnie czasie
w związku z urodzeniem drugiego dziecka,
w sposób naturalny rozstała się ze szkołą.
Wtedy pojawił się pomysł założenia działalności gospodarczej i uczenia dzieci gry na
instrumentach klawiszowych: „(…) w szkole
wynajmowałam salę i w tym samym czasie
jeszcze w Domu Kultury prowadziłam zajęcia
muzyczne”. Jednak Pani Agnieszka cały czas
poszukiwała swojego miejsca, co przejawiało
się m.in. uczestnictwem w różnego rodzaju
kursach samodoskonalących, studiach
podyplomowych i wyjazdach rozwojowych.
Te intensywne poszukiwania zaowocowały
znalezieniem kursu z pedagogiki zabawy
i natrafieniem na działalność Stowarzyszenia
Klanza. Zainspirowana działalnością Stowarzyszenia, postanowiła zostać trenerką i założyć
oddział organizacji w Poznaniu, co było jej

początkowo odradzane: „Poznań to teren, na
którym ludzie na pewno nie będą chcieli się
zajmować pedagogiką zabawy – zdaniem wielu
»poznaniacy są za poważni na pedagogikę
zabawy«”. Bohaterka wywiadu nie dała jednak
za wygraną i podejmowała dalsze działania,
aby wcielić swój plan w życie. W rezultacie
poznała prezesa Stowarzyszenia Klanza, od
którego mnóstwo się nauczyła i ostatecznie
założyła poznański oddział stowarzyszenia:
„(…) z kilkorgiem osób wspierających założyłam oddział KLANZY w Poznaniu. No i de
facto ta Klanza w Poznaniu po kilku miesiącach
stała się jednym z najbardziej prężnych oddziałów w całej Polsce”. Bohaterka rozmowy
znalazła się w końcu w miejscu, o którym
marzyła, gdzie miała możliwość pracy twórczej w warunkach dużej niezależności. Pani
Agnieszka nie spoczęła jednak na laurach,
zapytana o to, jak widzi siebie za 10 lat,
mówi bez wahania: „widzę siebie, jak jestem
dyrektorką kreatywną na jakiejś nowoczesnej
uczelni, która jeszcze nie istnieje. Jak pracuję
z zespołem osób wyprzedzających swoją
epokę w myśleniu pedagogicznym, myśleniu
o dzieciach, myśleniu o szkole, o edukacji. Na
takiej uczelni XXII wieku, na której wykładają
ludzie zarówno bardzo młodzi – 18 letni,
jak i tacy z 50 letnim doświadczeniem zawodowym i 70 letnim życiowym. Razem”.
Pedagogika zabawy – metoda pracy
z grupą polegająca na twórczym szukaniu
rozwiązań konkretnych problemów. Ma
wyzwalać kreatywność, oddziaływać na
sferę emocjonalną i sprzyjać interakcjom.
Jej początki sięgają lat 70-tych XX wieku,
kiedy to pojawiła się w Stanach Zjednoczonych, Niemczech i Austrii. Pedagogika
zabawy stała się interdyscyplinarną
teorią czerpiącą z dorobku pedagogiki
i psychologii. Kładzie nacisk na wiarę
w każdego człowieka, jego potencjał
i zdolność do uczenia się, tak, aby każdy
mógł rozwijać swoje najlepsze cechy.
Pani Agnieszka jako pierwszy punkt przełomowy wskazała zdanie matury, ponieważ
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„(…) do matury nigdy w życiu nie usłyszałam
nic dobrego na swój temat w żadnej szkole
– chyba, że za pozytywny komunikat można
uznać »zdolna, ale leniwa«. To smutne, ale
dopiero jedna z wykładowczyń psychologii na
studiach zauważyła we mnie potencjał i nie
wahała się o tym powiedzieć głośno – to były
pierwsze dobre słowa, które o sobie usłyszałam po 12 latach edukacji…”
Kolejnym ważnym punktem były działania
związane z Klanzą: „założyłam wraz z grupą
entuzjastów oddział organizacji pozarządowej.
Ale nie mniej ważnym momentem było przekazanie zarządzania nim po latach kolejnym
osobom, w pewnym sensie kolejnemu pokoleniu”.
Wśród ważnych osób, które w jakiś sposób
wpłynęły na naszą bohaterkę, wspomina prowadzącą zajęcia z psychologii, która cechowała się sympatią, otwartością na drugiego
człowieka, „(…) słuchała studentów. Proste.
Słuchała”. Kolejną osobą, która miała duży
wpływ na uczestniczkę wywiadu, był ówczesny prezes Stowarzyszenia Klanza, o którym
mówi: „nastąpiła taka trenerska przyjaźń od
pierwszego wejrzenia (…) zobaczyłam, jak on
pracuje i już wiedziałam, że chcę się od niego
uczyć. Nigdy mnie nie krytykował w czasie
szkoleń, wspólnego prowadzenia zajęć, kiedy
byłam początkująca trenerką. Nigdy. Zawsze
wspierał z dużą dozą luzu, inteligencji i poczucia humoru”.

Zapytana o to, czym jest sukces, odpowiada
z entuzjazmem: „Sukces to taki stan, w którym
można usiąść po iluś latach i powiedzieć: o ja,
ale życie jest pełne smaków, pełne relacji,
z perspektywą otwierania kolejnych drzwi,
choćby one już trochę nienaoliwione skrzypiały… ale jednak się otwierają, jednak coś
za nimi jest… ciekawe, co? Ciekawe, kto?”
Następnie podkreśla, że sukces (z punktu widzenia finansowego) to często konsekwencja
tego, co się robi z pasją i zaangażowaniem
w życiu: „jak się robi fajne rzeczy, to po prostu
[za tym] idą pieniądze. Idą, jeśli się jest pracowitym. A pracowitość to nudna cecha – taka
mało sexi. Zwyczajna, ludzka i monotonna.
Ale absolutnie niezbędna do osiągnięcia
sukcesu. Czyli sukces zawodowy to fajna, ekscytująca praca z domieszką (nieznaczną) nudy
i akceptacją mniej fascynujących momentów”.
Istotna w osiąganiu sukcesu jest intuicja,
jednak Pani Agnieszka zaznacza, że nie każdy
ją ma. Są osoby, które bardziej, ale i mniej
trafnie potrafią odnaleźć właściwą dla siebie
drogę. W tym drugim przypadku ważne jest,
aby znaleźć kogoś z intuicją, kto może wesprzeć i poradzić (choć bohaterka nie lubi tego
słowa), co zrobić w danej sytuacji: „jeśli czujesz, że nie czujesz, co zrobić, to znajdź kogoś
z intuicją, komu ufasz i kto poczuje tak trochę
w Twoim imieniu. I pogadaj z nim (…)”.
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Historia 7

Mikołaj
Kolasiński
„Sukces to przekucie własnych
umiejętności w coś pożytecznego”
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Student ostatniego roku studiów lekarskich
na poznańskim Uniwersytecie Medycznym,
a także twórca internetowy. Prowadzi na
YouTube, wraz z przyjacielem Marcinem
Czekałą, kanał pod nazwą „Najprościej
Mówiąc”. Zajmuje się edukacją zdrowotną
Polaków. Jego droga do tego zajęcia nie była
jednak tak zupełnie oczywista.
Jako młody chłopak Pan Mikołaj pragnął
być architektem – spędzał długie godziny
doskonaląc umiejętność rysowania. W liceum
zdecydował się jednak na wybór prawniczego
kierunku studiów. Po roku studiowania na
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza doszedł
jednak do wniosku, że praca prawnika nie
będzie sprawiać mu satysfakcji. Wtedy zdecydował się na odważny krok – wzięcie urlopu
dziekańskiego i przygotowanie się do matury
z biologii i chemii – egzaminów niezbędnych
w rekrutacji na medycynę:
„Miałem 7 miesięcy do matury i bardzo podstawową wiedzę z biologii i chemii. Odbyłem
więc kolejną rozmowę z rodzicami - przez lata
płacili najpierw za moje kursy rysunku, potem
za rozszerzoną matematykę, dodatkowe korepetycje… Teraz chciałem poprosić o korepetycje z biologii i chemii. Ale zgodzili się.
No i przez siedem miesięcy zrobiłem coś, co
teraz wydaje mi się nie do powtórzenia - to
była jakaś samodyscyplina życia. Wstawałem
dzień w dzień o 7:00, uczyłem się od 8:00
do 14:00 biologii, godzina przerwy na obiad
i od 16:00 do 22:00 chemia. Tak wyglądał mój
każdy dzień przez siedem miesięcy. Zdałem
maturę bardzo dobrze - 97 procent z chemii,
87 z biologii, oczywiście poziom rozszerzony”.
Nasz rozmówca, zapytany o kamienie milowe
w swojej karierze, wskazuje na moment, kiedy
otworzył z przyjacielem kanał na YouTube:
„Przeżyłem pierwszy rok medycyny intensywnie się ucząc. Potem przyszedł drugi.
Nabrałem sporo krytycyzmu, co do tego, jak
wygląda medycyna w praktyce, zobaczyłem,
jak mało czasu mają lekarze dla pacjentów

i jaki jest stan edukacji zdrowotnej medyków. Ta frustracja skłoniła mnie do tego,
żeby zabrać się za tę edukację samemu. Do
współpracy zaprosiłem przyjaciela z medycyny
i 3 lata temu odpaliliśmy kanał na YouTube.
Mamy na nim 22 filmy, każdy widziało od 40
do 600 tysięcy osób, tak że niezły odbiór.
Taki, że wylądowaliśmy najpierw we wszystkich śniadaniówkach, radiach, gazetach,
a nawet dostaliśmy ofertę własnego programu w TVP w soboty rano. Zrealizowaliśmy
też 4 mini-odcinki dla TVN-u, napisaliśmy
rozdział w podręczniku lekarskim, stworzyliśmy projekt koncepcyjny wystawy Muzeum
Medycyny, które powstanie na Śląsku. To była
i ciągle jest dla mnie niesamowita satysfakcja,
uczucie, że robimy coś dobrego, co wpływa
na ludzi i jest przez nich docenione. Płynęło
za tym wiele dobrych emocji”.
Rynek youtubowych influencerów
You Tube jest platformą bardzo różnorodną zarówno pod względem jakości,
jak i liczby twórców. Największa sieć
partnerska w Polsce – Live Tube – zrzesza 500 kanałów. Są wśród nich konta
lifestyle’owe, edukacyjne, urodowe,
gaming’owe, rozrywkowe i inne. Najlepszym odbiorem ze strony publiczności
cieszą się treści edukacyjne. Średnio
97% odbiorców daje tym filmom „łapkę
w górę”. Jednak próg wejścia do tej grupy
kanałów jest dość wysoki – zgromadzenie grupy wiernych fanów kosztuje
bowiem więcej wysiłku, niż w przypadku
np. kanałów lifestyle’owych. Widzowie oczekują rozwoju i nowej wiedzy,
a to wymaga zgromadzenia rzetelnych
źródeł i intensywnej pracy koncepcyjnej.
Autorzy kanałów edukacyjnych cieszą
się jednak niekontrowersyjnym i spójnym
wizerunkiem – takim, jakiego najbardziej
pożądają marki współpracujące z influencerami.
Sukces jest dla Pana Mikołaja możliwością
wykorzystania swoich umiejętności w sposób
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pożyteczny dla innych. Żeby go osiągnąć,
trzeba szybko odnaleźć swoją pasję, a później
do skutku pielęgnować kompetencje istotne
dla jej rozwijania:
„Warto znaleźć pasję jak najszybciej, trzymać
się jej, rozwijać jak najwięcej umiejętności
miękkich. Jak najmniej się uczyć tego, co
każą, jak najwięcej robić wszystkiego poza
studiami, poza nauką. Skupić się na tym, co
naprawdę cię interesuje i olać pokusę, żeby
ze wszystkiego być dobrym. Myślę, że właśnie
dzięki temu udało mi się z sukcesem współtworzyć nasz edukacyjno-zdrowotny projekt”.
Pan Mikołaj przyznał również, że jako młody
chłopak poświęcał zbyt dużo czasu na naukę.
Z jednej strony przyznaje, że byli za to
odpowiedzialni rodzice i surowa dyscyplina
w domu, jednak z drugiej strony wie, że to
również wina konstrukcji systemu edukacji,
i że czas najwyższy, aby zaszły w nim zmiany:

„Szkoła niestety często zrównuje wszystkich
i nie wyłapuje talentów. Jest poczucie, że
trzeba być dobrym ze wszystkiego. Brakuje
tego, żeby pomóc uczniom znaleźć ich pasję
na jak najwcześniejszym etapie i powiedzieć
im »Dobra, z polskiego ci nie idzie, olej polski,
rób wymagane minimum, ale jesteś świetny
z matmy, to proponujemy ci dodatkowe
zajęcia«”.
Droga naszego rozmówcy do odnalezienia
własnej pasji trwała latami. Z pewnością niebagatelną rolę w tym procesie odegrali wspierający rodzice, którzy nie tylko byli pierwszymi sponsorami zajęć dodatkowych, ale
również tworzyli nieoceniające środowisko
pełne otwartości na zmiany. Innymi ważnymi
czynnikami były jednak chęć podejmowania
kolejnych prób i olbrzymie samozaparcie,
a przede wszystkim odwaga do mierzenia się
ze wszystkimi zwrotami akcji.
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Historia 8

Krzysztof
Kowalewski
„Brakuje nam
długofalowego myślenia”
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Przedsiębiorca i rolnik w jednym. Absolwent
X LO w Poznaniu i poznańskiego Uniwersytetu
Przyrodniczego. Człowiek wielu talentów
i zainteresowań, który pomimo młodego
wieku ma bogate doświadczenie zawodowe.
Pan Krzysztof już w liceum prowadził własną
pasiekę, a szkolnych kolegów traktował jak
klientów, sprzedając im miód własnej produkcji.
Z pewnością nie bez znaczenia pozostawał tu
fakt, że rodzice Pana Krzysztofa również byli
rolnikami prowadzącymi własne gospodarstwa
wielkopowierzchniowe. To oni wspierali syna
na początku jego drogi. Wyposażyli go
w zasoby materialne, ale też udzielili cennych
lekcji dotyczących życiowej postawy, chociażby
w obszarze kontaktów z zatrudnianymi pracownikami. Dziś aktywność Pana Krzysztofa
jest imponująca i obejmuje (oprócz bycia
przedsiębiorcą) szereg inicjatyw międzynarodowych - osadzonych nie tylko w biznesie,
ale również w trzecim sektorze gospodarki.
Niektórymi z nich są reprezentacja Polskiego
Związku Łowieckiego w Europarlamencie
oraz w Międzynarodowej Radzie Łowiectwa
i Ochrony Zwierzyny.
Nasz rozmówca zapytany o kamienie milowe
w swojej karierze wskazuje na dodatkowe
zajęcia językowe oraz wymiany szkolne,
w których uczestniczył jeszcze w gimnazjum,
a dzięki którym nauczył się władać językiem
angielskim na poziomie komunikatywnym.
Te doświadczenia później zwiększyły jego
swobodę w kontaktach międzynarodowych.
Między innymi dzięki kompetencjom językowym Pan Krzysztof mógł rozwijać się zawodowo, na przykład poprzez coroczne uczestnictwo w konferencji Międzynarodowej Rady
Łowiectwa i Ochrony Zwierzyny w Namibii.
Ta właśnie i podobne okazje prowadziły go do
pozazawodowego rozwoju – szczególnie
w obszarze nawiązywania relacji z innymi
przedsiębiorcami i rolnikami. Pan Krzysztof
opowiedział nam między innymi o czasie,
który spędził wspólnie z właścicielem firmy
Martini. Nasz rozmówca określił to doświadczenie jako motor napędowy, który pozwala
być w ciekawych miejscach i poznawać ciekawych ludzi.

Sukces jest dla Pana Krzysztofa celem. Można
go osiągnąć, ale później na horyzoncie pojawiają się kolejne – i historię można powtórzyć.
Postawić nowy cel, dążyć do niego i osiągnąć
– odnieść sukces. Wymaga to ciężkiej i rozsądnej pracy. Ciekawym tematem rozważań
okazała się tu być definicja rozsądku:
„Sukces osiąga się pracą. Ciężką pracą, ale też
rozsądną pracą. Bo można kopać dziurę do
jądra Ziemi i to będzie ciężka praca, ale nic
z tego nie wyniknie. Myślę, że przeceniamy
to, co możemy zrobić w ciągu roku, ale nie
doceniamy tego, co możemy zrobić w ciągu
10 lat. Brakuje nam często długofalowego
myślenia. A rozsądna praca jest wtedy, kiedy się
przekłada na efekty – nie tylko krótkofalowe,
ale też te długofalowe”.
Wybory podejmowane przez Pana Krzysztofa
były zawsze przemyślane. Czynnikami, które
sprawiały, że zapadał wybór konkretnej szkoły
czy uczelni były własne zainteresowania, opinie
innych osób, ale przede wszystkim – plany na
przyszłość:
„Do liceum zapisywałem się sam. Zebrałem
opinie, wiedziałem, że ta szkoła będzie dobra
- że oferuje mi to, czego będę potrzebował.
To było X Liceum Ogólnokształcące. I byłem
zadowolony. Jeżeli chodzi o studia, no to
wybrałem kierunek rolniczy - studia zaoczne
rolnicze. Wiedziałem, że będę chciał się uczyć
zaocznie i prowadzić swoją działalność”.
Studia w trybie niestacjonarnym
Ciekawym rozwiązaniem dla części
absolwentów szkół ponadpodstawowych
może być podjęcie studiów w trybie
niestacjonarnym. Jest to rozwiązanie dla
osób, które nie chcą rezygnować z edukacji, ale zależy im jednocześnie na rozwoju zawodowym. Studia niestacjonarne
wiążą się jednak z dodatkowymi opłatami – stawki w Poznaniu wahają się od ok.
3 tysięcy do nawet 30 tysięcy złotych
za rok na kierunkach medycznych. Zajęcia odbywają się najczęściej w weekendy,
ale program jest taki sam jak na studiach
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dziennych. Studenci zaoczni mają takie
same uprawnienia jak stacjonarni – mogą
otrzymywać stypendia, dostają zniżki
studenckie oraz mają prawo do wszystkich innych benefitów (np. tańszych
biletów kolejowych, itp.).
Pan Krzysztof przyznał również, że jako
młody chłopak był wyjątkowo nieśmiały. Jak
można przypuszczać było to pewne utrudnienie, kiedy zdobywał pierwsze szlify przedsiębiorcy sprzedając miód w szkole. Zaczął więc
kupować książki dotyczące handlu i technik
sprzedaży. Przyznał, że niełatwo było znaleźć
dobrą literaturę w tym zakresie, ale kiedy już
się udało, przyszły pierwsze sukcesy. Sprzedaż się zdecydowanie poprawiła. Był to nie
tylko czynnik zwiększający wiarę we własne
możliwości, ale też źródło dodatkowego
przychodu, który pozwalał nastolatkowi na
wygodne życie.

