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„To czego byłem nauczony teraz
mi się przydaje”
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Adrian Fornalik jest absolwentem Technikum Elektroniczno-Mechanicznego w Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu oraz początkującym literatem.  
Rodzinna tradycja związała go zarówno z branżą elektryczno-elektroniczną, jak i z jed-
nym z trzech największych pracodawców w mieście1. Niejako na przekór tej tradycji 
i oczekiwaniom, rozwinął się także w obszarze literatury i kontynuuje kształcenie na stu-
diach pierwszego stopnia na kierunku filologia polska - specjalność wydawnicza.

Edukacja respondenta przebiegała w sposób stereotypowy: ukończył on szkołę pod-
stawową, gimnazjum i technikum. Jednocześnie uznać trzeba, że mimo stereotypowości 
nie jest to historia nudna. Bogate praktyki zawodowe, obowiązkowe i dodatkowe, dwa 
wyjazdy zagraniczne w ramach projektu Erasmus+, udział w projekcie „Technicy z pasją”, 
który pozwolił rozwinąć zamiłowanie do literatury. Swoje kształcenie na poziomie po-
nadgimnazjalnym zakończył zdaniem egzaminu dojrzałości i uzyskaniem dwóch z trzech 
kwalifikacji zawodowych wymaganych w zawodzie technika mechatroniki.

Wprowadzanie na stanowisko – programy i systemy wdrożeń pracowniczych

Natychmiastowe postawienie przy maszynie, której obsługę opanowano w trakcie 
nauki szkolnej, jest jednym z możliwych sposobów rozpoczęcia poważnej relacji 
z pracodawcą. Jednak nie wydaje się, że jest to sposób optymalny. Onboarding 
to proces, w którym pracodawca wspiera nowego pracownika w oswajaniu się z no-
wym otoczeniem i środowiskiem. Proces ten dotyczy nie tylko konkretnych zadań 
zawodowych, ale także relacji z ludźmi, procedur obowiązujących w organizacji 
i najszerzej - kultury organizacyjnej. Zadania powinny być zaprezentowane w sposób 
jasny i zrozumiały dla wykonującego, ale także jego współpracowników i zwierzch-
ników - dla nowego zespołu. Relacje z ludźmi skupione są na nauce komunikacji 
i współdziałania. Procedury to obowiązki pionu administracyjnego, który udostępnić 
ma nowozatrudnionemu całą niezbędną dokumentację oraz zapewnić dostęp do na-
rzędzi poprzez przekazanie kluczy, haseł, loginów etc. Ostatecznie kultura organiza-
cyjna jest nadrzędnym elementem, spajającym wszystko w stylu organizacji.

 
„Po zakończeniu szkoły średniej postanowiłem, że zrobię sobie rok przerwy na dorobie-
nie, zrobienie pewnych oszczędności, żeby móc studiować. Pracowałem weekendowo 
na stacji benzynowej jednocześnie szukając pracy, takiej już na pełen etat. Znalazłem ją 
w MPK Poznań”. 

Po podjęciu pierwszej pełnoetatowej pracy w zawodzie pokrewnym do zdobywanego 
w szkole średniej (elektronik) podjął zaskakującą decyzję o porzuceniu dotychczaso-
wej ścieżki rozwoju. Zamiast studiów na Politechnice Poznańskiej rozpoczął kształcenie 
niestacjonarne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza na kierunku filologia polska, co 
było wyrazem pasji literackiej, odkrytej i rozwijanej podczas nauki w technikum. Łączenie 
pełnoetatowej pracy zawodowej z wymagającymi studiami niestacjonarnymi to najnowsze 
wyzwanie, przed którym staje respondent. Kończąc gimnazjum, Adrian Fornalik prze-

