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Historia 10

Bartłomiej 
Konieczny

„Trzeba chcieć i trzeba się angażować 
pełnią sił”
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Bartłomiej Konieczny po ukończeniu szkoły podstawowej i gimnazjum rozpo-
czął kształcenie w Technikum Energetycznym na kierunku elektryk. Na wybór 
tej szkoły wpłynęły z jednej strony jego zainteresowania, a z drugiej jego brat, 
który jest również absolwentem tego technikum. W trakcie nauki respondent 
uczestniczył w praktykach zawodowych. Zrealizował je w Poznańskiej Operze 
w oddziale oświetlenia, gdzie zajmował się właśnie oświetleniem podczas spek-
takli i różnych imprez okolicznościowych. Jak sam wskazuje, było to dla niego 
ważne miejsce. Jeszcze będąc uczniem gimnazjum, angażował się w aktywno-
ści muzyczne (gra na instrumencie) i techniczne (nagłośnienie, oświetlenie): 
„Generalnie mój plan na karierę zaczął kształtować się w szkole. W gimnazjum 
już myślałem, żeby zacząć działać artystycznie, właśnie sprzętem. To było 
takie moje, takie moje główne hobby, zajmowanie się sprzętem i generalnie 
muzyka i instrumenty, bo gram na gitarze”. 

Elektryk- zawód z perspektywami?

Kształcący się w zawodzie elektryka nie powinni martwić się o pracę 
w przyszłości, co potwierdza duża liczba ofert pracy. Elektryk to za-
wód potrzebny w miejscach wykorzystujących energię elektryczną, czyli 
praktycznie wszędzie. Do jego obowiązków należą przede wszystkim 
projektowanie, testowanie i nadzorowanie wykonywania sieci i systemów 
elektroenergetycznych, różnego rodzaju aparatów, maszyn czy urządzeń 
elektrycznych. Po zdobyciu wykształcenia w zawodzie, ma on możliwość 
założenia własnej działalności gospodarczej lub pracy w przedsiębior-
stwach usługowych, przemysłowych, produkcyjnych,  telekomunikacyjnych, 
informatycznych. To praca dla osób precyzyjnych, odpowiedzialnych, 
cechujących się starannością i dokładnością. Podstawowe kwalifikacje zdo-
być można m.in. w szkole branżowej I stopnia lub technikum, a rozwijać je 
można na studiach elektrotechnicznych. 

Po zdaniu matury i egzaminów zawodowych rozpoczął pracę w firmie ENEA 
Operator, w której pracuje do dzisiaj. Bartłomiej Konieczny zdobywał do-
świadczenie obsługując wydarzenia, imprezy, targi. Ta praca nauczyła go 
określonych umiejętności technicznych związanych z operowaniem światłem 
i dźwiękiem, ale także radzenia sobie ze stresem, pracy pod presją czasu i od-
powiadania na pojawiające się sytuacji kryzysowe. Za najbardziej rozwijające 
momenty w życiu uważa pracę w teatrze, pracę z swoimi znajomymi podczas 
obsługi eventów oraz aktualnie wykonywaną pracę w firmie ENEA. Podkreśla 
on, że duże znaczenie ma dla niego wiedza praktyczna, zdobywana i przeka-
zywana przez działanie. 

Podobnie było z harcerstwem, do którego należy od 6. roku życia. Wspomina 
on, że harcerstwo umożliwiło mu zdobycie określonych umiejętności, np.
 „(…) rozpalenie ogniska, ułożenie ogniska, podstawowa obsługa narzędzi, 
bo wiadomo, na obozie trzeba sobie zbudować jakieś tam tablice informacyj-
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ne, jakieś tam bramy, różne dziwne rzeczy, jakieś tam ogrodzenie. To takie 
rzeczy pod nadzorem opiekunów się wykonuje i też się tą wiedzę techniczną 
zdobywa. Jak wbić prawidłowo gwóźdź, jak go wyjąć, jak go nie wbijamy 
prawidłowo (…)I jak dobrze kopać małą łopatą czy dużą łopatą. To są umiejęt-
ności, które daje harcerstwo i też harcerstwo wychowuje na swój sposób”. 