Nasz rozmówca podkreśla, że ważna w przypadku jego historii sukcesu była odpowiednia
postawa, dostęp do ziemi, ale też kapitał intelektualny, który gromadził m.in. dzięki studiowaniu i kontaktom z innymi studentami:
„Na studiach udało mi się poznać bardzo
fajnych ludzi - wiedza i doświadczenie studentów była często zdecydowanie wyższa,
niż wykładowców. To byli ludzie z branży.
Jak ktoś był na rolnictwie niestacjonarnym,
to znaczy, że siedzi w rolnictwie, z traktorem w ręku się urodził – miał dużo wiedzy
praktycznej. Ktoś był od truskawek, ktoś był
od pieczarek, ktoś był od szklarni, od tuneli
foliowych. Ludzie mieli taką wiedzę specjalistyczną, z której można było czerpać”.
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Historia 9

Rafał Lipiński
„Największym sukcesem
jest wygrywanie
z gorszą stroną siebie”
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Pięciokrotny mistrz świata w dunkingu (dyscyplina sportowa polegająca na specyficznym
umieszczeniu przez zawodnika piłki w koszu),
absolwent XI LO w Poznaniu oraz zarządzania
w biznesie. Od wczesnych lat pasjonował się
koszykówką. Stała się ona dla niego zalążkiem
wielkiej pasji.
Zapytany o kamienie milowe swojej kariery
Pan Rafał wskazał na początki profesjonalizacji
swojej pasji poprzez udział w konkursach:
„Wszystko zaczęło się tu, w konkursie na
boiskach V LO. Zrobiłem taki fajny wsad
z obrotem o 540 stopni - wcześniej tylko
dwóm Polakom się to udało. Pojawiłem się
jakby znikąd, a potem wszystkie portale
dotyczące streetball’u w Polsce zaczęły się
mną interesować. Dostałem zaproszenia na
konkursy tutaj w Polsce (...) Wszystko też
wrzucałem do sieci, dzięki temu zacząłem
jeździć na międzynarodowe konkursy. I tu w Europie, i w Stanach Zjednoczonych, w Azji…”
Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że nasz
rozmówca od początku starał się pokazywać
innym osobom swój talent. Nie bał się startować w konkursach i publikować efektów
swoich starań w mediach społecznościowych.
Dzięki temu udało mu się zgromadzić sieć
kontaktów, bez której trudno byłoby mu
w późniejszym czasie zrobić międzynarodową
karierę.
Sukces jest dla Pana Rafała walką z samym
sobą, a w zasadzie z pokonywaniem swoich
złych nawyków. Można go osiągnąć poprzez
pielęgnowanie w sobie sumienności, zastępowanie złych nawyków dobrymi i rozwijanie
empatii:
„(…) nie chce ci się, ale robisz. Wiesz, że
robisz źle, to się poprawisz. I dlaczego to jest
takie trudne? Ponieważ to trzeba robić
codziennie (...) Tu chodzi o szerokie spektrum
rzeczy - relacje z bliskimi, obowiązki z prywatnego życia, przydatność dla świata - jeśli
wygrywasz z samym sobą, z tymi złymi nawykami, to już osiągnąłeś sukces”.

Praca sportowca
Kariery wielu sportowców polegają
nie tylko na samym uprawianiu sportu.
Aktywność zawodowa wielu z nich
wymaga też pielęgnowania kompetencji
w obszarze komunikacji, współpracy,
negocjacji, a nawet aktorstwa. Można to
łatwo wywnioskować sprawdzając jak
sportowcy zarabiają pieniądze. Na przykład pensja Cristiano Ronaldo w przeliczeniu na złotówki wynosi około 130
milionów rocznie, czyli blisko 384 tysiące
złotych dziennie. Oznacza to, że każdego
dnia piłkarz mógłby kupić sobie średniej
wielkości mieszkanie w Poznaniu. Oprócz
wynagrodzenia klubowego na tę sumę
składają się też wpływy wynikające
z kampanii reklamowych i współpracy
z markami. Wymaga to umiejętności
łączenia pracy w różnych branżach, a co
za tym idzie - warunkach.
Cennym zasobem Pana Rafała był również
brak obaw przed zmianą. Dobrym tego
przykładem jest wybór jego ścieżki kształcenia. Na etapie liceum ważnym czynnikiem
wpływającym na decyzję okazała się być
możliwość pielęgnowania pasji koszykarskiej.
Dość rozsądnym wyborem wydawały się więc
późniejsze studia na fizjoterapii. Wiedza
o funkcjonowaniu ludzkiego organizmu jest
z pewnością cenna dla każdego, kto zajmuje
się zawodowym sportem. Studia okazały się
jednak nie być trafionym wyborem. Po kilku
zmianach Pan Rafał zdecydował się na zarządzanie, choć jak sam przyznaje, to nie jest
jeszcze koniec jego ścieżki edukacyjnej:
„Mam 27 lat w tym momencie i jeszcze sporo
przede mną. Nie widzę przeszkód, żeby
zacząć teraz pięcioletnie studia. To już nie
jest tak, że 23-letni człowiek kończy studia
i idzie harować aż do emerytury. Rynek
zmienił się na tyle, że ludzie często zmieniają
pracę i kształcą się całe życie przez różne
kursy, studia podyplomowe”.
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Kompetencje zdobywane przy okazji udziału
w turniejach to wbrew pozorom nie tylko te
sportowe. Okazuje się bowiem, że branie odpowiedzialności za całokształt swojej kariery,
zmusza do myślenia o całym spektrum zagadnień organizacyjnych i logistycznych:
„Pamiętam sytuację na lotnisku w Kolumbii nie mówiąc po hiszpańsku, musiałem zorganizować sobie na następny dzień transport do
Brazylii. Myślę, że te różne wyzwania ukształtowały mnie (...) Mam też w sobie taką cechę,
którą lubię, że potrafię sam sobie wyznaczyć
cele treningowe i je realizować bez względu
na wszystko. Teraz, kiedy trenuję nie tylko
siebie, ale też innych, widzę że to jest szczególna cecha”.

Nasz rozmówca zapytany o rady, których
mógłby udzielić młodym osobom, które są
w trakcie podejmowania ważnych decyzji
edukacyjnych, opowiedział o roli równowagi.
Podkreślił, że czas poświęcany na pielęgnację
własnych pasji jest równie ważny, jak ten,
który należy przeznaczyć na obowiązki. Taka
postawa ułatwia planowanie dalszych kroków
w rozwoju osobistym i zawodowym:
„Warto znaleźć balans pomiędzy głupotami,
a poważnymi rzeczami. Ludzie, którzy mają
zajawkę – oni muszą znaleźć balans pomiędzy
życiem zajawkowym, a życiem szkolnym Edukacja jest ważna, ponieważ otwiera drzwi i to
sobie warto uświadomić”.
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Historia 10

Mateusz
Niemczyk
„Coraz więcej ludzi się orientuje,
że studia niekoniecznie gwarantują
dobrą pracę…”
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Absolwent Liceum Ogólnokształcącego
w Pobiedziskach Letnisku oraz student kilku
kierunków studiów wyższych w Poznaniu.
Ukończył kierunek Bezpieczeństwo narodowe
w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.
Obecnie pracuje w dziale IT, w firmie zajmującej się importem i dystrybucją motocykli.
Mateusz Niemczyk do ukończenia szkoły
średniej realizował edukację w miejscu swojego zamieszkania. Kilkukrotnie rozpoczynał
studia wyższe po to, by przekonać się, że nie
wnoszą one wiele do jego życia zawodowego,
które, w porównaniu z rówieśnikami, szybko
rozpoczął. Jeszcze w czasie trwania liceum
podejmował się wykonywania zleceń polegających na naprawie sprzętu komputerowego.
Była to jego pasja, ale równocześnie impuls
do założenia własnej firmy:
„(…) [sprzedawanie usług] po otworzeniu
działalności to było oczywiście prostsze, jako
że zadziałała jakaś forma reklamy, a wcześniej
była to typowa poczta pantoflowa. Mieszkam
w Pobiedziskach prawie całe życie, od lat
byłem związany z komputerami, a jak ktoś
potrzebował pomocy, to tu lokalnie nie było
za bardzo żadnej zorganizowanej firmy (…)
świadczyłem drobne usługi, które nie były
w żaden sposób dochodowe, tylko pewnie
dały mi pogląd na to, że taka, taka działalność
może mieć rację bytu, szczególnie tutaj, na
tym rynku lokalnym, gdzie wcześniej i nadal
firm informatycznych nie jest zbyt dużo”.
Marketing szeptany i poczta pantoflowa
Marketing szeptany (ang. „whisper
marketing”, „word of mouth marketing”)
to popularna forma promowania oferowanych produktów i usług „z ust do ust”.
Jest to bardziej zaawansowana forma
poczty pantoflowej wykorzystująca między innymi możliwości portali społecznościowych. W marketingu szeptanym
wyróżnia się między innymi marketing
wirusowy (ang. viral marketing), marketing partyzancki (ang. guerrilla marketing) i sensację medialną (ang. publicity

stunt). Te i inne mechanizmy promocji
możesz wykorzystać do testowania
popytu na swoje potencjalne produkty
i usługi. O marketingu szeptanym pisze
między innymi Natalia Hatalska:
http://hatalska.com/.
Respondent zdobywał doświadczenie zawodowe w ramach prowadzenia działalności
gospodarczej i przy wsparciu rodziny. Jak
twierdzi, szkoła średnia nie przygotowała go
do wejścia i funkcjonowania na rynku pracy.
Z kolei studia uniwersyteckie towarzyszyły
aktywnemu życiu zawodowemu. Mateusz
Niemczyk studiował zaocznie zarządzanie,
administrację oraz prawo, ale ostatecznie
ukończył kierunek bezpieczeństwo narodowe.
Obecnie planuje naukę języka obcego, która
to umiejętność jest współcześnie silną kartą
przetargową na rynku pracy:
„(…) zdecydowanie czuję potrzebę zwiększenia
kompetencji językowych, mam na myśli język
angielski. Chciałbym operować nim już na
poziomie wysokim i udokumentować to certyfikatem. To na pewno się przyda. To według
mnie jest dużo ważniejsze, niż posiadanie
studiów wyższych (…)”.
Obecnie pracuje w firmie zajmującej się
importem w branży motoryzacji. Do jego
obowiązków należy obsługa infrastruktury
informatycznej i sprzedaż internetowa oferowanych produktów.
Mateusz Niemczyk wskazuje na znaczący
wpływ członków swojej rodziny na jego rozwój
zawodowy. Szczególnie dziadek dzielił się
z nim swoim doświadczeniem w zakresie
zarządzania i rachunkowości przedsiębiorstwa:
„Moje przygotowanie opierałem na pomocy
rodziny, tu akurat (…) na pomocy dziadka,
który był w stanie pomóc mi od strony zarządzania firmą”.
Oprócz rodziny nie znajduje w swoim otoczeniu
silnych autorytetów zawodowych. Przyznał,
że posiadanie takiego wzoru na etapie szkoły
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średniej i studiów mogłoby okazać się bardzo
przydatne. Obecnie w życiu zawodowym polega przede wszystkim na własnym doświadczeniu, intuicji i świadomości funkcjonowania
rynku pracy.

jednych będzie to oznaczało obstawanie przy
własnych, nawet niepopularnych decyzjach.
Dla innych z kolei odłożenie studiowania na
etap późniejszy, niż od razu po szkole średniej
i rozwijanie życia zawodowego.

Wybór ścieżki edukacyjno-zawodowej to dla
respondenta umiejętność wyznaczania sobie
celów oraz ich testowania. To proces usamodzielniania się, również finansowego, który
pozwala wyrobić sobie wyobrażenie o tym,
co chce i czego nie chce się robić w życiu:

Respondent rozumie sukces zawodowy jako
wykonywanie ciekawej pracy, która łączy się
z dobrymi zarobkami zapewniającymi tzw.
życiowy spokój:

„(…) trzeba sobie zestawić pewne cele i myśląc o karierze zawodowej, stworzyć podstawowy biznesplan, pomysł na siebie, bo bez
tego nie da się dalej iść. Można oczywiście
podjąć jakąś pracę doraźną. (…) dobrze zastanowić się nad tym, co w życiu chce się robić.
(…) można podjąć pracę sezonową, a z czasem
dopiero podjąć jakieś dalsze kroki”.
Mateusz Niemczyk jest zwolennikiem uważnych wyborów, opierających się na dobrze
rozpoznanych własnych zasobach. Dla

„(…) najlepiej mieć ciekawą pracę, która
pozwala codziennie rano z uśmiechem wstać
i do tej pracy wyjść i przy tym pracę, która
przynosi odpowiedni dochód i pozwala na
dobre życie”.
Według Mateusza Niemczyka nie istnieje coś
takiego jak recepta na sukces. Każda biografia
i każdy wybór zawodowy mają indywidualny
charakter. Powinny się opierać na wyznawanych wartościach, świadomości posiadanych
kompetencji oraz przekonaniu o słuszności
podejmowanych wyborów.
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Analiza przekrojowa uwarunkowania
indywidualne i społeczne
decyzji zawodowych
Mówiąc o swoich decyzjach edukacyjnych badani odnosili się do różnych etapów, zarówno
tych momentów, kiedy ktoś lub coś ułatwiło im decyzje, ale również takich, kiedy tej pomocy
zabrakło lub pojawiło się jakieś ograniczenie.
Schemat 4. Uwarunkowania indywidualne i społeczne decyzji edukacyjnych

Indywidualne pozytywne
- Zajęcia dodatkowe
w dzieciństwie
- Pasja
- Chęć zmiany otoczenia

Społeczne pozytywne
-Wsparcie rodziny
i nauczycieli
-Mozliwość sprawdzania
swoich umiejętności
- Sytuacja na rynku pracy

Indywidualne negatywne
-Brak mentora
-Problem z określeniem
swoich zainteresowań
- Miejsce zamieszkania

Społeczne negatywne
-Oczekiwania innych
-Presja społeczna, żeby
skończyć studia
- Konieczność godzenia
pracy i edukacji
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UWARUNKOWANIA INDYWIDUALNE - „Pozytywne”
Zajęcia dodatkowe w dzieciństwie i pasja
Czynnikiem mającym wpływ na decyzje naszych rozmówców były zajęcia dodatkowe w okresie
szkoły podstawowej czy liceum. Dzięki uczestnictwu w warsztatach plastycznych, tanecznych
czy teatralnych mieli oni okazję rozwijać się poza szkołą i łatwiej było im dokonać decyzji,
związanych z wyborem szkoły czy profilu klasy.
„No ja już właściwie pod koniec pierwszej klasy wiedziałam, że ja na pewno chcę zostać albo
reżyserem teatralnym, wtedy to była taka moja wielka pasja do teatru, ewentualnie dziennikarzem”.
Chęć zmiany otoczenia
Decyzja o wyborze szkoły była również związana z chęcią zmiany środowiska, miasta czy po
prostu poznania nowych ludzi. Badani kierowali się chęcią rozwoju i poznanie czegoś nowego.
Chęć zmiany otoczenia była dla nich wskazówką, za którą podążali:
„Musiałam wyjść z tego środowiska, więc ja Bogu i wszystkim innym dziękuję, że nie skończyłam studiów muzycznych w Poznaniu, bo wydaje mi się, że bym się nie wyrwała z tego klimatu.
Na tych studiach w Lublinie poczułam kimś, fajniej i spotykałam ludzi”.
UWARUNKOWANIA INDYWIDUALNE - „Negatywne”
Brak mentora i problem z określeniem swoich zainteresowań
Perfekcjonizm i dążenie do bycia najlepszym we wszystkich dziedzinach powodowały dylematy
w momencie wyboru dalszej ścieżki kształcenia. Osoby badane miały trudność w wyborze
szkoły, ponieważ nie potrafiły zdecydować, czym faktycznie się interesują i co chcieliby robić
w przyszłości. Zdarzało się, że brakowało im osoby, z którą mogliby porozmawiać i skonsultować swoje pomysły:
„Miałem taki depresyjno-smutny okres. Teoretycznie zawsze byłem najlepszy ze wszystkiego,
dostałem się na wszystko, co chciałem, ale czułem, że to w ogóle to nie jest to, co chcę robić
i nie wiem, na jakie studia chcę pójść. Dlatego wziąłem urlop dziekański, bo nie wiedziałem,
co ze sobą w ogóle zrobić”.
„Ale nie było procesu, który by jakoś mnie ukierunkował, żeby ktoś mi wskazał, idź tam, jakiś
autorytet”.
Widać zatem, że w decyzjach edukacyjnych istotna jest znajomość swoich własnych zainteresowań oraz dążenie do ich ciągłego rozwijania. Jeszcze innym sposobem jest odnalezienie
swojego mentora osoby, którą szanujemy i podzielenie się z nią swoimi wątpliwościami i pomysłami.
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Miejsce zamieszkania
Istotną kwestią przy wyborze szkoły, zarówno na wcześniejszych etapach, jak i późniejszych,
kiedy to badani bardziej samodzielnie dokonywali wyborów, była odległość od domu. Czasem
był to czynnik, który ograniczał możliwości wyborów. Z drugiej strony, wybór szkoły oddalonej
od domu był pretekstem do zmiany środowiska. Kwestia wyjazdu z rodzinnego miasta dla niektórych badanych był konieczna, ze względu na możliwości, których nie mieli w swojej okolicy.
UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE - „Pozytywne”
Wsparcie rodziny i nauczycieli
Spora część rozmówców miała możliwość skorzystania z porad innych osób. Bardzo cenili
sobie szansę skonsultowania wyboru szkoły ze znajomymi, rodzicami lub osobami, które daną
szkołę ukończyły:
„Zebrałem opinie, wiedziałem, że ta szkoła będzie dobra, że oferuje mi to, czego będę potrzebował. To było X Liceum. I byłem zadowolony”.
Będąc w momencie podejmowania ważnych decyzji edukacyjnych dobrze jest mieć wsparcie
osób dorosłych, które mogą pomóc, odnosząc się do własnych doświadczeń.
Możliwość zdobycia doświadczenia
Innym sposobem podjęcia decyzji o wyborze studiów było sprawdzenie możliwości potencjalnego zatrudnienia, np. podjęcie stażu lub chociażby odwiedzenie przyszłego miejsca pracy.
Badani obserwowali również swoich rodziców wykonujących zadania zawodowe i na tej
podstawie decydowali się na podobne wybory, np. szkoły albo programu stażowego. Obserwowanie i rozmowa z innymi są cenną informacją, która uławia wybór i pomaga eliminować to, co
mniej interesujące.
Analiza sytuacji na rynku pracy
Podczas podejmowania swoich decyzji edukacyjnych badani analizowali sytuację na rynku pracy i starali się połączyć posiadane kwalifikacje z możliwościami znalezienia pracy. W sytuacji,
kiedy nie byli pewni w jakim kierunku pójść decydowali się na studia o profilu ogólnorozwojowym, takie jak socjologia czy filozofia, żeby zdobyć ogólną wiedzę, poznać ludzi i dać sobie
czas na rozeznanie swoich zainteresowań.
UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE - „Negatywne”
Oczekiwania innych i presja społeczna żeby skończyć studia
Ograniczeniem w podejmowanych wyborach edukacyjnych było często narzucanie woli przez
inne osoby lub ich oczekiwania. Na przykład panujące powszechnie przekonanie o konieczność
studiowania. Dużą niedogodnością był również obowiązek wyboru profilu w klasach licealnych,
co wiązało się później z zawężeniem możliwości wyboru studiów lub zawodu. Skupienie się na
tym czego się od nich oczekuje, według badanych doprowadzało do nietrafionych decyzji
i niezadowolenia z tego gdzie się jest.
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Konieczność godzenia pracy i edukacji
Zdarzało się, że badani wcześniej rozpoczynali pracę, ze względów finansowych lub specyfiki
danego zawodu (np. modeling). Musieli wtedy godzić naukę i z wykonywanym zawodem, korzystając z alternatywnych form edukacji - nauczanie indywidualne czy studia zaoczne.
„Nie ukrywam, że to był bardzo trudny czas dla mnie, bo było dużo pracy i nie było łatwo połączyć
modeling z obowiązkami szkolnymi”.
Dla badanych praca i edukacja jednocześnie były wyzwaniem, czasem kosztem jednego lub
drugiego. Pozytywnym elementem takiego doświadczenia była możliwość przekonania się czy
warto się w daną dziedzinę angażować.
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Historia 11