1.      Według danych opublikowanych w trzecim kwartale 2018 roku, Miejskie Przedsiębior-
stwo Komunikacyjne w Poznaniu zatrudnia 2,4 tys. pracowników co daje mu trzecią pozycję 
po Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza i Volkswagenie
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żywał problemy rodzinne, które spowodowały, że zamieszkał z dziad-
kami. Wybór technikum miał dać perspektywę na pracę. Wybór zawodu 
mechatronika był kontynuacją i rozwinięciem fachu dziadka – elektryka. 
Drugim momentem kluczowym były pierwsze praktyki – okazały się one 
bogatsze niż przewidywał program i umożliwiły kontakt z maszynami, 
takimi jak: tokarki i frezarki. Ten moment wzbudził zainteresowanie i dał 
rzeczywistą korzyść, zwiększając zakres możliwych do wykonywania zadań 
zawodowych. Kolejnym etapem rozwoju zawodowego i osobistego był 
udział w dwóch edycjach Erasmus+. Najpierw dał on szansę na wyjazd 
do Hiszpanii – gdzie nacisk położony został na kształcenie szkolne, następ-
nie do Portugalii – gdzie dominującym doświadczeniem była już praktyka 
zawodowa w lokalnym przedsiębiorstwie.

Erasmus plus

Erasmus+ jest programem Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, 
szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jedna z realizowa-
nych w jego ramach akcji to „Mobilność edukacyjna”, która pozwala 
uczniom szkół wyposażających w zawód (branżowe szkoły I stopnia, 
technika) albo kształcącym się na drodze szkolenia u pracodawcy 
zdobywać doświadczenia zawodowe poza granicami swojego kraju 
oraz doskonalić umiejętności językowe. Staż czy praktyka oferowane 
w programie mogą trwać od 2 tygodni do 12 miesięcy. Muszą być spój-
ne z programem kształcenia w zdobywanym zawodzie oraz zawierać 
elementy zajęć językowych i kulturowo-pedagogicznych. Doświadcze-
nie to ułatwić ma przejście z procesu edukacji do pracy zawodowej. 
Wnioski o organizację składać mogą wyłącznie instytucje prowadzące 
statutową działalność edukacyjną i dydaktyczną w obszarze kształce-
nia i szkolenia zawodowego. Obecnie, tj. pod koniec 2018 roku, trwa 
składanie wniosków do bieżącej edycji. Ich nabór kończy się w połu-
dnie 5 lutego 2019 r. Więcej informacji można znaleźć na stronie 
www.erasmusplus.org.pl. 
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„Więc nie było tej szkółki, tych okazji pośmiać się jak na pierwszym wyjeździe, 
tylko praca. Stałem przy maszynie i odczułem ten rodzaj pracy do której mnie 
moje technikum przygotowało”.  

Najważniejszą osobą w dotychczasowym życiu respondenta niewątpliwie był 
dziadek. Jego wiedza, doświadczenie oraz warsztat związany z pracą elektryka 
były tym, co wskazywało kierunek rozwoju i pomagało w nakreśleniu i realizacji 
celów zawodowych. W toku kształcenia wicedyrektor szkoły, polonistka, była 
osobą, która wspierała go w realizacji pasji. Kolejną ważną na ścieżce edukacyj-
no-zawodowej osobą był wicedyrektor szkoły.

„On był takim dowodem, że mimo tego, że ma skończoną elektrotechnikę na Poli-
technice, to prowadzi własną galerię sztuki, zgłębia psychologię, prowadzi kółka 
zainteresowań i angażuje w nie uczniów. To było niesamowite. Bardzo dobrze 
wspominam technikum, bo nauczyciele pokazywali nam różne rzeczy, które moż-
na robić”.

Według respondenta o sukcesie zawodowym świadczy możliwość połączenia 
zdobytej w szkole wiedzy z funkcjonowaniem na rynku pracy.

„Znalezienie pracy w swoim zawodzie albo z nim związanym. Ja czuję się speł-
niony, bo to, czego byłem nauczony teraz mi się przydaje”.  

To pragnienie kierowało badanym i jego spełnienie jest dla niego źródłem rado-
ści. Jednocześnie podejmując szerszą refleksję o naturze sukcesu, stwierdza:
„(…) sukces to jest pozostawienie swojego śladu w historii, żeby zostać zapamię-
tanym. Możemy to nazwać w taki bardzo sposób wręcz literacki, że gdzieś zosta-
wienie swojego imienia i nazwiska na jakimś pomniku. Dla mnie sukces to pozosta-
wienie śladu w historii”.