Zaangażowanie w harcerstwo stanowiło ważny moment w biografii responden-
ta. On sam wskazuje, że z jednej strony była to przygoda, a z drugiej otwarcie 
się na inne osoby i wykształcenie umiejętności, które teraz wykorzystuje w co-
dziennej pracy.

Czym kierować się przy wyborze technikum?

Nauka w technikum pozwala na zdobycie konkretnych umiejętności 
zawodowych. Poszukiwania odpowiedniej placówki dobrze rozpocząć 
od sprecyzowania swoich zainteresowań. Szkoły oferują wiele profili 
kształcenia, z którymi możemy się utożsamić. Wybór ucznia powinien 
być przemyślany i podjęty samodzielnie w oparciu o plany na przyszłość. 
W dalszej kolejności warto zapoznać się z programem nauczania, rankin-
gami oraz ogólną opinią o szkole w lokalnym środowisku. Trendem stało 
się nawiązywanie współpracy pomiędzy szkołą a przedsiębiorstwami 
w formie umowy patronackiej. Szkoły pod patronatem oferują kształcenie 
sprecyzowanych typów pracowników, którzy swoją karierę zawodową roz-
poczynają pod okiem fachowców, a w przyszłości znajdują zatrudnienie 
w przedsiębiorstwie. Ponadto firmy dofinansowują technika, co przekłada 
się na doposażenie pracowni dydaktycznych w nowoczesny sprzęt, szko-
lenia nauczycieli, wdrażanie programów stypendialnych dla najlepszych 
uczniów czy organizację praktyk. Wybór odpowiedniej placówki oferują-
cej szerokie możliwości ułatwi osiągnięcie sukcesu zawodowego w wybra-
nej dziedzinie technicznej. 

Bartłomiej Konieczny charakteryzuje sukces z perspektywy swojej sytuacji 
– ukończenia dobrej szkoły, ambitnej i twórczej pracy w teatrze oraz pracy 
w dużej firmie energetycznej. Wskazuje, że miejsce, w którym się teraz znaj-
duje, zawdzięcza ciężkiej pracy. Oto elementy, które jego zdaniem składają 
się na sukces zawodowy: 

„Zaangażowanie, czas, odpowiedni ludzie wokół, to bardzo jest istotna spra-
wa. Ludzie, którzy będą wspierać, którzy nie będą na zasadzie takiej, a rób 
sobie, co chcesz. Którzy będą pytać, jak ci idzie, którzy doradzą coś. Nie za-
wsze ta rada jest dobra, ale widać, że ta osoba chce pomóc. Którzy po prostu 
wysłuchają cię, jak jest jakiś problem i to nie tylko jakby w sferze zawodowej, 
tylko w sferze prywatnej również. To myślę, że są takie najistotniejsze czyn-
niki. Trzeba chcieć, trzeba się w to zaangażować pełnią sił, czyli poświęcić 
na to dużo czasu i trzeba mieć odpowiednie wsparcie”.
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Harcerstwo - ,a może bushcraft?

Bushcraft jest pojęciem coraz częściej słyszanym w środowisku 
zarówno outdoorowym, jak i harcerskim czy survivalowym. W do-
słownym tłumaczeniu oznacza „rzemiosło w krzakach”. Choć 
wywodzi się z survivalu, różni się od niego w pewnych aspektach. 
Bushcraft to nie tyle sztuka przetrwania, ale sztuka życia w trud-
nych warunkach - nie losowych, a wybranych dobrowolnie. Osoba 
taka posiada umiejętności DIY niezbędne do długiego bytowania 
w dzikim otoczeniu, np. w gęsto zalesionym lesie, często w cięż-
kich warunkach atmosferycznych. Posiada podstawowe umiejęt-
ności z zakresu: tworzenia schronienia, zdobycia pożywienia, 
rozpalenia ognia, uzdatniania wody. Istnieje reguła stanowiąca, 
że im bardziej prymitywne narzędzia, tym lepiej. To, co łączy har-
cerstwo i bushcraft, to z pewnością sposób kształtowania charakte-
ru poprzez szacunek do natury i drugiego człowieka. 