Marta
Perkowska
„Jeśli masz priorytety
poukładane tak, że jest tobie
z tym dobrze, to jest sukces”
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Właścicielka Cafe Muza i współwłaścicielka
lokalu Ciuciu Paj. Socjolożka, która specjalizuje się w wypiekach, mistrzyni ciętej riposty
i kobieta pracująca w jednym. Baczna obserwatorka, a zarazem krytyk otaczającej ją rzeczywistości.
Pierwsze ważne doświadczenie, o którym
mówi respondentka to zmiana szkoły podstawowej na gimnazjum, związana z rozpoczęciem gry w drużynie koszykarskiej. Bohaterka
jednak odpuściła karierę sportową, czego
później żałuje: „pierwszy raz sobie zdałam
sprawę, że nie zawsze jest tak, jak się chce”.
Po ukończeniu gimnazjum, podjęła naukę
w XII Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu,
z którym nie wiąże najlepszych wspomnień:
„nauczyciele (…) raczej podcinali skrzydła,
niż je rozwijali”. Jako 18-latka, na początku
trzeciej klasy liceum wyjechała na rok do
Stanów Zjednoczonych, gdzie uczęszczała
do ostatniej klasy szkoły średniej. Pobyt
w Stanach zmienił jej sposób myślenia
i ukazał nieco inne oblicze edukacji: „niesamowicie indywidualne podejście do ucznia (…)
uczeń decyduje, jakie przedmioty chce mieć,
na jakim poziomie”. Jednak początki w obcym
kraju były trudne: „bardzo duży szok kulturowy.
Homesickness też ogromny”. Po niedługim
czasie zaaklimatyzowała się do nowych
warunków, również dzięki pomocy otoczenia:
„Tam byli ludzie, którzy podawali rękę i ci
pomagali (…)”. Po powrocie do Polski nadrobiła materiał trzeciej klasy liceum i podeszła
do matury, którą zdała z wynikiem bardzo
dobrym. Następnie rozpoczęła studia socjologiczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza: „socjologia jest ogólna. Dostępna dla
każdego, kto jest w jakiejś części humanistą.
Następnie dodaje: wydawała mi się po prostu
ciekawa, ogólnorozwojowa”. Studia określa
jako dość zróżnicowane, tj. obok interesujących przedmiotów, w programie studiów
znajdują się również takie, które nie zachwycają, są przeładowane teorią i nieżyciowe. Doskwierał jej również brak zajęć praktycznych
i ewentualnego doradztwa pod kątem przyszłej
pracy: „raczej po studiach miałam pustkę

w głowie”. Po zdobyciu dyplomu, rozpoczęła
poszukiwania pracy, które jednak nie przyniosły efektów. Wysyłała dokumenty aplikacyjne „najpierw do jakichś takich fajniejszych
miejsc, później już jak leci. Naprawdę już
wszędzie wysyłałam”. Kiedy już nie miała
nadziei na znalezienie interesującej posady,
za namową znajomego podjęła zatrudnienie
w sieciówce Le Crobag, lokalu sprzedającym
rogaliki na dworcu PKP w Poznaniu. Po pół
roku zrezygnowała ze stanowiska. Jak sama
mówi nie podoba jej się miejsce, gdzie „pracodawca nie szanuje pracownika, a pracownik
klienta”. W międzyczasie pojawiła się oferta
dla osoby chcącej przejąć bar w kinie Muza.
Marta składa stosowną dokumentację
i zostaje wybrana w postępowaniu przetargowym, musi jeszcze tylko założyć działalność
gospodarczą. O tej sytuacji opowiada: „jest
możliwość to chcę ją chwycić. Też myślałam
w strefie marzeń zawsze, że fajnie byłoby
mieć knajpę (…). Od tej pory prowadziłam
sobie kawiarnię, sprzedawałam po prostu kawę
i łapałam dużo fajnych kontaktów”. Po pewnym czasie, wspólnie ze znajomą decydują
się na otwarcie drugiego lokalu i tam skupić
się na tym „żeby wynieść taką pracę fizyczno-organizacyjno-obiadowo-ciastową, z domu”.
Obecnie, jako pracodawca krytykuje pewne
cechy młodych osób, które dopiero wchodzą
na rynek pracy, a które nierzadko mają
wygórowane oczekiwania: „Rozumiem, że
szanują swoją pracę, ale [najpierw] pokaż, co
potrafisz”. O młodych ludziach mówi jeszcze:
„pokolenie płatków śniegu, które się roztapia
w każdym kryzysie”, a osobom wchodzącym
na rynek pracy radzi wykazywać większą
inicjatywę i nie bać się pytać.
Socjolog w czekoladzie?
Zdarza się, że na scenariusz kariery
jednej osoby składają się pozornie różne
ścieżki. Niektóre drogi kształcenia, takie
jak studia socjologiczne, umożliwiają
nabycie uniwersalnych kompetencji,
dzięki którym będziemy w stanie odnaleźć się w różnych branżach i formach
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zatrudnienia. Zdaniem analityków
atutem absolwentów socjologii i kierunków pokrewnych na rynku pracy są tzw.
kompetencje miękkie, czyli umiejętności
sprawnego zarządzania sobą (kompetencje osobiste) oraz kontaktami międzyludzkimi (kompetencje społeczne), m.in.
kreatywność, komunikatywność, zdolność do negocjacji 10. Kiedy dodamy do
tego np. Kurs Umiejętności Zawodowych
(KUZ)11 przygotowujący do wykonywania zawodu cukiernika, praca w branży
cukierniczej w bezpośrednim kontakcie
z klientem może okazać się sensownym
wyborem.
Zapytana o przyszłość, wspomina o kolejnym
lokalu, który mógłby powstać w Poznaniu.
Mówi też o większym przedsięwzięciu: „fajnie
by było mieć takie miejsce, gościniec taki dla
ludzi (…) gdzieś w fajnym miejscu w Polsce”.
Jak sama zaznacza, istotnym wydarzeniem
w jej karierze edukacyjnej był wspomniany już
roczny wyjazd do liceum ogólnokształcącego
w USA: „To było wydarzenie bardzo zwrotne
dla mnie”. Podkreśla, że podczas wymiany
chodziła do bardzo dobrego liceum, które
znajdowało się na przedmieściach Denver:
„Ta szkoła miała korty tenisowe, boiska
wszelkie, basen, (…) fotografia, garncarstwo.
Wszystko. Możesz chodzić na śpiew, możesz
chodzić na pianino. (…) to wszystko jest
w ramach szkoły”. Marta chwilę później dodaje,
że będąc za oceanem w istocie poczuła coś,

co określić można mianem American Dream:
„tam w ogóle mocno poczułam to, że w zasadzie można robić wszystko”.
Wśród osób znaczących wymienia głównie
rodzinę, która w dużej mierze zmotywowała ją
do wyjazdu do USA: „byłam mocno pchnięta
przez mojego szwagra, no i też przez moją
mamę”. Dodaje jednak: „jest mnóstwo takich
osób, które gdzieś tam lekko mnie przesunęły,
skorygowały, np. kolega, który mnie przygarnął
do tego Le Crobagu”.
Bohaterka wywiadu podkreśla, że sukces
zawodowy to „praca, którą po prostu lubisz,
coś co ci przynosi satysfakcję” i szybko
dodaje, że ma takie właśnie szczęście – robić
to, co jej się podoba. Podkreśla, że w życiu
warto podążać za swoim głosem, a nie starać
się wpasować w coś co, „co jest społecznie
oczekiwane”. Ważne też w tym wszystkim jest
akceptacja i zadowolenie z samego siebie.
Marta podkreśla, że sukces finansowy podąża
za tym zawodowym: „ludzie czują, że robię to,
co lubię. I przychodzą, i kupują ten produkt”.

Osiński Z. Kompetencje miękkie absolwenta humanistycznych studiów wyższych, a metody
prowadzenia zajęć, w: Sitarska B., Jankowski K., Droba R. (red.). Studia wyższe z perspektywy rynku
pracy, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2010, s. 57-66.
11
KUZ jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową
kształcenia w zawodach. Jest to rozwiązanie wychodzące naprzeciw potrzebom osób dorosłych,
podejmujących dalsze kształcenie lub doskonalenie zawodowe w trakcie pracy zawodowej. Więcej
informacji: https://mojzawod.pl/kursy-kwalifikacyjne/nowy-system-ksztalcenia-zawodowego/
[dostęp 14.10.2019].
10
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Historia 12

Zofia Promińska
„Sukcesem jest znalezienie drogi,
która uszczęśliwia i umożliwia życie
na zadowalającym poziomie”

60
Absolwentka IX Liceum Ogólnokształcącego
w Poznaniu. Studiowała etnolingwistykę na
Uniwersytecie Adama Mickiewicza i fotografię na Akademii Fotografii w Warszawie.
W przeszłości zajmowała się modelingiem,
obecnie jest fotografką dzielącą swój czas pomiędzy projektami realizowanymi w różnych
częściach Europy i Świata.
Zapytana o kamienie milowe swojej kariery,
Pani Zofia wskazała na pierwsze zagraniczne
wyjazdy i spotkania z ludźmi z branży modowej, a także wczesne lekcje samodzielności:
„Kiedy w 2000 roku pojechałam na pierwszy
kontrakt do Paryża, miałam 16 lat, nie miałam
jeszcze komórki ani własnego maila - to były
zupełnie inne czasy. Nie było jeszcze tanich
lotów, autokarem jechałam z walizką, która
ważyła jakieś 40 kg. Nagle w obcym kraju,
sama musiałam sobie poradzić, też językowo.
Pamiętam pliki listów, które pisali do mnie
wtedy dziadkowie, rodzice i rodzeństwo. Nie
było smsów, WhatsApp’ów, i Skype’a. Maila
do rodziców pisałam od właściciela kamienicy, w której mieszkałam. Następnie on
drukował dla mnie maile, które pisała na jego
adres moja rodzina...”
Okazało się jednak, że zbieranie doświadczeń
w modelingu, które nie było łatwe, zaowocowało w przyszłości. Dziś Pani Zofia ma dużą
dawkę empatii wobec modeli i modelek stojących po drugiej stronie obiektywu. Dokładnie
wie, jakie to uczucie pozować do zdjęć i może
to twórczo wykorzystać, tworząc komfortowe
warunki pracy na planie zdjęciowym.
Praca w modelingu
Praca w branży modelingowej jest
marzeniem wielu młodych osób. Często
jednak początkujący modele i modelki
nie wiedzą, od czego zacząć. Pierwszym
krokiem jest wykonanie odpowiednich
zdjęć – nazywanych w branży polaroidami.
Następnie należy wysłać je do agencji
modelingowej za pomocą formularzy

zgłoszeniowych, które widnieją na ich
stronach. Wybrane osoby zaproszone
zostaną na casting. Należy jednak
pamiętać, że w Internecie czyha mnóstwo niebezpieczeństw. Zdarza się
bowiem, że agencje promujące się na
swojej stronie i Instagramie w rzeczywistości nie istnieją. Przed wysłaniem zdjęć
i danych warto sprawdzić, czy firma
o określonej nazwie widnieje w rejestrze przedsiębiorstw, który jest łatwo
dostępny w sieci.
Sukces jest dla naszej rozmówczyni samorealizacją rozumianą jako możliwość podejmowania się takich zadań, które są jednocześnie
pasją i źródłem zadowalającego dochodu,
choć nie zawsze kryterium finansowe jest
decydującym determinantem zaangażowania:
„Nie zawsze kieruję się pieniądzem, na
przykład projekt Waiting Room był dla mnie
ogromnym kosztem i wszyscy ludzie, z którymi
rozmawiałam pukali się w głowę i pytali,
dlaczego to robię. Kiedy odpowiadałam, że
sama ten projekt finansuje, nie byli w stanie
zrozumieć (…) W krótkim czasie ten projekt
zaczął żyć jakimś takim turbo życiem – dostałam
wspaniałe recenzje, nie tylko w prasie modowej,
ale też w Szumie, w Przekroju, w Tygodniku
Powszechnym.”
Jak mówi Pani Zofia, kluczem do jej sukcesu
było podejmowanie się realizacji inicjatyw,
które wykraczały poza aktualne umiejętności,
były przekraczaniem tego, co można by
nazwać strefą komfortu:
„Zawsze byłam gdzieś, gdzie w tym momencie
jeszcze nie powinno mnie być. Jedną z pierwszych sesji, którą wykonałam w studiu fotograficznym, był projekt z bardzo znaną polską
aktorką. Fotograf zachorował, nikt go nie
mógł zastąpić. Ja wtedy nie miałam żadnego
doświadczenia w studio, ale polecono mnie,
bo miałam ciekawe portfolio portretów. To
była dla mnie bardzo stresująca sprawa. Było
wiele takich zleceń, które przytrafiły mi się
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przedwcześnie, ale nie pozwoliłam, żeby
strach wziął górę i się wszystkich prac podejmowałam”.
Zapytana o najbardziej przełomowy moment
w karierze, Pani Zofia opowiedziała nam
właśnie o swoim pierwszym długoterminowym projekcie artystycznym „Waiting Room”.
Jego prowadzenie wymagało dużego wkładu
czasowego, poświęcenia i odwagi:
„Zwiedziłam całą Polskę, żeby dotrzeć do
tych wszystkich młodych modelek i modeli,
bo konwencja była taka, że fotografowałam
ich w ich własnych pokojach, ale oni wszyscy
byli wystylizowani w high fashion (…) Żeby
do nich dojechać, musiałam się przemieszczać PKS, PKP, Uberami, bo nie prowadzę
samochodu (...) Wymagało to mierzenia się
z różnymi fizycznymi i technicznymi problemami podczas takiego wyjazdu. Wiedziałam
jednak, że żeby wskoczyć na wyższy pułap dla
siebie albo swoich klientów, muszę być czymś
więcej niż tylko fotografem mody”.

Bazując na swoim doświadczeniu badana
godzi się też udzielić kilku rad uczniom. Mówi
o wytrwałości, ciężkiej pracy, poszukiwaniu
osób mogących krytycznie ocenić efekty
pracy własnej oraz o innej istotnej rzeczy –
przełamywaniu się do tego, żeby po prostu
zacząć robić to, co się kocha:
„Trzeba naprawdę ciężko pracować - mi to
zawsze przynosi korzyści. Podczas realizacji
projektu schudłam jakieś 5 kg, potem nie
miałam prawie siły, żeby chodzić (…) Nie można
liczyć też, że sukces sam ciebie znajdzie. Trzeba
rozmawiać z ludźmi. Jeśli ma się autorytety nie wstydzić się zadawać pytań, prosić
o opinię, o krytykę (…) Jeżeli chodzi o artystyczne zawody - trzeba po prostu robić, bo
może się okazać w procesie twórczym, że to
nie jest to i nie będzie się wtedy traciło czasu
na myślenie o tym, żeby zacząć”.
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Historia 13

Piotr Rowiński
„Nie warto się kurczowo
trzymać jednej pracy”
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Analityk biznesowy w firmie Cognizant Technology Solutions. Człowiek czynu, dla którego
żadne wyzwanie nie jest straszne, a zarazem
nie do końca spełniony żeglarz. Były przedsiębiorca, który pracuje w korporacji i jest mu
z tym dobrze. Ceni czas z rodziną i nie przepada za długim przesiadywaniem w biurze.
Analityka biznesowa – działania zmierzające do wykorzystania danych korporacji w celu usprawnienia i planowania
przyszłego rozwoju firmy. Planowanie to
opiera się nierzadko na wykorzystaniu
zaawansowanych metod badawczych
np. Big Data, uczenie maszynowe. Stąd
osoby poszukiwane do pracy w działach
analizy biznesowej muszą cechować się
wnikliwością z jednej strony, a z drugiej
znajomością specjalistycznych rozwiązań
z branży IT.
W dzieciństwie zamieszkiwał poznańskie
Rataje, ale uczęszczał do prywatnej szkoły
podstawowej poza Poznaniem. Jej wybór był
podyktowany względami pragmatycznymi:
„mama stwierdziła, że woli nas wysłać do
lepszej szkoły niż do osiedlowego »molocha«,
gdzie było różnie (…)”. W międzyczasie zaczynał swoją przygodę z żeglarstwem: „zaczęła
się między 1 a 2 klasą podstawówki (…),
a potem to przez kolejne 15 lat pływałem,
z nawet jakimiś konkretniejszymi wynikami
jak Mistrzostwa Polski czy udział w mistrzostwach świata”. Według Piotra żeglarstwo
to nie tylko sport, ale również sprawność
fizyczna, konieczność myślenia, planowania
strategii, a czasem także trudnej rywalizacji.
Po ukończeniu szkoły podstawowej aplikował
do Liceum nr 2 przy ulicy Matejki: „to był mój
pierwszy świadomy wybór”. Nie udało mu się
tam jednak dostać i ostatecznie wylądował
w Liceum nr 6, o którym wyraża się dość
powściągliwie: „jedyną taką porządną naukę,
którą wyniosłem [z liceum], to z niemieckiego”. Po chwili namysłu rozmówca mówi
o możliwości wymian z rodzinami z innych
krajów, której doświadczył w liceum i którą

uważa za cenne doświadczenie i wartość
dodaną. Po ukończeniu szkoły średniej rozpoczął studia na Uniwersytecie Ekonomicznym
w Poznaniu, gdzie wybrał specjalność zarządzanie kadrami: „Poszedłem po najmniejszej
linii oporu. I wbrew pozorom nie żałuję, choć
nie oznacza to, że jeśli miałbym wybierać
jeszcze raz, pewnie wybrałbym albo mocne IT,
albo co najmniej bankowość”. W trakcie studiów pracował dorywczo jako kelner, a pod
koniec licencjatu podjął decyzję o wyjeździe
do Aarhus i kontynuowaniu nauki na studiach magisterskich w Danii: „(…) pojechałem
tam zupełnie sam. Poszedłem na Masters of
Business Administration”. Po powrocie z Danii,
rozpoczął praktyki w fimie Hicron (wdrażanie
SAP) jako marketingowiec: „dziennie wykonywałem po 10 telefonów, które wszystkie
brzmiały tak samo”. Po stażu firma nie przedłużyła z nim umowy, nad czym specjalnie nie
ubolewał, aczkolwiek padła pierwsza sugestia
czy z marketingu nie chciałby przebranżowić
się w konsultanta SAP. Na tym etapie odmówił. Jego dalsze poszukiwania zatrudnienia
zaowocowały znalezieniem pracy w znanej
w branży finansowej korporacji: „Koniec końców
dostałem się na rozmowę i przyjęto mnie do
Franklin Templeton Investments w Poznaniu”.
W firmie pracował 3 lata i ostatecznie objął
stanowisko konsultanta ds. usprawnień procesu. W międzyczasie, wspólnie z narzeczoną,
postanowił otworzyć działalność o nazwie
Bubble Planet: „Otworzyliśmy biznes, który
myślę, że był bardzo twardą szkołą życia”.
Było to pierwsze miejsce w Poznaniu, które
serwowało tzw. herbatę bąbelkową (bubble
tea). Z uwagi na ogromne koszty działalność
jednak nie utrzymała się na rynku i pomysłodawcy byli zmuszeni zamknąć interes:
„zamknęliśmy po półtora roku. I zostaliśmy
z długiem”. Po tym doświadczeniu Piotr zaczął
się rozglądać za pracą za granicą i wysyłał
swoje aplikacje głównie do firm znajdujących
się w Szwajcarii: „wysłałem naprawdę chyba
ze 100 aplikacji, z czego może z sześciu otrzymałem jakikolwiek odzew”. W końcu udaje
mu się dostać pracę w korporacji obsługującej sektor bankowy w Zurychu, gdzie objął
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stanowisko starszego testera. Po roku pracy
aplikował z sukcesem do innej firmy, do działu
analiz biznesowych: „to była oferta, która
spełniała moje oczekiwania”. Na wybranym
stanowisku pracuje do dzisiaj. Zapytany o to,
gdzie widzi siebie za 10 lat, snuje plany: „(…)
żona mieszkała w Stanach. Rozmawialiśmy
o Kanadzie, Australii. (…) kiedy przeprowadzasz się z rodziną, naprawdę poznajesz kraj,
kulturę, obyczaje, nie tylko pryzmat pracy.
A może zostaniemy już tutaj, w szwajcarskiej
krainie sera i czekolady”.
Bubble Tea – herbata bąbelkowa, czyli
napój na bazie herbaty z kulkami z tapioki.
Jak podaje poradnikzdrowie.pl, stworzona
została w 1987 roku, prawdopodobnie
przez Liu Han Jie, właściciela jednej
z tajwańskich herbaciarni, znajdującej się
w Taichungu. W celu zachęcenia do picia
dzieci, dodał on do naparu lód, mleko
oraz kulki z tapioki (otrzymywanej
ze skrobi z manioku). Bazą takiego napoju
powinien być wysokiej jakości wywar
z liści z herbaty (czarnej, zielonej bądź
oolong).
Piotr podkreśla, że pierwszym i najważniejszym kamieniem milowym był wyjazd do
Danii w czasie trwania studiów. To był czas
intensywnej nauki zarówno języka angielskiego, jak i samodzielnego życia: „i to mogę
każdemu polecić, jeśli ma okazję (…). Studia
w Danii są za darmo, aczkolwiek życie jest
dosyć drogie, ale udało mi się tam złapać
pracę w agencji marketingowej, dzięki której
byłem w stanie się samodzielnie utrzymać.
Nie miałem high life’u, ale na wszystko mi
starczało”.

Rozmówca podkreśla też, że cenne było dla
niego spojrzenie na studia z perspektywy
innego kraju: „otwiera oczy na to, jak uczelnia
wyższa może działać poza Polską. Jaki jest
poziom, jakie są materiały, jakie jest podejście
wykładowców”. I właśnie to doświadczenie
w dużej mierze przyczyniło się do wyborów
zawodowych, których dokonywał po zakończeniu studiów.
Piotr wskazuje trzy kręgi osób, które
w pewien sposób wpłynęły na jego wybory
edukacyjne: „dyskusje z mamą, trochę
ze znajomymi, gdzie oni się wybierają, trochę
z nauczycielami w gimnazjum”.
Zapytany o sukces podkreśla rolę balansu
pomiędzy życiem prywatnym a rodzinnym.
Bohater wywiadu mówi, że pieniądze, choć
bardzo istotne, to jednak nie wszystko. Ważne stają się różne elementy, takie jak kultura
pracy, perspektywy, samospełnienie, ale też
z drugiej strony rodzina, dom, otoczenie: „to
jest równanie wielu zmiennych”. Jako radę dla
młodych ludzi wskazuje, żeby zawsze wziąć
pod uwagę szerszą perspektywę: „żeby nie
dać się tylko skusić wysoką płacą, ale również
warunkami tej pracy”. Bo co z tego, że nawet
jeśli zarobki kilkukrotnie przewyższają średnią
krajową, to czas spędzony w pracy niebezpiecznie się wydłuża.
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Historia 14

Sonia
Skrzypczak
„Problemy trzeba rozwiązywać.
A żeby je rozwiązywać,
to trzeba szukać rozwiązań i działać…”
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Młodszy specjalista ds. obsługi klienta
w firmie Colian Logistic. Pełna pomysłów,
dynamiczna i pozytywna, jednak twardo stąpająca po ziemi. Nowe wyzwania postrzega
jako szanse na rozwój, jednak nie zastanawia
się za wiele nad tym, co przyniesie przyszłość.
Istotnym momentem w życiu 23-letniej Sonii
było rozpoczęcie nauki w technikum logistycznym w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu.
To właśnie w tym miejscu udało jej się poznać
zawód logistyka, jak sama mówi, „(…) od każdej
strony”. Zanim zapadła jednak ostateczna
decyzja, w momencie wyboru szkoły średniej
respondentka wahała się pomiędzy profilem
logistycznym a technikum gastronomicznym:
„Jeśli chodzi o wybór technikum, o logistyce
opowiedziała mi mama. Nie byłam do końca
przekonana, ale postanowiłam zaryzykować”.
Logistyka – proces planowania, ale też
sprawnego przeprowadzania takich działań jak przepływ surowców, materiałów
czy wyrobów gotowych. Może obejmować inne działy, np. obsługę klienta,
realizację zamówień czy zaopatrzenie.
W logistyce istotna jest tzw. optymalizacja,
czyli takie przeprowadzanie procesów,
aby ich koszty były jak najmniejsze.
Z uwagi na duże nagromadzenie firm
w tej branży, logistyka ma istotny udział
w rynku pracy aglomeracji poznańskiej.
Pomimo niepewności wybrany kierunek
okazał się znacznie bardziej interesujący, niż
się na początku wydawało: „Już po pierwszych zajęciach w szkole bardzo polubiłam
przedmioty zawodowe. Według mnie są one
kluczowe w czasie nauki, ponieważ pozwalają
dobrze przygotować się do wykonywanego
zawodu”. Po ukończeniu technikum specjalistka rozpoczęła staż w firmie Collian Logistic,
który z czasem przerodził się w trwałą współpracę. Obecnie pracuje w dziale obsługi klienta,
gdzie na co dzień wykorzystuje m.in. oprogramowanie SAP – jedno z podstawowych
narzędzi pracy w branży logistycznej. Wśród
swoich sukcesów zawodowych może wyróżnić
zainicjowanie projektu objęcia patronatem

klasy logistycznej w Zespole Szkół nr 1
w Swarzędzu. Nowe wyzwanie przyniosło
obu stronom wiele korzyści: „Jest to projekt,
który cały czas trwa. Pierwsza uczestnicząca
w naszym programie klasa będzie już w tym
roku przystępować do matury. Zajęcia praktyczne w firmie realizujemy w taki sposób,
aby uczeń miał możliwość zapoznania się
z każdym obszarem działań logistycznych
m.in. w dziale obsługi klienta, transportu,
spedycji oraz w magazynie. Organizujemy
wycieczki do zakładów produkcyjnych oraz
szkolenia z zakresu planowania sprzedaży
czy kontroli zapasów. Projekt jest niesamowitym doświadczeniem nie tylko dla szkoły,
ale i dla firmy. Dzięki niemu wszyscy zdobywamy nowe kompetencje i dążymy do tego,
aby uczniowie ukończyli technikum w pełni
przygotowani do wykonywania w przyszłości
zawodu logistyka (…)”.
SAP (ang. „Systems Applications
and Products in Data Processing”) –
niemieckie przedsiębiorstwo, dostawca
oprogramowania o tej samej nazwie (SAP
ERP „Enterprise Resource Planning”).
Podstawową funkcją oprogramowanie
jest efektywne planowanie zasobów
przedsiębiorstwa w różnych obszarach
jego funkcjonowania. SAP dostarcza
rozwiązań do planowania i optymalizacji
w ramach gospodarki magazynowej
(logistyce), finansach i controllingu oraz
w zarządzaniu zasobami ludzkimi.
Branża logistyczna to dla bohaterki wywiadu nie tylko praca, ale również pasja, którą
przekłada na swoje życie: „Myślę, że dużo
aspektów życia codziennego można odnieść
do logistyki, np. kiedy chcemy zorganizować
sobie dzień, też musimy go zaplanować,
uwzględniając przy tym pewne kroki”.
Pani Sonia nie chce jednak stać w miejscu.
Istotny jest dla niej ciągły rozwój, samodoskonalenie i nabywanie nowych doświadczeń,
a o swoich planach mówi: „Nie ma sensu
zastanawiać się nad tym, co przyniesie przyszłość, bo znajdując się w innym miejscu,
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w innym czasie, z innymi osobami, może
wydarzyć się coś zupełnie innego”.
Najważniejszym punktem zwrotnym w karierze
zawodowej respondentki było zdobycie
zatrudnienia w firmie Colian Logistic, poprzedzone stażem. Oczywiście na rozwój zawodowy
specjalistki wpłynęły także inne czynniki,
zwłaszcza prace dorywcze, dzięki którym
nabyła pierwsze doświadczenia na rynku
pracy: „Każde takie doświadczenie jest cenne,
ponieważ może przeważyć na korzyść danej
osoby w procesie rekrutacji”.
Pierwszą osobą mającą znaczący wpływ na
rozwój edukacyjno-zawodowy Sonii była
mama, która pomogła przy wyborze szkoły
średniej. Według respondentki, dużą rolę
odgrywają także inne osoby – takie, które
osiągnęły sukces w swojej dziedzinie, ponieważ to właśnie od nich można czerpać
doświadczenia i wzorce.
Zapytana o definicję sukcesu, Pani Sonia
odpowiada bez chwili wahania: „Sukces
osiąga się w momencie, gdy ktoś nie mając
nic, wpadnie na pomysł i sam będzie ciężko
pracował nad tym, aby osiągnąć swój cel”.

„Możemy liczyć w życiu na szczęście, np.
wygraną w lotto, lecz większe szanse na
osiągnięcie sukcesu otrzymamy, kiedy sami
stworzymy sobie możliwości. Myślę, że należy
obrać sobie konkretny cel i dążyć do tego, aby
go zrealizować…”
Bohaterka wywiadu zwraca uwagę na ewolucję procesu osiągania sukcesu. To pojedyncze, małe kroki i krótkoterminowe cele
przekładają się na ten duży, końcowy sukces,
którego skala zależy od indywidualnej ścieżki
zawodowej danej osoby. Należy skupić się
na tu i teraz, i starać się możliwie najlepiej
wykorzystać sytuację, którą daje nam los:
„Łatwiej wykonać kilka mniejszych kroków niż
jeden duży. Gdy cel jest zbyt śmiały, trudniej
uzyskać zamierzony efekt”.
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Historia 15

Michał
Stuligrosz
„To jest moja życiowa dewiza:
»Nie tracić czasu«”
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Absolwent Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych, chórzysta – pierwotnie sopran,
ostatecznie baryton, czynny geodeta, działacz
związkowy, radny miasta Poznania, poseł na
Sejm, reprezentant Polski w Zgromadzeniu
Parlamentarnym Rady Europy w Strasburgu,
wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
Człowiek broniący tradycyjnych wartości.
W 1960 roku, po rocznej nauce solfeżu,
Michał Stuligrosz został członkiem chóru
Poznańskie Słowiki, z którym koncertował po
całym świecie. Wybór szkoły średniej oparł na
rozmowach ze starszymi chórzystami - uczniami
lub absolwentami poznańskich szkół. W 1964
roku podjął naukę w Technikum Geodezyjnym.
Po jej zakończeniu stanął przed wyborem:
studia czy praca w zawodzie. Wybrał zatrudnienie, a po kwartale pracy w Poznańskim
Przedsiębiorstwie Geodezyjno-Kartograficznym rozpoczął dwuletnią obowiązkową
służbę wojskową. Wcielony do Orkiestry
Reprezentacyjnej Wojsk Lotniczych jako
waltornista, uzyskał pozwolenie na kontynuowanie nauki w średniej szkole muzycznej. Po
odbyciu służby wojskowej Michał Stuligrosz
powrócił do poprzedniego pracodawcy oraz
do śpiewania. W zakładzie pracy stanął na
czele związku zawodowego Solidarność, którego reprezentantem został podczas odbywającego się w roku 1980 regionalnego zjazdu
Związku. W 1985 roku rozstał się z geodezją
i pracował jako kierownik sklepu odzieżowego.
Do zawodu wyuczonego powrócił po 6 latach.
W pierwszych wyborach samorządowych
w wolnej Polsce Michał Stuligrosz uzyskał
mandat w Radzie Miasta Poznania. Doświadczenia muzyczne wykorzystywał w Komisji
Kultury, a dzięki wykształceniu i doświadczeniu zawodowemu podjął się komunalizacji
Mienia Skarbu Państwa:
„Jako jedyny geodeta w gronie 65 radnych,
przyjąłem obowiązki i utworzyłem zespół
specjalistów, który zajął się zmianą własności
gruntów Skarbu Państwa we własność miasta
Poznania. To w pełni udana próba wyposażenia
miasta w majątek niezbędny do kształtowania
wizji urbanistyczno–architektonicznej, rozwoju

infrastruktury komunalnej, jak i poboru pożytków wzbogacających budżet Poznania”.
W roku 1993 podjął pięcioletnie studia magisterskie na kierunku Geografia, po ukończeniu
których zdobył uprawnienia państwowe
z zakresu wyceny nieruchomości i uprawnienia geodezyjno-kartograficzne. Po 11 latach
pracy w samorządzie, w 2001 roku uzyskał
mandat posła na Sejm RP, gdzie z 2-letnią
przerwą pracował do 2015 roku. Został także
reprezentantem Sejmu w Zgromadzeniu
Parlamentarnym Rady Europy w Strasburgu.
Po zakończeniu kariery parlamentarnej objął
stanowisko wicedyrektora Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Poznaniu i piastował je do
chwili przejścia na emeryturę.
Michał Stuligrosz mając trzynaście lat odwiedził Biały Dom i śpiewał wraz z chórem
Poznańskie Słowiki dla prezydenta Johna
Fitzgeralda Kennedy’ego:
„Wieloletni śpiew w chórze, kontakty z kulturą, zwiedzanie świata (podróże kształcą)
wpływają na moje przyszłe życie. Wtedy nie
zdawałem sobie z tego sprawy, ale dziś wiem,
że ten okres ukształtował moje postrzeganie
świata. Tolerancja dla innych, uszanowanie
różnic kulturowych, odwaga prezentowania
własnego zdania, a przede wszystkim odpowiedzialność za efekty wspólnej pracy. To
właśnie zawdzięczam chórowi”
Zdobycie zawodu technika geodety pozwoliło
respondentowi przyswoić przydatną wiedzę
oraz uzyskać intratny zawód:
„Do dziś uważam, że matematyka jest królową
nauk. Jej znajomość daje nieporównanie więcej
możliwości wyboru przyszłego kierunku
kształcenia”.
Efekt Mozarta
Powszechne jest przekonanie, że matematyka jako królowa nauk jest ważna dla
tzw. ścisłowców, podczas gdy muzyka
należy do domeny kultury i jako taka
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znajduje zainteresowanie tzw. humanistów. Badania wykazały natomiast wielowątkowe relacje i zależności tych dwóch
dyscyplin. Struktura utworów muzycznych
jest oparta na stosunkach liczbowych
pomiędzy dźwiękami – ich wysokością,
harmonią i czasem trwania. Dzięki temu
muzyka może zostać wykorzystana
w procesie uczenia się pojęć matematycznych. Na innym poziomie, słuchanie
oraz wykonywanie określonej muzyki 12
może zwiększać zdolności poznawcze –
pamięć, uwagę i jej koncentrowanie.
Zjawisko to zdobyło nazwę Efektu Mozarta
i jest szeroko dyskutowane w literaturze
przedmiotu – szczególnie w pedagogice
i psychologii.
Więcej o muzyce i matematyce: http://
www.matematyka.wroc.pl/matematyka-wokol-nas/w-muzyce.
Pierwszą osobą znaczącą, o której wspomniał
respondent, była mama, zajmująca się wychowywaniem dzieci i kształtowaniem ich
właściwych postaw; kolejną stryj – dyrygent
chóru, cechujący się żelazną dyscypliną pracy
i uczciwością wyrażającą się m.in. w braku
nepotyzmu:
„Żadnych relacji stryj – bratanek. Jak chcesz
być u mnie w chórze, musisz przejść te same
etapy kształcenia muzycznego (nauka solfeżu)
i być jak każdy inny śpiewak”.

Jednocześnie w gronie pedagogicznym obecni
byli nauczyciele potrafiący rozumieć różne
zachowania młodzieży:
„W trzeciej klasie byłem kilkakrotnie na wagarach. Do kin wchodził film » The Beatles«. To
były młodzieńcze szaleństwa. Gdy wróciłem
do szkoły po tych wiosennych eskapadach,
nauczyciele polecili mi uzupełnić wszystkie
zaległości. I tyle! Bezcenna była mądrość
nauczycieli wyznających zasadę, by dyscyplinować, ale nie potępiać”.
Ostatnią osobą przywołaną przez respondenta
była pani profesor Jadwiga Rotnicka,
w latach 1992–1998 wiceprzewodnicząca
Rady Miasta Poznania, która zainspirowała go
do podjęcia kształcenia wyższego.
Michał Stuligrosz widzi receptę na sukces
w solidnej pracy i skutkach właściwego wychowania:
„Uczciwość, odwaga, umiejętność funkcjonowania w grupie, szacunek wobec siebie i innych
oraz pracowitość to elementy niezbędne
do osiągnięcia sukcesu. Jeśli do tego dodać
osobiste uzdolnienia, umiejętność uczenia się
na błędach, to sukces wydaje się osiągalny.
Trzeba też umieć zaakceptować siebie i nie
tracić czasu. Wszystko się przydaje, jeśli tylko
potrafimy to w dobry sposób wykorzystać”.

Kolejne ważne osoby pojawiły się na etapie
szkoły średniej:
„Dyrektor Edmund Duczmal był surowy
i zasadniczy. Trzymał twardą ręką dyscyplinę
wśród uczniów, tak jak powinno być w szkole
o uznanej renomie”.

Wśród kompozycji Mozarta wymieniane są m.in.: wszystkie kwartety smyczkowe; koncerty
skrzypcowe: A-dur nr 5 KV 219, D-dur nr 2 KV 211, G-dur nr 3 KV 216; koncerty fortepianowe:
A-dur nr 23 KV 488, c-moll nr 24 KV 491; symfonie: A-dur nr 29 KV 201, g-moll nr 40 KV 550.
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Trochę teorii Co o codziennych wyborach
mówi nam nauka i co
możemy z tym zrobić?

Decyzje podejmujemy codziennie: w co się ubrać, czego słuchać, co oglądać. Istnieją decyzje
rzadsze i o większej wadze: jaki przedmiot szkolny wybrać za wiodący, jakiego języka obcego
się uczyć, do jakiej szkoły pójść, czym zająć się w wolnym czasie, jaką pracę podjąć, kiedy ją
zmienić...
Temat decyzji i ich konsekwencji jest często opisywany w nauce. Nie bez zdziwienia można
odkryć, że tym zagadnieniem poza psychologami zajmują się także ekonomiści i matematycy.
Czym jest decyzja?
Decyzja to „zobowiązujące do działania postanowienie, że pewne sprawy powinny się układać
tak, a nie inaczej” (Flakiewicz W., Wawrzyniak B. 1978 za: Korzeniowska, 2011). Jej podejmowanie to „wybór jednej z co najmniej dwóch możliwości, dwóch rozwiązań (wariantów), dróg
czy kierunków postępowania, pożądanych z punktu widzenia interesu (potrzeb)” (Stoner J.A.F.,
Freeman R.E., Gilbert Jr. G.R. 1998 Za: ibidem). Jak widać w definicjach, uwaga skupiona jest na:
• procesie: zobowiązaniu do działania i wyborze,
• minimum dwóch możliwych rozwiązaniach,
• potrzebach osoby decydującej bądź ponoszącej konsekwencje decyzji.
Jak zobaczymy dalej, są to elementy ważne, gdy pytamy o kryteria dobrej decyzji. Zanim jednak
zaczniemy wartościować, przyjrzyjmy się rodzajom decyzji, które można podejmować.
Klasyfikacja sytuacji decyzyjnych (Tyszka, 2010)
Deterministyczne – w warunkach pewności
Są to decyzje, w przypadku których rozważane działania prowadzą do określonego skutku. Aby
znaleźć lepszą pracę, zdobywamy wiedzę i umiejętności. Podjęcie nauki powinno prowadzić do
nabycia wiedzy, podjęcie stażu powinno prowadzić do nabycia i udoskonalenia umiejętności.
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Wiemy, co chcemy osiągnąć, wiemy, które działanie doprowadzi nas do celu. Nawet w tym
prostym układzie możemy natrafić na trzy problemy:
• decyzja musi być utrzymana, a łatwo ją porzucić. Można ulec zniechęceniu i zmęczeniu,
proces nabywania wiedzy i umiejętności napotyka różne przeszkody;
• trudno ustalić, która decyzja będzie optymalna - najlepsza. Która szkoła i aktywności
pozaszkolne wyposażą nas w potrzebne wiedzę i umiejętności w najkrótszym czasie;
• konsekwencje decyzji można oceniać ze względu na wiele aspektów. Praca może przynosić dochód, być interesująca, dawać szanse rozwoju, spełniać nasze marzenia. Wybór
będzie tym trudniejszy, im więcej elementów będzie dla nas istotnych.
Probabilistyczne – w warunkach ryzyka
Są to decyzje, w których rozważane działania prowadzą do niepewnych skutków. Niepewność
nie jest jednak zupełna, każde działanie prowadzi do jednej z określonego zbioru możliwych
konsekwencji. Dzięki wiedzy można oszacować prawdopodobieństwo wystąpienia zysków lub
strat poszczególnych rozwiązań. Większość decyzji biznesowych, finansowych, bankowych,
ubezpieczeniowych należy do tej kategorii. Od jakości posiadanej wiedzy zależy powodzenie
podejmującego decyzje.
Decyzje w warunkach niepewności
Trzecim rodzajem decyzji są te, w przypadku których konsekwencje podjętych działań są
w pełni nieprzewidywalne, tj. nie można oszacować prawdopodobieństwa pojawienia się którejkolwiek rozwiązania. Sytuacjami decyzji tego rodzaju zajmuje się m.in. teoria gier.
Co robić, zanim zdecyduję?
Przed podjęciem decyzji warto jest zobaczyć jak najwięcej możliwych do podjęcia działań
(alternatywy wyboru), ich konsekwencji oraz uwarunkowań. Odnosząc się do obszaru decyzji
edukacyjno-zawodowych, przyjrzyjmy się zagadnieniom, które mogą pomóc w podjęciu właściwej decyzji i osiągnięciu pożądanego efektu.
Jakiej wiedzy potrzebujemy?
Wiedza jest istotna, aby zwiększyć szansę na podjęcie słusznej decyzji w warunkach ryzyka,
a także pozwala podejmować decyzje optymalne w warunkach pewności. Co pomoże w wyborze
ścieżki kształcenia i aktywności zawodowych?
Wiedza o sobie
Jeden z klasyków doradztwa zawodowego pytał swoich studentów: „Co byś robił, gdyby pieniądze nie miały znaczenia?”. Ten wstęp do poetyckiego monologu 13 służył podkreśleniu wartości
wiedzy o sobie samym. Można stwierdzić, że głęboka autorefleksja jest niezwykle rzadka i każdy
potrzebuje pomocy, aby określić swoje cechy, motywacje, zdolności i wiedzę. Ta wiedza pomaga
w określeniu potrzeb decydującego, ustaleniu hierarchii kryteriów oceny oraz sposobów na
motywowanie do podtrzymania decyzji. Jednym ze sposobów docierania do tej wiedzy jest
wykonywanie testów, takich jak testy predyspozycji i kompetencji oraz testy psychologiczne.
13

https://www.youtube.com/watch?v=p50doX-qUxA [dostęp 14.10.2019].
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Testy predyspozycji i kompetencji. Czasem możliwe jest wykonanie ich samodzielne – także
zdalnie14, czasem wymagają towarzystwa specjalisty, który pomoże zrozumieć wyniki i ich konsekwencje. Pedagog, doradca zawodowy, psycholog – od nich możesz otrzymać pomoc.
Testy psychologiczne: temperamentu, osobowości, wartości, postaw i innych. Tu niezbędna jest
pomoc psychologa, aby uzyskać właściwą interpretację wyników i przełożyć je na funkcjonowanie w otoczeniu szkolnym bądź zawodowym. Psychologowie pracują w szkołach, poradniach
psychologiczno-pedagogicznych, własnych gabinetach, współpracują ze stowarzyszeniami
i fundacjami.
Możemy także podejmować działania i praktycznie zdobywać wiedzę o tym co potrafimy,
w czym się sprawdzamy. Korzyścią tego rozwiązania, poza uzyskiwaniem samoświadomości,
jest także nabycie umiejętności, które przydają się w realizacji ścieżki zawodowo-edukacyjnej.
Miejsca oferujące takie zaangażowanie to m.in.:
• szkoły – niemal każda z nich realizuje programy zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych,
oraz przekazuje informacje o projektach realizowanych przez zewnętrznych partnerów;
• harcerstwo – idee skautingu realizują w Polsce głównie dwie organizacje: Związek Harcerstwa Polskiego oraz Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej. Ich oferta dostępna jest na
stronach internetowych www.zhp.pl oraz www.zhr.pl;
• fundacje i stowarzyszenia – każda organizacja pozarządowa korzysta z pracy wolontariuszy. Wydaje się, że nie ma obszaru zagadnień, którego nie obejmowałoby działania
trzeciego sektora. Miejscem w którym można uzyskać najpełniejszą informację o tych
zagadnieniach są strony internetowe: www.ngo.pl i www.klon.org.pl.
Wiedza o szkołach
Pomocą są oficjalne serwisy rekrutacyjne, strony szkół i uczelni oraz wyspecjalizowane strony
www. Dla terenu aglomeracji poznańskiej warte polecenia są opracowania wykonane przez
zespół Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży dostępne pod adresem: http://www.
cdzdm.pl/PL-H441/o-szkolach-ponadpodstawowych.html.
Wiedza o zawodach
Świat zawodów zmienia się dynamicznie. Wiedzę o nim można czerpać m.in. z opracowań
przygotowanych na potrzeby uczniów oraz zestawień Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej:
• Dla uczniów wybierających zawód w poznańskich szkołach pomoc przygotowało Centrum
Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży: http://www.cdzdm.pl/PL-H511/o-zawodach.html;
• Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej udostępnia Bazę opisów zawodów
i specjalności wraz z wyszukiwarką: https://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/
klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow oraz Bazę standardów kompetencji/ kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń:
ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl/.

Baza testów do wykonania zdalnego znajduje się na stronie Centrum Doradztwa Zawodowego
dla Młodzieży w Poznaniu: shorturl.at/koKSW [dostęp 14.10.2019].
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Analiza przekrojowa uwarunkowania
indywidualne i społeczne
decyzji zawodowych
Opowiadając o decyzjach zawodowych badani odwoływali się do swoich indywidualnych
przeżyć i emocji, które kierowały ich wyborami. Wskazywali również bariery i wsparcie, jakie
napotykali w swoim najbliższym otoczeniu: rodzinie czy miejscu pracy.
Schemat 5. Uwarunkowania indywidualne i społeczne decyzji zawodowych

Indywidualne pozytywne:
-Wcześniejsze doświadczenia
zawodowe
- Marzenia
- Gotowość do podjęcia
wyzwania

Społeczne pozytywne:
- Sieć kontaktów
- Możliwośc korzytania
z Interentu
- Szukanie pomysłów
w najbliższym otoczeniu

Indywidualne negatywne:
- Frustracja i znużenie
- Rozczarowanie branżą
- Chęć posiadania życia poza
pracą

Społeczne negatywne:
- Problemy
ze współpracownikami
- Trudne wymagania
pracodawców
- Niezgadzanie się
z wartościami firmy
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UWARUNKOWANIA INDYWIDUALNE - „Pozytywne”
Wcześniejsze doświadczenia zawodowe
Nasi rozmówcy cenili sobie prace dorywcze podczas studiów, które dały im możliwość nawiązania kontaktów, rozeznania się w swoich umiejętnościach oraz przekroczenia barier. Przykładem jest historia naszej rozmówczyni, która początkowo pracowała jako modelka, lecz marzyła
o pracy fotografki. Dzięki znajomości w branży i cennym kontaktom udało jej się tego dokonać:
„Dobrze dogaduję się z gwiazdami, bo jestem w stanie poprowadzić człowieka przed obiektywem,
bo 16 lat stałam przed tym obiektywem i wiem, jak fotografowana osoba się czuje, co jest
istotne, o co trzeba zadbać i jak do człowieka fotografowanego podejść”.
Marzenia i gotowość do podjęcia wyzwania
Motorem do podejmowania decyzji zawodowych były również marzenia, zamiłowania, które
czasem ukryte, ujawniały się właśnie w momencie znużenia i odczuwania potrzeby zmiany:
„Też myślałam w strefie marzeń zawsze, że fajnie byłoby mieć knajpę. Siadało się wieczorami
ze znajomymi i się opowiadało, jak to byłoby fajnie”.
W realizacji własnych pomysłów przydaje się także gotowość do walki i mierzenia się z przeszkodami. Ich pokonanie wzmacniało naszych badanych i powodowało, że jeszcze bardziej
cenili to co robią.
UWARUNKOWANIA INDYWIDUALNE - „Negatywne”
Frustracja i znużenie
Zmiana miejsca pracy lub w ogóle zawodu wynikała z frustracji, poczucia nudy, braku możliwości
rozwoju. Gdy okazywało się, że dana dziedzina nie jest ich bajką, badani decydowali się na
zmianę:
„Byłem cały czas traktowany jako mało istotna postać w tej firmie. Nie miałem żadnej decyzyjności, żadnych świeżych informacji. Przynajmniej ja to tak odbierałem, że nie było możliwości,
żeby dostać jakieś ciekawsze zadania, nie było możliwości rozwoju. No i zacząłem się rozglądać
na rynku, co można zrobić”.
„Siedziałem za tym komputerem, logowałem się do tego systemu, wypełniałem jakieś raporty,
a potem wracałem i myślałem sobie: kurczę, co ja robię?”
Rozczarowanie branżą i chęć posiadania czasu wolnego poza pracą
Decyzje badanych wynikały również z rozminięcia się ich wyobrażeń o pracy z rzeczywistością:
„Ale jednak zrezygnowałem, bo powiedziałem, że ja nie chcę w tym marketingu, bo marketing
kojarzył mi się z reklam, a to mnie pasowało”.
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Zmiana pracy lub jej ograniczenie wiązały się też z chęcią założenia rodziny lub rozwijania swoich
pasji poza życiem zawodowym. Według badanych oprócz zadowolenia, jakie przynosi praca
ważne jest posiadanie odskoczni od niej.
UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE - „Pozytywne”
Szukanie pomysłów w najbliższym otoczeniu
Wśród naszych rozmówców były też osoby podkreślające swoje otwarte nastawienie do życia,
szukające inspiracji dla kariery zawodowej w codzienności. Przykładem może być jedna
z bohaterek wywiadu, która szukała przedszkola dla swojego dziecka i ostatecznie postanowiła,
że sama je założy. To pokazuje, że inspiracja codziennością dostarcza dobrych pomysłów, które
można łatwiej zrealizować, znając je z własnej perspektywy
Sieć kontaktów
Przydatne podczas podejmowania decyzji zawodowych były dla badanych kontakty z osobami
o ugruntowanej pozycji w branży, do której chcieli się dostać. Dzięki temu mieli oni okazję
sprawdzić się lub rozpocząć ciekawą współpracę.
„Nikt go nie mógł zastąpić i znajomy fotograf zaproponował mnie. Miałam już wtedy bardzo
piękne portfolio, jeżeli chodzi o portrety, ale nie miałam żadnego doświadczenia w studio
właśnie”.
Znajomi z branży dają możliwości wymiany doświadczeń oraz budują nasze zaplecze, które może
okazać się pomocne w momencie chęci zmiany pracy lub poszukiwania możliwości rozwoju.
Możliwość korzystania z Internetu
Badani kreując swoją ścieżkę zawodową korzystali również z możliwości jakie daj Internet –
uczenie się online, zagraniczne kontakty biznesowe czy rozpowszechnianie swojego kanału na
You Tube.
„No i też trzeba sobie uświadomić to, że dzisiejszy rynek, też w związku oczywiście z tym, że
Internet jest tak rozpowszechniony, daje nam totalnie nowe możliwości”.
Według naszych rozmówców obecnie wybór zawodu jest znacznie szerszy dzięki możliwościom, jakie istnieją „on-line”. Internet pozwala rozwijać się w kierunkach najbardziej niszowych oraz zdobywać bardzo wysokie kwalifikacje bez konieczności podróży.
UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE - „Negatywne”
Trudne wymagania pracodawców
Nasi badani opisywali swoje decyzje zawodowe w kontekście współczesnego rynku pracy.
Z jednej strony wymieniali jego negatywne cechy, np. wymaganie przez pracodawców wieloletniego doświadczenia zawodowego zaraz po zakończeniu studiów. Z drugiej jednak strony
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podkreślali dynamikę rynku pracy, który obecnie zmienia się bardzo intensywnie, co powoduje
potrzebę ciągłego dokształcania się lub wręcz zmiany zawodu. Wielu z nich widziało to jako
szansę dla siebie i możliwość ciągłego rozwijania swojej kariery.
Niezgadzanie się z wartościami firmy i problemy ze współpracownikami
Ważne jest również środowisko pracy. Badani opowiadali o sytuacjach, kiedy atmosfera w pracy
i wartości wyznawane przez firmę oraz jej pracowników nie odpowiadały im.
„W pewnym momencie już po prostu miałam dosyć, bo tam nie za bardzo szanowało się człowieka. Ani pracodawca pracownika, ani pracodawca klienta, miałam poczucie niesprawiedliwości,
że coś jest nie tak. I zrezygnowałam z tej pracy. Złożyłam wymówienie”.
Nie zgadzanie się z praktykami firmy oraz brak porozumienia ze współpracownikami często
przyczynia się do decyzji o zmianie pracy.

78

Historia 16

Natalia
Szczepańska
„Żeby odnieść sukces,
trzeba mieć cel, dużo odwagi,
pewności siebie i ćwiczyć do bólu”
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Cukiernik, pracownik firmy Kandulski.
Absolwentka Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2
im. Janusza Korczaka, a obecnie uczennica
LO dla dorosłych w Zespole Szkół Przemysłu
Spożywczego.
Począwszy od gimnazjum, Pani Natalia trenowała wyczynowo sport, a konkretnie pływanie.
Jak powiedziała, nauczyło ją to systematyczności i ciężkiej pracy. Te nawyki mogła
wykorzystać później, wkładając dużo wysiłku
w naukę przedmiotów szkolnych i praktycznych w szkole cukierniczej, co owocowało
licznymi wyróżnieniami. Mimo, iż nie było
łatwo, korzyści były niezaprzeczalne: „Mój
typowy dzień był wtedy ciężki, ale też byłam
z siebie dumna. Miałam poczucie, że mogę
coś osiągnąć, mimo że to mnie bardzo dużo
kosztowało”.
Rozmówczyni, zapytana o kamienie milowe
w swojej karierze, wskazała na nagrania do
serii filmów telewizji WTK pt. Smaki Poznania,
w której prezentowała swoje wypieki
i dekoracje oraz pójście do pierwszej pracy.
Szczególnie to drugie doświadczenie okazało
się być istotne – było punktem zwrotnym
kariery i bodźcem do zdobywania kolejnych
umiejętności. Już nie tylko technicznych, ale
także z zakresu funkcjonowania w środowisku
zawodowym:
„Pierwszej pracy się strasznie bałam – tego,
że czegoś nie potrafię, że nie dam sobie rady,
że mnie wyrzucą albo wyśmieją. Pierwszy
dzień pracy był strasznie trudny. Tak naprawdę
miałam potrzebne umiejętności, ale wiadomo
– nerwy. Ale potem było coraz lepiej i lepiej.
Teraz zajmuję się trudnymi, najbardziej pracochłonnymi zadaniami.”
Pani Natalia opowiadała w samych superlatywach o czasie spędzonym w szkole zawodowej.
Wielokrotnie podkreślała rolę wsparcia
nauczycieli oraz dyrektora szkoły i zdecydowanie wskazywała szkołę jako miejsce
swojego dużego rozwoju:

„Wiele osób mnie bardzo dopingowało, kiedy
pokazałam, że mam pasję i chcę ją pokazać,
że mam swoje marzenia, które chciałabym
odkryć i przekazać komuś innemu, że chcę
iść dalej. Miałam dużo wsparcia od dyrektora
szkoły, nauczycielki zajęć zawodowych, opiekunki praktyk... Mam takie wrażenie, że chyba
od wszystkich”.
Tematem, do którego nasza rozmówczyni
często wracała, była wiara w siebie – wiele
ze szkolnych doświadczeń respondentki,
szczególnie tych definiowanych jako sukces,
przysparzały jej poczucia, że potrafi dążyć do
celu. Być może dlatego radą, której udzieliła
nauczycielom było dbanie o poczucie wiary
w możliwości uczniów:
„Dobry nauczyciel musi mieć dobre serce
i pasję. Musi też chcieć pomóc uczniowi
z różnymi problemami edukacyjnymi, dawać
wsparcie. No i powinien potrafić przekazać
uczniowi trochę też wiary w siebie, żeby
uczeń też mógł coś wynieść ze szkoły”.
Sukces jest dla Pani Natalii ciężką pracą i dążeniem do osiągnięcia tego, co chce się robić
w życiu. Wymaga to umiejętności określenia
długofalowego celu oraz późniejszej systematyczności w jego osiąganiu. Cel nie powinien
jednak pozostawać oderwany od własnych
zainteresowań. Ważne jest też pokazywanie
swojej pasji otoczeniu – możliwość udowodnienia innym swojej sprawczości jest bowiem
motorem napędowym wiary w siebie. Innym
ważnym czynnikiem decydującym o sukcesie
jest wsparcie najbliższego otoczenia: „Sukces
zawodowy to jest to coś, co zrobiłam, a czego
wcześniej nie potrafiłam, ale ćwiczyłam i próbowałam do bólu tak długo, żeby się jednak
udało. A udawało się również dzięki moim
rodzicom. To oni mnie wspierają i mi na to
pozwolili”.
Wybór szkoły, a w konsekwencji też zawodu
nie był w przypadku naszej rozmówczyni
automatyczny. Pani Natalia zaczynała od
pomysłu na kształcenie w zawodzie kucharz,
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później jednak zdecydowała się na zmianę.
Przyczyniło się do tego częste sprawdzanie
swoich umiejętności w bezpiecznym środowisku. Efekty początków gotowania nie były
dla rodziny jednak w pełni zadowalające. Pani
Natalia zdecydowała się więc na kilka eksperymentów. Zaczęła przygotowywać kremy,
ciasta i torty. Wypieki spotykały się
z ciepłym przyjęciem domowników. Dodatkowo
ich tworzenie sprawiało naszej rozmówczyni
wiele radości – tak zrodził się pomysł, żeby
wybrać zawód cukiernika. Jak widać był to
wybór słuszny. Oprócz rodziny ważnymi
postaciami w tej historii byli również znani
cukiernicy, których nasza rozmówczyni
starała się naśladować. Kupowała książki
i przygotowywała z nich przepisy. Tak zrodziła
się pasja, której kontynuowanie możliwe było
w szkole zawodowej. Osobami wspierającym
ten wybór okazali się również pracownicy
szkoły – dyrektor i nauczyciele.

Egzamin czeladniczy
Czeladnik to jeden ze stopni kwalifikacji
zawodowych. Potwierdza on, że uczeń
lub młodociany pracownik opanował
praktyczne i teoretyczne umiejętności
w zawodzie rzemieślniczym. Dokumentuje to świadectwo czeladnicze, które
zdobyć można poprzez zdanie egzaminu
czeladniczego przeprowadzanego przez
specjalną komisję z izby rzemieślniczej.
Egzamin musi być zgodny ze standardami
ustalonymi przez Związek Rzemiosła Polskiego, a warunki dopuszczenia do niego
określa dedykowane rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej. Egzamin
składa się z części praktycznej i teoretycznej. Zawiera 49 pytań zamkniętych
i 3 otwarte. Wyniki ogłaszane są przez
komisję bezpośrednio po udzieleniu
odpowiedzi.
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Historia 17

Marta
SziłajtisObiegło
„Bałtyk jest jak opera,
a Morze Śródziemne jest jak disco polo”
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Kapitan jachtowy. Absolwentka V Liceum
Ogólnokształcące w Poznaniu i poznańskiego
AWF-u. Najmłodsza Polka, która samotnie
opłynęła kulę ziemską.
Połowa rodziny Marty pochodzi z Gdyni,
druga zaś z Poznania. Mimo, że dzieciństwo
i serce zostawiła w Gdyni, to edukację pobierała w sercu Wielkopolski. Wybór szkoły
średniej był uwarunkowany wysoką pozycją
V Liceum Ogólnokształcącego w rankingach
oraz punktami preferencyjnymi za członków
rodziny, którzy ukończyli tą samą szkołę (mama
i wujek). W okresie liceum zainteresowała się
żeglarstwem. W sezonie pływała jachtem po
całym basenie Morza Północnego i Bałtyckiego,
a w zimie pracowała w hangarze portowym
przy konserwacji łodzi.
Po maturze respondentka podjęła studia
w Akademii Wychowania Fizycznego
w Poznaniu na kierunku organizacja produktu
turystycznego. Podczas studiów Marta Sziłajtis-Obiegło zdecydowała się na zatrudnienie
w branży turystycznej. Mierzyła wysoko –
zamiast robić praktyki, szukała pracy
w pełnym wymiarze. Pracowała w hotelach
4. i 5. gwiazdkowych. Po krótkich okresach
pracy na najniższych stanowiskach, na które
przyjmowano osoby bez doświadczenia – na
przykład pracy w recepcji, koordynacji biura,
otrzymywała coraz bardziej odpowiedzialne
i wymagające zadania, takie jak organizacja
komunii, ślubów i konferencji.
W okresie studiów założyła także swój pierwszy
biznes - zajmowała się organizacją imprez
integracyjnych dla firm. Łączenie studiów
z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej było możliwe dzięki indywidulanej
organizacji studiów.

Indywidualny tok studiów
Indywidualna organizacja studiów to nie
to samo co indywidualny tok studiów.
Indywidulany tok studiów oznacza, że
student ma ustalony indywidualny plan,
czyli otrzymuje wykaz przedmiotów,
które realizuje i z których jest egzaminowany w trakcie studiów. Student
ma wówczas wyznaczonego opiekuna
naukowego, a także ma prawo realizować
przedmioty na innych wydziałach.
Liczne obowiązki wynikające z intensywnego
życia zawodowego nie spowodowały, że respondentka zaniedbała naukę. Marta Sziłajtis-Obiegło, z myślą o rozwijaniu kompetencji
w prowadzeniu własnego biznesu, rozpoczęła
nawet równolegle studia prawnicze, z których
zrezygnowała po 3 semestrach. Moment
odejścia ze studiów zbiegł się w czasie z możliwością udziału w rejsie – kobiecych regatach
dookoła świata Mantra 28 ze startem i metą
w Wenezueli, a prowadzących przez Morze
Karaibskie, Kanał Panamski, Pacyfik, Ocen
Indyjski i Atlantycki. Był to kluczowy moment,
który ukierunkował życie respondentki na
kolejne lata. Po zakończonym wyścigu otrzymała bowiem propozycję umożliwiającą jej
organizację samotnego rejsu dookoła świata.
Marta Sziłajtis-Obiegło jest najmłodszą osobą
wśród Polaków, którzy opłynęli samotnie kulę
ziemską – miała wówczas 23 lata:
„Dla mnie to były bardzo przyjemne wakacje.
(…) To była fantastyczna przygoda (…)”

Indywidualna organizacja studiów

Po powrocie z rejsu zajęła się działalnością
szkoleniowo-wykładową. Prowadziła targi
i imprezy firmowe związane z żeglarstwem.
Następnie przez kilkanaście lat intensywnie
pływała na jachcie, m.in. w okolice bieguna
północnego:

W uzasadnionych przypadkach student
może ubiegać się o indywidualną organizację studiów. Indywidualna organizacja studiów daje prawo do zaliczeń i egzaminów
w terminach ustalonych indywidulanie.

„(…) mówi się w świecie żeglarskim, że Bałtyk
jest jak opera, a Śródziemne jest jak disco
polo. Nie każdy rozumie operę, prawda? Ale
chętnych na Śródziemne jest dużo więcej
i tam się taką komercyjną działalność prowadzi”.
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Działalność Marta Sziłajtis-Obiegło łączyła
się także z obsługą rejsów ekspedycyjnych
np. dla naukowców, którzy zajmowali się badaniem lodowców, obsługą stacji polarnych.
Nowy okres życia respondentki rozpoczął
się wraz z założeniem żłobka i przedszkola.
Obecnie myśli już o kolejnej firmie – tym
razem deweloperskiej – ale póki co, jest nie
do zastąpienia w przedszkolu i jako mama
pierwszego niemowlęcia.
Marta Sziłajtis-Obiegło nie planuje swojej
kariery zawodowej, a myśląc o swojej przyszłości za 10 lat, widzi siebie jako kolejną,
lepszą wersję siebie. Dalej na czele organizacji,
w wirze spraw. Czasem ma wrażenie, że robi
wszystko i nic. Obrany kierunek respondentka
poprzedza szerokim rozeznaniem, a następnie
doprowadza wizję do realiów: „Moja super-moc to sprawianie, że wymyślone, nawet
mało realne rzeczy się dzieją. I to na czas”.
Przekonanie do prowadzenia danej działalności
jest równoznaczne z potrzebą wewnętrzną,
co wpływa na silne zaangażowanie i doskonalenie w danej branży:
„Budowania planów nie zaczynam od obserwowania »średniej krajowej«, nie odwiedzam
placówek konkurencji, tylko układam w głowie usługę opartą na głębokim zrozumieniu
potrzeb rynku. Nie interesują mnie obecnie
przyjęte zasady gry w danej branży. Jeśli nie
mogę – ekonomicznie - prowadzić czegoś,
w co wierzę i co rozumiem, to nie będę tego
robić”.
Dla Marty Sziłajtis-Obiegło sukcesem zawodowym jest osiągnięcie „spokoju w głowie”,
czyli pewnego rodzaju harmonii wewnętrznej.
W praktyce oznacza to z jednej strony
spojrzenie na swoje kompetencje w sposób
obiektywny i weryfikowalny – wie, co potrafi
i na co ją stać, inne osoby potwierdzają jej
kompetencje, dostrzegają ich wartość, dają
informację zwrotną, że wykonuje dobrze swoją
pracę. Z drugiej strony sukces to „niegonienie
ciągle za czymś” - nie dręczy się tym, kim
powinna być i co posiadać. Trzecim wyznacz-

nikiem sukcesu zawodowego jest poczucie,
że nie żałuje wcześniej podjętych decyzji.
Kolejnym istotnym elementem jest możliwość
oddania komuś przysługi i okoliczności, jakie
ją spotkały za młodu.
Marta Sziłajtis-Obiegło twierdzi, że receptą
na sukces jest korzystanie z szans, które
stawia przed nami życie. Czasami spontaniczne
decyzje i podjęcie próby czegoś zupełnie
nowego mogą pozwolić odkryć nowe zainteresowania, potencjał, który w nas drzemie lub
po prostu poznać nowych ludzi. Przykładem
może być chociażby eskapada do parku linowego i, pomimo lęku wysokości, spróbowanie
wejścia na wysokie drzewo.
W przekonaniu respondentki, w życiu, w tym
także w pracy zawodowej, nie należy być
przeciętnym. Dla Marty Sziłajtis-Obiegło
zawód powinien być związany z darem, który
„nosimy w sobie, a zatem praca to powinno
być coś takiego, że ci nie płacą, a ty i tak to
robisz”. Stąd największym skarbem każdej firmy,
również przedszkola prowadzonego przez
respondentkę, są ludzie, którzy są zaangażowani w swoją pracę.
Respondentka bardzo dużo czyta i podkreśla,
że nie przestaje się uczyć. Według niej przed
podjęciem decyzji edukacyjnych i zawodowych warto:
1.
2.
3.

spróbować popracować w wymarzonym zawodzie;
wykonać testy predyspozycji zawodowych;
pomyśleć: Jak wyobrażam sobie siebie
w pracy? W jaki sposób chcę pracować?
Czy chcę mieć limitowany czas pracy,
czy chcę być dyspozycyjny w każdym
czasie? Czy wolę codzienne nowe
wyzwania, czy lubię powtarzalne czynności? Czy preferuję pracę w biurze,
w którym obowiązuje określony „dress
code”, czy pracę w terenie, w wygodnym stroju?
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Historia 18

Robert Tyma
„Starałem się po prostu nie spędzić
tych studiów biernie”

85
Technik, magister inżynier, student studiów
doktoranckich. Nauczyciel w szkole, której
mury opuścił pięć lat wcześniej. Współwłaściciel
firmy oraz wzoru patentowego uzyskanego
przed ukończeniem studiów. Dba o równowagę
pomiędzy obowiązkami zawodowymi, a czasem
poświęcanym rodzinie i rekreacji.
Respondent urodził się w podpoznańskiej
Mosinie. Opuścił ją, aby podjąć kształcenie
w jednym z najlepszych polskich techników:
„Wiedziałem, że nie pójdę do liceum, chciałem iść do technikum. Chciałem być elektronikiem albo informatykiem - na tamtym
etapie jeszcze nie wiedziałem konkretnie”.
W Zespole Szkół Komunikacji im. Hipolita
Cegielskiego w Poznaniu zdał maturę i zdobył
tytuł technika elektronika. Następnie postanowił kontynuować edukację na Politechnice
Poznańskiej:
„Dostałem się na dwa kierunki: elektrotechnikę,
gdzie dostała się większość mojej klasy i na
automatykę i robotykę. Stwierdziłem, że tutaj
już nie ma co się oglądać na innych i wybrałem
automatykę i robotykę, bo to jest bardzo rozwojowy kierunek otwierający wiele drzwi”.
Na kierunku Automatyka i robotyka, na Wydziale
Elektrycznym Politechniki Poznańskiej ukończył studia inżynierskie, a następnie magisterskie. Po uzyskaniu tytułu magistra wspólnie
z kolegą ze studiów założył firmę zajmująca
się produkcją urządzeń, szeroko rozumianą
elektroniką i programowaniem oraz prototypowaniem urządzeń:
„Już podczas praktyk w technikum poznałem
człowieka, który zaszczepił we mnie chęć
posiadania własnej firmy. Obserwując jego
sposób zachowania, zaraziłem się tym pragnieniem”.

Robert Tyma zwraca uwagę, że to nie tylko
zdobywana wiedza i umiejętności, ale
napotkany przykład może stać się impulsem
do rozwoju. Kolejnymi etapem jego rozwoju
są studia doktorskie, które podjął na swojej
macierzystej uczelni oraz posada nauczyciela
w szkole, której mury opuścił niecałą dekadę
wcześniej.
Respondent prezentuje swoją historię jako
stopniowy harmonijny rozwój, a nie serię
następujących po sobie zmian. Jednocześnie
wskazuje na poszczególne wydarzenia czy
okresy, które docenia z obecnego punktu
widzenia: doktoranta, przedsiębiorcy i nauczyciela. Wspomniane wcześniej praktyki zawodowe w technikum, pozwalające na kontakt
z samodzielnymi przedsiębiorcami, są chronologicznie pierwsze:
„Przez całe studia wykonywałem drobne zlecenia i projekty, starałem się nie spędzić tych
studiów biernie, ale szukać swojej niszy”.
Studia magisterskie były natomiast czasem
realizacji większych projektów:
„Pewna firma z Poznania produkująca urządzenia fitness umożliwiła nam zrobienie dla
nich urządzenia modelującego sylwetkę.
Zaufali dwóm studentom, a my wykonaliśmy
zadanie i jesteśmy podpisani pod wzorem
przemysłowym. W naszym firmowym portfolio
wygląda to teraz bardzo dobrze – urządzenie
jest sprzedawane na cały świat”.
Czym jest wzór przemysłowy?
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
własności przemysłowej (Dz. U. 2001
Nr 49 poz. 50815) w artykule 102 definiuje wzór przemysłowy jako „nową i posiadającą indywidualny charakter postać
wytworu lub jego części, nadaną mu
w szczególności przez cechy linii, kon-

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20010490508/U/D20010508Lj.pdf
[dostęp 14.10.2019].
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turów, kształtów, kolorystykę, strukturę
lub materiał wytworu oraz przez jego
ornamentację”. Można powiedzieć, że jest
to nowa forma przedmiotu, narzędzia,
maszyny. Najczęściej występujące wzory
przemysłowe to opakowania, meble,
zabawki, tekstylia oraz sprzęt sportowy.
Wzory takie można obejmować ochroną
krajową, europejską oraz międzynarodową za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP. Działania te zabezpieczają
przed nieuprawnionym kopiowaniem,
zwiększają kapitał oraz wiarygodność
firm dysponujących wzorami. Więcej na
stronach urzędu: www.uprp.pl
Pierwszą osobą zawodowo istotną, o której
wspomina Robert Tyma, był ojciec – z zawodu
elektronik, pracujący poza branżą, ale wciąż
majsterkujący:
„Zawsze w domu się przewijała lutownica,
obserwowałem to od dziecka i postanowiłem
pewnie w tym kierunku się rozwijać. Następnie
relacjonuje: [w technikum] spotkałem ludzi,
nauczycieli, którzy obudzili we mnie pasję do
dalszego rozwoju”.
Respondent zauważa także smutne prawidłowości, widoczne na przykładzie grup
klasowych, z którymi ma do czynienia jako
nauczyciel. Z jednej strony gaszenie entuzjazmu i krytykanctwo wobec osób szukających
swojego miejsca: „Jeżeli ktoś się czymś interesuje i widać, że się tym pasjonuje, chce
o tym opowiadać, to jest wyszydzany”;
z drugiej strony łatwość obwiniania otoczenia
o brak swoich zainteresowań:

„Uczniowie często mają oczekiwanie wobec
nauczycieli i rodziców, żeby im powiedzieli,
co mają robić, czym się interesować”.
Zapytany o definicję sukcesu, Robert Tyma
umieścił go w kontekście szerszym niż wyłącznie związany z pracą:
„Nie jest to sukces tylko w tej zamkniętej
dziedzinie zawodu, tylko sukces ogólny –
życiowy: szczęśliwa rodzina, dużo czasu
wolnego, dużo przyjaciół”.
Zawężając jednak pojęcie sukcesu do pola
zawodowego, badany wskazuje główne kryterium:
„Robienie tego, co się lubi, nie angażowanie
całych swoich sił w to, co się robi, nie zmuszanie się do tego, żeby pójść do tej pracy.
Sukces zawodowy to znalezienie tego, co się
w życiu chce i lubi robić”.
Jako receptę na realizację tak określonego
celu badany wskazuje ciekawość świata
i aktywną wobec niego postawę:
„(…) interesować się czymkolwiek. Nic nam
z nieba nie spadnie i nikt za nikogo tego miejsca w świecie, tej niszy nie znajdzie. Bycie
osobą dynamiczną i poszukującą, niezwracającą uwagi na zdanie innych, a realizującą
swój zamysł, wydaje się być receptą badanego
na sukces”.
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Historia 19

Adrian
Waszak
„Jestem otwarty
na podpowiedzi życia”
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Nauczyciel przedmiotów zawodowych
w Zespole Szkół Handlowych w Poznaniu.
Pochodzi ze Słupcy, ukończył Państwowe
Liceum Sztuk Plastycznych im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu. Studiował wieczorowo
malarstwo w Poznańskiej Akademii Sztuk
Pięknych (obecnie Uniwersytet Artystyczny
w Poznaniu).
Po ukończeniu szkoły podstawowej Adrian
Waszak wyprowadził się z rodzinnej Słupcy,
aby kontynuować edukację w poznańskim
liceum plastycznym. Był to dla niego czas usamodzielnienia się ze względu na to, że równocześnie z nowym etapem edukacji przeniósł
się do Poznania. Respondent początkowo
planował, aby po ukończeniu szkoły średniej
studiować architekturę, jednak w czasie nauki
w liceum plastycznym odkrył swoje zainteresowanie malarstwem i fotografią. Studia wyższe
odbywał w poznańskiej Akademii Sztuk
Pięknych w trybie studiów wieczorowych.
Doświadczenie porażki w rekrutacji na studia
dzienne wywołało w nim potrzebę zdobywania
nowych doświadczeń edukacyjnych:
„(…) na 3 roku malarstwa poszedłem na
filozofię, komunikację społeczną na UAM. (…)
natchnął mnie znajomy, który no spotykał się
z koleżanką z malarstwa i który był filozofem.
I tak od słowa do słowa, i tak to właśnie
może, może to jest to”.
Podczas studiów filozoficznych respondent
ukończył kurs pedagogiczny uprawniający
do nauczania filozofii i etyki w szkołach. Do
tej pory nie wykorzystał tego kapitału, choć
wykonuje obecnie zawód nauczyciela.
W dotychczasowej pracy uczył historii sztuki
i reklamy oraz rysunku podczas weekendowych wykładów w prywatnej szkole. W wieku
27 lat rozpoczął równolegle pracę w banku,
jednak w ciągu półtora roku zorientował się,
że nie jest to dla niego dobra branża:
„Męczyła mnie ta robota, męczyła mnie
sprzedaż. Rzucanie ludziom jakiegoś produktu,

który w zasadzie, ma słabą wartość, który jest
ciężki do sprzedania. Nie, nie, nie czułem się
tu zupełnie”.
Sprzedając produkty banku poznał nauczycielkę – pracowniczkę jednej z poznańskich
szkół zawodowych, która w trakcie rozmowy
handlowej poinformowała go o wakacie nauczycielskim w swojej szkole. W ten sposób Adrian
Waszak został nauczycielem przedmiotów
zawodowych w Zespole Szkół Handlowych
w Poznaniu, w którym pracuje od siedmiu lat.
Swoją wiedzę wzmacnia praktyką w zawodzie
grafika, scenografa i doświadczeniem współpracy z agencjami kreatywnymi.
Etat, umowa zlecenie, własna działalność
gospodarcza albo…?
Na rynku pracy, poza podstawowymi relacjami, jakie pracodawca może zawierać
z pracownikiem (np. umowa o pracę czy
umowa zlecenie) oraz prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej,
istnieją alternatywy ułatwiające wykonywanie legalnej pracy zleconej. Naprzeciw
potrzebom współczesnego rynku pracy
wychodzi platforma www.useme.pl,
a także jej podobne umożliwiające wystawienie faktury za wykonaną pracę bez
konieczności posiadania firmy. Platforma
pośredniczy pomiędzy usługodawcą
i usługobiorcą, regulując formalne kwestie rozliczenia wykonanej pracy. Rozwiązanie to jest szczególnie interesujące
z perspektywy freelancerów, np. grafików
komputerowych i osób pracujących
w zawodach artystycznych.
Adrian Waszak bazuje w swojej karierze edukacyjno-zawodowej na intuicji. Szukał i szuka
nowych rozwiązań i możliwości rozwoju. Przy
dokonywaniu kolejnych wyborów korzystał
z doświadczenia, wiedzy i opinii bliskich osób.
Zmiany dotyczące edukacji i pracy konsultował
z przyjaciółmi. Pasję do sztuki zaszczepiła
w nim animatorka lokalnego domu kultury.
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„(…) dużo mi dało to, że zacząłem jeszcze
w podstawówce chodzić na kółko plastyczne
do domu kultury. Tam była taka pani, pani
Zenobia Strugalska, naprawdę, no niesamowita kobieta, głównie, jeżeli chodzi o temperament. I ona mnie tak natchnęła, bo właśnie
skończyła liceum plastyczne poznańskie,
a tak potem po kolei, na tym kółku plastycznym
pojawiła się jedna znajoma, 3, 2 lata starsza
ode mnie, która właśnie stwierdziła, że też
podejmie się tej akcji i pójdzie do liceum
plastycznego. Obserwowaliśmy jej przygotowania z kolegami. Potem się dostała, były
właśnie egzaminy. Potem kolega rok wyżej
też startował i tak wiesz, po kolei, po kolei
wychodziły kolejne postacie”.
Respondent odczuwa ciągłą potrzebę rozwoju
swoich kwalifikacji i kompetencji pozostając
przy tym wiernym malarstwu. Realizuje kolejne
studia zawodowe związane z wykształceniem i wykonywanym zawodem. Jak twierdzi,
poszerza horyzonty, żeby dobrze wykonywać
swoją obecną pracę i ułatwić sobie wybór
dalszych etapów ścieżki zawodowej.

Według Adriana Waszaka praca współczesnego nauczyciela to praca kuratora wiedzy
– osoby, która potrafi przedstawić różne
rozwiązania wybranego problemu i przenosić
teorię działania do praktyki. Regułę tę stosuje
zarówno w pracy zawodowej, jak i w samorozwoju.
Respondent ma niejednoznaczne podejście
do terminu sukces. Traktuje go raczej jako niechcianą i ograniczającą kategorię tworzenia
i poznawania świata niż cel sam w sobie:
„(…) nie mam takiego poczucia, że jest jeden
cel, jeden punkt, prawda, do której się dąży.
Raczej właśnie dla mnie istotne jest to,
co jest po drodze, cały cykl zdarzeń. Dlatego
nie mam w swoim słowniku sformułowania
»sukces«. Cały czas staram się jednak pracować. Myślę sobie, że przede wszystkim to,
no życie ludzkie, tak samo jak kariera jest
pewnym procesem, działaniem, które nie jest
projektem skończonym”.
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Historia 20

Łukasz
Wierzbicki
„Największe dzieło powstaje z niczego
w wyniku ciężkiej pracy
i wielokrotnego poprawiania”
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Absolwent III Liceum Ogólnokształcącego im.
św. Jana Kantego, magister inżynier towaroznawstwa, bankowiec, organizator koncertów,
trendsetter literatury dziecięcej, człowiek
gotów ryzykować wiele, aby podążać za pasją.
Łukasz Wierzbicki objawił zainteresowania
i umiejętności literackie już w szkole podstawowej. W roku 1989 podjął naukę w III
Liceum Ogólnokształcącym, w klasie o profilu
matematyczno-fizycznym. Okres szkoły średniej to dla niego czas zmagań z przedmiotami
ścisłymi i rozwoju zainteresowań muzycznych.
Po zakończeniu liceum respondentowi nie
udało się dostać na studia z Zarządzania
w Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), rozpoczął więc naukę na
kierunku Towaroznawstwo w tej samej uczelni.
W toku realizacji drugiego z wybranych
kierunków udało mu się podjąć i pierwszy –
zarządzanie, który kontynuował jeszcze po
uzyskaniu tytułu magistra inżyniera towaroznawstwa, ale nigdy nie ukończył.
Studia to dalszy rozwój fascynacji muzycznych,
co zaowocowało autorską audycją „Wyspa
Skarbów”, emitowaną na falach studenckiego
Radio Fan. Ta amatorska działalność otworzyła drogę do większych przedsięwzięć: organizacji koncertów, między innymi w CK Zamek
w Poznaniu. Kontynuując pasję literacką, badany
stworzył „Rowerem i pieszo przez Czarny
Ląd” - książkę na podstawie listów Kazimierza
Nowaka, wydaną przez Wydawnictwo Sorus
w nakładzie 1000 egzemplarzy.
Radio studenckie – protoplasta podcastu
Instastory, podcast, własny kanał na
YouTube – współczesny Internet daje
wiele możliwości dzielenia się pasjami.
A już od lat 1950 na polskich uczelniach
powstawały amatorskie rozgłośnie radiowe16! Początkowo obejmowały swoim
zasięgiem pojedyncze domy studenckie,
następnie całe osiedla akademickie.
16

Po perturbacjach politycznych lat ’80
oraz ekonomicznych lat ’90 część z nich
rozpoczęło emisję na falach UKF. Radio
studenckie do dziś pozwala sprawdzać
i doskonalić zarówno umiejętności
techniczne (realizacja programu, obróbka
i emisja dźwięku), jak i humanistyczne
(dziennikarskie, literackie, kulturowe).
Rozgłośnie opierają się na pracy wolontariuszy – pasjonatów poszczególnych
dziedzin i obszarów.
Po ukończeniu studiów, respondent rozpoczął
pracę w sektorze bankowym. Zajmował się
zarówno sprzedażą produktów jak i analizą
dokumentów. Poczucie niedopasowania do
stanowiska oraz subiektywnie postrzegany
regres doprowadziły do rezygnacji z pracy.
Rzeczywistość rynkowa spowodowała jednak
powrót do banku na dziewięć miesięcy. Po
pewnym czasie kontakty w branży estradowej umożliwiły podjęcie pracy w agencji
artystycznej. Różne od poprzedniego środowisko pracy pozwoliło na rozwój. Odsłonięcie
tablicy pamiątkowej poświęconej bohaterowi
pierwszej książki respondenta było impulsem
do stworzenia kolejnej. Skierowana do dzieci
„Afryka Kazika” została wydana w 2008 roku,
a po jej ukazaniu rozpoczęły się spotkania
autorskie w szkołach, przedszkolach i bibliotekach. Liczba tych spotkań wymusiła ograniczenie pracy etatowej – najpierw o połowę,
następnie całkowicie. Po Kazimierzu Nowaku,
bohaterami książek oraz spotkań autorskich
Łukasza Wierzbickiego stali się m.in.: Niedźwiedź Wojtek i Aleksander Doba. Pierwsze
istotne doświadczenie respondenta to kreacja
literacka:
„W szkole podstawowej tworzyłem książeczki
inspirowane tym, co zobaczyłem i przeczytałem.
To była moja wielka pasja, miałem satysfakcję,
że zmieniłem pusty zeszyt w barwną historię”.
Momentem kluczowym była praca nad pierwsza
książką:

http://knm.uksw.edu.pl/rozglosnie_akademickie_w_polsce [dostęp 14.10.2019].
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„To było też dla mnie olśnienie: spędziłem
nad nią mniej więcej tyle samo czasu, ile nad
pracą magisterską, którą przeczytały dwie
osoby: promotor i recenzent. Książka trafi do
księgarń i bibliotek, jest szansa, że przeczyta
ją zdecydowanie więcej osób, pomyślałem”.
W pracy nastąpiło zderzenie z rzeczywistością
obcą osobowości respondenta:
„Spędzałem wiele godzin w banku, siedziałem
przed komputerem, logowałem się do systemu,
wypełniałem raporty i porozumiewałem się
z ludźmi wokół mnie bankowym slangiem.
Zauważyłem, że się uwsteczniam. I to było
jak pomarańczowa lampka alarmowa, postanowiłem coś z tym zrobić”.
Po próbie zerwania z branżą bankową otrzymał wiadomość, która stała się początkiem
rewolucji:
„Przyjaciel, właściciel agencji koncertowej
w Poznaniu, przysłał mi wiadomość, którą
odczytałem jako zaproszenie do współpracy.
To był przełomowy moment”.
Zmiana branży stała się tą rewolucją:
„Rano wsiadałem i jechałem do tej pracy
ze śpiewem na ustach. Czułem, że jestem
w miejscu, do którego należę, z którym nie mam
takiego konfliktu, jaki odczuwałem pracując
w banku”.
Ostatnim ze wspominanych punktów kluczowych była rezygnacja z pracy etatowej:
„Koniec pracy w agencji to koniec jakiejkolwiek pracy na etat. Pełne poświęcenie własnym pomysłom. Naturalnie, miałem obawy.
Czułem się trochę, jakbym skakał na bungee”.

Pierwszą z ważnych osób wspominanych
przez Łukasza Wierzbickiego jest dziadek,
źródło zainteresowania tematem pierwszych
dwóch książek:
„Dziadek opowiadał mi o człowieku z Poznania,
który przez pięć lat podróżował po Afryce
rowerem. To była wielka inspiracja”.
Był osobą, która ułatwiła wydanie drugiej
książki:
„Szukałem wydawcy bez powodzenia. Janusz
Pazder z CK Zamek zaprosił mnie wtedy do
udziału w Targach Książki Dziecięcej. Pomógł
tym samym otworzyć drzwi, do których
wcześniej dobijałem się bez skutku. Na tych
targach znalazłem wydawcę książki”.
Sukces w opinii respondenta to odnalezienie
pasji:
„Sukcesem jest to, że realizuję swoją pasję.
Pracuję i nawet tego nie zauważam. Jest tak,
bo po latach poszukiwań udało mi się na
powrót odnaleźć prawdziwego siebie. Powodzenie materialne jest na drugim planie, ale to
też sukces”.
Sposób na osiągnięcie tego celu to połączenie
ciężkiej pracy, dobrego pomysłu i talentu:
„Sukces to nie jest pociąg, który odjeżdża
z naszego peronu jeden tylko raz o pewnej
określonej porze. Raczej taki, który przyjeżdża
co jakiś czas znów i znów. Jeżeli przegapisz
moment, w którym trzeba było iść swoją
drogą, to nie koniec świata. Musisz poczekać.
I za drugim razem bądź czujniejszy”.
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Analiza przekrojowa człowiek sukcesu i jego
relacje z innymi ludźmi

Opisując swój sukces i drogę do niego badani podkreślali ogromną wagę zawierania znajomości i tworzenia sieci kontaktów. Jest to pewnego rodzaju wstęp do rozpoczęcia swojej ścieżki
zawodowej.
Schemat 6. Człowiek sukcesu i jego relacje z innymi ludźmi

Wstęp do kariery
zawodowej

Wsparcie

Inspiracja
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Wymiana doświadczeń

Partnerzy

Możliwość rozwoju
umiejętności

„Dobry czas na studiowanie, na poimprezowanie, zapoznanie się z ludźmi. I nie do końca jeszcze
myślenie o karierze i o niczym takim, nie? No tam jakieś prace dorywcze”.
Grono znajomych i przyjaciół stanowi wsparcie w postaci kontaktów, ale też wsparcie w obliczu
problemów.

94
„Zaryzykowałem i to mnie też nauczyło, że w momencie, gdy w życiu spotykamy się z barierą,
z problemem, z przeszkodą, z kimś, kto nie chce pomóc, kto mówi nie, to po prostu trzeba
iść dalej, bo za chwilę będzie czekał ktoś, kto powie inaczej, kto powie tak, to mi się podoba,
zróbmy to razem”.
„Pielęgnuj kontakty jak najszerzej. Przez »pielęgnuj kontakty« rozumiem: bądź w kontakcie,
dziel się wiedzą na swój temat, update’uj ludzi o tym, co robisz. Upewnij się, żeby w tych rejonach, w których chcesz pracować w przyszłości, ludzie zauważali ciebie od najwcześniejszych
lat. Przytulaj się do silnych w branży”.
Ludzie to również inspiracja do działania i partnerzy, z którymi można działać.
„Z przyjaciółką ze studiów dużo zaczęłyśmy piec, gotować i to się okazało fajne. I wystawiałyśmy się w przeróżnych miejscach”.
„No i tu przypomniał mi się znajomy z mojego rocznika – on od razu poszedł na medycynę i od
niego słuchałem, jak ta medycyna brzmi”.
Poznawanie osób o podobnych zainteresowaniach ułatwia rozwijanie swoich umiejętności
i daje możliwość wymiany doświadczeń.
„Jeszcze poznałam bardzo dużo ludzi, którzy zajmują się teatrem, studentów Akademii Teatralnej.
(…) I też to było twórcze, jak słuchałam innych wypowiedzi”.
Nasi rozmówcy zachęcali do bycia otwartym i komunikowania się z innymi, do współpracy
i pomocy.
„Musimy w jakiś sposób otworzyć się na ludzi. Komunikacja nie jest łatwa na pewno dla wielu
młodych ludzi, ale to też trzeba się nauczyć”.
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Sukces na rynku pracy –
wskazówki dla uczniów
Wybrana ścieżka kariery, a codzienny plan dnia
Zastanawiając się nad wyborem swojego zawodu spróbuj zwrócić uwagę na to, jak wyobrażasz
sobie swój standardowy dzień pracy. Czy preferujesz powtarzalność czynności zawodowych,
czy raczej jesteś gotowy/gotowa na ciągle nowe, nieprzewidziane sytuacje? Czy chciałbyś/
chciałabyś pracować w systemie tzw. 8:00-16:00, czy odpowiada Ci praca zmianowa, również
w godzinach nocnych? Czy cenisz sobie niezależność i autonomiczność freelancera, czy raczej
wolisz mieć spokojną głowę i przekazać odpowiedzialność za regularność i stałość twoich
dochodów pracodawcy?
Bohaterowie historii zaprezentowanych w „Strategiach sukcesu…” wykonują różne zawody,
pracują w odmiennych środowiskach pracy, mają różne formy zatrudnienia. To, co ich łączy, to
zadowolenie z życia zawodowego.
Pomiędzy przewidywalnością a zmiennością
Pracując w biurze w stałych godzinach, na przykład od godziny 7:00 do 15:00, można spodziewać się powtarzalności niektórych czynności. Jedna z respondentek opisała swój rutynowy dzień
pracy w następujący sposób: „Zaczynam dzień od tego, że do godziny 10:00 muszę zrealizować
wszystkie zamówienia wpływające do działu obsługi klienta. Wiadomo, że każda z osób
pracujących w dziale obsługi klienta jest odpowiedzialna za swoich klientów, swój obszar. No
i powiedzmy po takim obrobieniu tego zamówienia, wprowadzeniu go do systemu, zrealizowaniu dostaw, są też jeszcze procesy dokumentacyjne”.
Z kolei decydując się na pracę w cukierni, można również spodziewać się powtarzalności
zadań. Czynności zawodowe mają jednak zupełnie innych charakter niż praca za biurkiem.
Uczestniczka badań wskazuje na dwa rodzaje zajęć: praca na tzw. piecach, czyli wypiekanie
ciast oraz praca w tzw. deserowni, gdzie wykańcza się wyroby cukiernicze np. poprzez ozdabianie ich kremem.
Stałe godziny pracy nie muszą jednak zawsze oznaczać, że czynności dnia są w pełni przewidywalne. Na przykład pracując w kawiarni, w której każdego dnia obsługiwani są inni klienci,
sytuacja może okazać się bardzo dynamiczna.
„Każdy dzień jest inny. To jest podstawa mojego dnia.. (…) W standardowym, w najbardziej
standardowym dniu po prostu przyjeżdżam do kawiarni i sobie tutaj pracuję. Często jest to
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przeplatane z zakupami. Często jest to przeplatane tym, że przygotowuję cateringi, które później
rozwożę. (…) Tutaj też każdy dzień jest inny. Przychodzą różni ludzie. Jedni ludzie do pracy,
różni klienci. No gdzieś w międzyczasie ogarniam zamówienia (…) Taki standardowy dzień mojej
pracy zaczyna się o 8:00 i o 21:00 jestem w domu. Nie, nie jest to tragiczne zawsze. Bo potem
mam cały dzień wolny”.
Natomiast będąc freelancerem, który realizuje indywidulane projekty na zlecenie, wykonywanie
zadań można często rozpoczynać o dowolnie wybranej godzinie. Na przykład jedna z osób
badanych w ten sposób opisuje swój standardowy dzień pracy: „Wstaję sobie o 9:00. (…)
Gdzieś tam przejrzenie maili rano, czyli te sprawy takie, no żeby być na bieżąco po prostu
ze wszystkim. I potem co? No potem się zajmuję tym, czym aktualnie się zajmujemy. Czyli jakiś
projekt, czy to kończę, czy się dopiero uczę, jak go zrobić, bo tu niestety często brakuje czegoś,
muszę sobie poczytać”.
Przebieg dnia pracy może być w przypadku niektórych sektorów uzależniony od pory roku.
Pewne branże charakteryzują się tzw. sezonowością, co oznacza, że w niektórych okresach
roku jest odpowiednio więcej lub mniej zadań do wykonania. Przykładem może być nasz rozmówca, zajmujący się rolnictwem: „Mój dzień? No niekiedy poza sezonem, jest tak, że,
że wstaję i mam trochę wolnego, i jest okej. A niekiedy jest tak, że wstaję, kończę w nocy,
wstaję o 5:00 rano, wyjeżdżam gdzieś w trasę, na przykład bażanty dostarczyć albo jadę
z jednej firmy do drugiej firmy, tam pilnuję zajęć, jestem umówiony z klientami. (…) No niekiedy
jest tak, jak, jak na przykład teraz, zakładamy osłony dla bażantów, no to zaczynamy o 7 rano
i kończymy o 22:00 (…)”.
Wykonując pracę twórczą, nie tylko trudno mówić o standardowym dniu pracy, ale także trudno
zaplanować czas, który będzie najlepszym do kreatywnej pracy. O pracy pisarza, jeden
z uczestników wywiadu mówi: „(…) Pomysły, gdy siedzę za biurkiem, (…) mam przed sobą kartki,
długopis, komputer, mapę, słowniki, to jest najgorszy moment, żeby coś napisać. A najlepszy
jest wtedy właśnie, jak maszeruję gdzieś ulicą i nie mam przy sobie nic do pisania, nie mam ani
dyktafonu ani nic i akurat coś tam gdzieś się poukładało i to jest ta myśl. Albo zasypiam gdzieś
w namiocie. Bardzo często jest tak, że pomysły przychodzą na wakacjach”.
Równowaga pomiędzy życiem zawodowym a osobistym, czyli work-life balance
Specjaliści od wypalenia zawodowego wskazują na konieczność zachowania równowagi
pomiędzy pracą a życiem pozazawodowym. Na ten aspekt zwracają uwagę także uczestnicy
badań. Na przykład jeden z rozmówców, mający nieregulowany czas pracy, ustala godzinę,
o której kończy wykonanie swoich zadań zawodowych: „(…) No i po 20:00, to też nie zawsze
mi się udaje, ale tak sobie założyłem, że po 20:00 już nie robię nic związanego z takimi sprawami. Czyli czego nie zdążyłem zrobić do 20:00, no to trudno, to na jutro”.
Osoby badane mówiły, że relaksują się leżąc na leżaku i słuchając muzyki, oglądając film, grając
w gry, czytając książki. Inni rozmówcy wskazywali na formy spędzania wolnego czasu powiązane
z aktywnością na świeżym powietrzu – jazdę konną lub przejażdżki rowerowe. Jedna z osób
wspomniała o swojej działalności w stowarzyszeniu działającym na rzecz lokalnej społeczności.
Uczestnicy wywiadów mówili także o wadze spędzania czasu wolnego w gronie rodziny,
w domu.
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Rekomendacje uczestników badań
Podczas wywiadów respondenci mówili o książkach i stronach internetowych, które były i są
nadal, z różnych powodów, dla nich ważne. Na ich top liście znalazły się pozycje będące impulsem do podjęcia nowych działań, w sferze życia tak zawodowego, jak i osobistego. Zachęcamy
do zapoznania się z rekomendacjami naszych rozmówców.
Dla tych, którzy budują zawodową sieć kontaktów…
• LinkedIn – międzynarodowy serwis społecznościowy, specjalizujący się w kontaktach
zawodowo-biznesowych.
Dla przedsiębiorców…
• Michael Gerber, „Mit przedsiębiorczości. Dlaczego większość małych firm upada i jak
temu zaradzić”;
• Harvard Business Review – magazyn dla menedżerów, prezentujący artykuły z pogranicza
ekonomii, biznesu i nauki.
Dla tych, którzy twierdzą, że nauki przyrodnicze nie są ciekawe…
• Bill Bryson, „Krótka historia prawie wszystkiego”.
Dla tych, którzy interesują się nowoczesnymi technologami …
• Udacity – platforma oferująca darmowe kursy on-line w zakresie m.in. programowania,
sztucznej inteligencji, marketingu cyfrowego i wielu innych;
• GeekWeek.pl - serwis informacyjny na temat nowych technologii.
Dla cukierników…
• Małgorzata Weber „Słodko-słodkie”;
• Książki Buddy Valastro.
Dla pracujących z dziećmi…
• Renata Arendt-Dziurkowska, Wojciech Eichelberger, „Zatrzymaj się”;
• Strona internetowa Stowarzyszenia Familylab https://familylabassociation.com/;
• Książki dla dzieci autorstwa Doroty Gellner.
Dla tych, którzy chcą poznać bohaterów mitów z różnych zakątków świata i odkryć podobieństwo pomiędzy wszystkimi kulturami…
• Joseph Campbell, „Bohater o tysiącu twarzy”.
Dla tych, którzy nie mają czasu, by przeczytać wszystkie książki ze swojej top listy…
• Blinkist – aplikacja zawierająca streszczenia poradników i książek (popularno)naukowych o różnej tematyce.
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Podsumowanie

W niniejszym raporcie zostało przedstawionych dwadzieścia historii
edukacyjno-zawodowych, opracowanych na podstawie przeprowadzonych
wywiadów narracyjnych. Bohaterami poszczególnych rozdziałów byli
absolwenci szkół ponadpodstawowych z terenu aglomeracji poznańskiej.
Opracowane analizy zostały zestawione z wybranymi teoriami psychologicznymi dotyczącymi sukcesu i motywacji.
Jak wynika z przeprowadzanej analizy, pojęcie sukcesu można rozumieć na
wiele sposobów. Podobnie droga do osiągnięcia sukcesu jest określona
indywidulanie - może wieść przez zwycięstwa i porażki, przez ciężką,
monotonną pracę i przez przypadkowe, pozytywne zbiegi okoliczności. Siłą
napędową sukcesu jest zazwyczaj wielki młodzieńczy entuzjazm, pomimo
pojawiającego się czasami zwątpienia - w siebie, w ludzi i we własne marzenia. Wszytko to składa się na strategię sukcesu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A jaki będzie Twój sukces?
Czy masz swoją strategię na Twój sukces zawodowy?
Jaki jest Twój cel w karierze zawodowej?
Czy przemyślałeś, jakie kroki musisz podjąć, by zrealizować swój
plan?
Co już zrobiłeś, by przybliżyć się do swojego zaplanowanego celu?
Ile już w życiu zdziałałeś?
Czy określiłeś swój potencjał?
Jakie masz zasoby zewnętrze do dyspozycji?
Na kogo wsparcie możesz liczyć?
Jakie są ryzyka w realizacji Twojego planu? Jak możesz im przeciwdziałać?

Mamy nadzieję, że raport pomógł Ci odpowiedzieć sobie chociaż na niektóre
z postawionych powyżej pytań i przynajmniej w minimalny sposób przybliżył Cię do Twojego sukcesu. Gdy zrealizujesz swój plan, daj nam proszę
znać. Być może staniesz się bohaterem kolejnej edycji „Strategii sukcesu”,
a Twoja historia edukacjo-zawodowa zainspiruje innych do działania. Trzymamy za Ciebie kciuki!
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Centrum i Obserwatorium –
garść przydatnych informacji

Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu jest miejską jednostką działającą
w obszarze polityki społecznej, realizującą zadania z zakresu poradnictwa zawodowego
i rozwoju kariery dla młodzieży. Placówka udziela wsparcia uczniom poznańskich publicznych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Pomoc ta przybiera formę zajęć edukacyjnych
realizowanych dla młodzieży, rodziców i nauczycieli głównie na terenie szkół oraz konsultacji
indywidualnych dla uczniów. Ponadto do zadań Centrum należy monitorowanie i prognozowanie potrzeb rynku pracy aglomeracji poznańskiej, z uwzględnieniem zmian zachodzących
w gospodarce globalnej, w celu dostarczania rzetelnych informacji zarówno młodym ludziom,
jak i pracodawcom. Z tego też powodu w listopadzie 2013 r. uruchomiono przy Centrum –
Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy Aglomeracji Poznańskiej.
Działalność Obserwatorium wspierana jest przez zewnętrzną wobec Centrum Radę Programową
Obserwatorium, powołaną przez Prezydenta Miasta Poznania. Pełni ona rolę doradczą oraz
współtworzy strategię badań prowadzonych przez Obserwatorium.
Do zadań Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy należą m. in.:
• badanie potrzeb kadrowych przedsiębiorców aglomeracji poznańskiej oraz planów edukacyjno-zawodowych uczniów poznańskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych;
• monitorowanie i prognozowanie potrzeb rynku pracy aglomeracji poznańskiej,
z uwzględnieniem zmian zachodzących w gospodarce globalnej;
• gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie rzetelnych informacji na temat aktualnych i prognozowanych trendów na rynku pracy, potrzeb kadrowych przedsiębiorców
oraz oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ustawicznego wśród młodych ludzi,
pracodawców oraz inwestorów;
• organizacja spotkań z osobami odpowiedzialnymi za przyjętą w regionie politykę
kształcenia, w tym z dyrektorami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych aglomeracji
poznańskiej w celu stworzenia optymalnego systemu współpracy systemu edukacji
z gospodarką na obszarze aglomeracji poznańskiej.
Więcej informacji o Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy Aglomeracji Poznańskiej
CDZdM można znaleźć na: www.cdzdm.pl.
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Noty autorskie

Bogna Frąszczak – socjolog, doradca kariery, dyrektor Centrum Doradztwa
Zawodowego dla Młodzieży.
Halina Bandurska – doktorantka w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, jej zainteresowania badawcze
dotyczą metod badań jakościowych i czasu w polityce społecznej.
Alicja Koperska – pedagożka i ekonomistka, certyfikowana trenerka,
pracowniczka Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy Aglomeracji
Poznańskiej, doktorantka w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Hanna Kroczak – socjolożka, badaczka obszarów polityki społecznej oraz
społeczności lokalnych. Od listopada 2019 r. zajmuje się analizami oraz
projektami społeczno-ekonomicznymi w Obserwatorium Gospodarki
i Rynku Pracy Aglomeracji Poznańskiej.
Marta Łuczak – pedagog, politolog i socjolog; we wrześniu 2019 r. dołączyła do zespołu Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy Aglomeracji
Poznańskiej, gdzie zajmuje się koordynacją badań i analiz.
Ewelina Szymańska – socjolog, pracowała w Obserwatorium Gospodarki
i Rynku Pracy Aglomeracji Poznańskiej, gdzie zajmowała się koordynacją
badań i opracowaniem graficznym danych.
Anna Waligóra – socjolożka i ekonomistka, badaczka przedsiębiorczości
społecznej i projektantka badań społecznych. Pracownik naukowy
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W Obserwatorium zajmowała
się analityką rynku pracy.
Marcin Woźniak – pedagog i ekonomista. Rynkiem pracy zajmuje się od
12 lat. Obecnie pracuje jako specjalista ds. badań społeczno-ekonomicznych w Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy Aglomeracji Poznańskiej oraz adiunkt na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej UAM.
Dominik Zasada – psycholog, pracuje w Obserwatorium Gospodarki
i Rynku Pracy Aglomeracji Poznańskiej, gdzie zajmuje się głównie analizą
danych ilościowych – śledzeniem statystyki publicznej.
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Streszczenie w języku polskim
Celem głównym projektu badawczego „Strategie sukcesu. Ścieżki edukacyjno-zawodowe absolwentów szkół ponadpodstawowych z terenu aglomeracji
poznańskiej. Edycja 2019” było zebranie, analiza i upowszechnienie wiedzy
na temat ścieżek edukacyjno-zawodowych absolwentów szkół ponadpodstawowych z terenu aglomeracji poznańskiej. Celowi głównemu towarzyszyły
następujące cele szczegółowe: opisanie i analiza biografii zawodowych osób
wykształconych w różnych systemach edukacyjnych (1), identyfikacja determinant wyborów edukacyjno-zawodowych w kontekście uwarunkowań indywidualnych i społecznych (2) oraz porównanie przeszłych i obecnie dostępnych
wariantów wyborów edukacyjnych (3).
Badania realizowane na potrzeby niniejszego raportu miały charakter jakościowy:
przeprowadzono 20 pogłębionych indywidualnych wywiadów częściowo
ustrukturyzowanych z dyspozycjami pytań, z których główne brzmiało następująco: Proszę opowiedzieć od początku do końca – od najważniejszego pierwszego momentu do teraz jak wyglądała P. ścieżka wyborów edukacyjno-zawodowych?
W wyniku przeprowadzonych badań powstał monograficzny opis karier edukacyjno-zawodowych uzupełniony o analizy przekrojowe i komentarze ekspertów. Raport przeznaczony jest przede wszystkim dla uczestników rynku edukacyjnego i rynku zawodowego aglomeracji poznańskiej, a więc dla uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (podstawowych i ponadpodstawowych),
nauczycieli, psychologów szkolnych, pedagogów i doradców zawodowych. Do
jego lektury zapraszamy także dorosłe osoby, które są zainteresowane wiedzą
na temat tego, jak funkcjonuje rynek pracy. Mamy nadzieję, że przedłożona
lektura zainteresuje także przedsiębiorców i pracowników publicznych oraz
niepublicznych instytucji rynku pracy.
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Streszczenie w języku angielskim
The main goal of the research project Strategies of success. Educational and
vocational choices of secondary school graduates from the Poznań agglomeration. Edition 2018 was to aggregate, analyze and share knowledge about
the educational and vocational choices of secondary school graduates from
the Poznań agglomeration. The main aim was supplemented by the following
specific objectives: a) description and analysis of professional biographies of
people educated in various educational systems; b) identification of determinants of educational and professional choices in the context of individual and
social conditions, and c) comparison of past and currently available options for
educational choices.
Research carried out for the purposes of this report was qualitative we conducted 20 in-depth individual interviews with the dispositions of questions.
The main one was as follows: Please tell from the beginning to the end - from
the most important first moment to now - how did your educational and career
choices look like?
As a result, the monographic description of career and educational paths was
completed and supplemented with experts’ comments and cross-sectional
analysis. The collected data was embedded in the context of other arrangements regarding the labor market of the Poznań agglomeration.
The report is intended primarily for participants of the educational market
and professional market of the Poznań agglomeration, i.e. for junior high and
high school students (primary and secondary school), teachers, school psychologists, pedagogues and vocational counselors. We hope that the research
report will also interest entrepreneurs and employees of public and non-public
institutions of the labor market. We also encourage to the lecture adults who
are interested in the labor market and its socio-economic performances.
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Ogromną zaletą publikacji jest oddanie głosu młodym ludziom i poznanie ich
perspektywy. Przedstawionych jest czytelnikowi aż 20 historii, z których każda
stanowi jedyną w swoim rodzaju kombinację przyczyn i decyzji edukacyjno-zawodowych. Każda z nich obfituje we wskazówki dla czytelników, sugestie
nad jakimi aspektami swojej kariery należy skupić się w szczególności. Trudno
którąkolwiek z nich uznać za najlepszą, raport nie ma zresztą takich ambicji,
jako że każda jest pod jakimś względem unikalna. 20 indywidualnych perspektyw daje większe szanse na to, że poszukujący swego miejsca w życiu szybciej
odnajdą siebie w którejkolwiek z przytoczonych opowieści.
dr Tomasz Kozłowski, Poznańskie Centrum Szkoleniowo-Badawcze

[Raport stanowi] źródło wiedzy o rzeczywistych potrzebach i oczekiwaniach
jednostek oraz sposobie ich funkcjonowania na rynku pracy, co może być
przydatne tak przedsiębiorcom, jak i wszystkim osobom wspierającym młodych
ludzi w rozwoju ich kariery.
Magdalena Serafin, trener, konsultant, właścicielka firmy Sensapro

Zgromadzone w trakcie badań informacje stanowią cenny materiał empiryczny,
pozwalający na wnioskowanie na temat wielowymiarowości pojęcia „sukces”
na współczesnym rynku pracy a także wielotorowość i nielinearność ścieżek
edukacyjno-zawodowych jego uczestników.
dr Łukasz Sienkiewicz, Szkoła Główna Handlowa
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