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Hubert 
Jankowiak

„Miałem zmysł trójwymiarowy,
ja potrafiłem sobie wyobrazić, 
co się tam dzieje, w jaki sposób 
się dzieje”
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Mistrz Wielkopolski w skokach konnych przez przeszkody, dyslektyk, dysgra-
fik, nienawidzący przedmiotów szkolnych: historia i język polski, absolwent 
Zespołu Szkół Elektrycznych nr 2 w Poznaniu w zawodzie technik elektronik, 
magister inżynier na kierunku automatyka i robotyka Politechniki Poznańskiej, 
właściciel lub współwłaściciel trzech silnych przedsiębiorstw w branży elek-
tromechanicznej, innowator z zacięciem i swadą opowiadający o meandrach 
przemysłu.

Zapytany o przebieg swojej kariery edukacyjno – zawodowej respondent 
rozpoczął opowieść o losach swojej rodziny. Pradziadek zakładający, 
że chce dać swoim dzieciom wykształcenie co najmniej takie jak swoje, a naj-
chętniej wyższe od swojego, zaszczepił chęć nauki i rozwoju w kolejnych 
pokoleniach. Dziadek i ojciec również kładli duży nacisk na edukację i roz-
wój umiejętności w zakresie techniki pomimo przeszkód, takich jak niedostatki 
finansowe i zdrowotne czy geograficzne oddalenie od miejsc kształcenia.
„No i gdzieś ja się odnalazłem jeszcze w tej całej grandzie”.

Firmy rodzinne

Firma rodzinna może być definiowana różnorako i na kilku poziomach. 
W zależności od źródła, można mówić o nie mniej niż milionie (Fundacja 
Firmy Rodzinne) a nawet około dwóch milionach firm (Inicjatywa Firm 
Rodzinnych) tego rodzaju w Polsce. Stanowią one zatem od około 60% 
do nawet 92% wszystkich podmiotów gospodarki narodowej (Instytut 
Biznesu Rodzinnego). Elementy wyróżniające firmy rodzinne to: głębsze 
i bardziej złożone relacje między osobami je tworzącymi, nacisk poło-
żony na działanie oparte na wartościach, przyjazna kultura organiza-
cyjna, skuteczność jako sposób długofalowego budowania wizerunku, 
orientacja na wytrwanie nawet w niesprzyjających okolicznościach 
rynkowych. 

Więcej: Fundacja Firmy Rodzinne – www.ffr.pl | Inicjatywa Firm Rodzin-
nych – www.firmyrodzinne.pl | Instytut Biznesu Rodzinnego - 
www.ibrpolska.pl

Na etapie kształcenia gimnazjalnego respondent realizował swoją pasję 
hippiczną. W wieku 11 lat został mistrzem Wielkopolski w skokach przez 
przeszkody. Mimo dylematu: co wybrać - z jeździectwa uczynił pasję, a za-
wodowo związał się z branżą techniczną, podejmując kształcenie w tech-
nikum w Zespole Szkół Elektrycznych nr 2. Przeprowadzka do Poznania 
i problemy z adaptacją w nowym miejscu skończyły się poznaniem korepety-
tora, który będąc informatykiem – programistą, zajmował się m.in. mikropro-
cesorami.
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„(…) jest też znakomitym elektronikiem i czas od połowy 1 klasy do praktycznie 
końca 4 klasy pozwolił, że zaczęliśmy już w 3 klasie technikum stawiać swoje syste-
my automatyki w maszynach”.

Kształcenie szkolne połączone z kontaktem z branżą w przedsiębiorstwie rodzin-
nym i samodzielne zaangażowanie sprawiły, że jeszcze jako uczeń został współ-
pracownikiem fabryki jednej z największych na świecie sieci meblarskiej. Korzy-
stał z konsultacji technologicznych u wykładowców Politechniki Poznańskiej oraz 
metodą prób i błędów poznawał technologie wykorzystywane w branży mechaniki 
przemysłowej: serwomotory, elektrowrzeciona, falowniki. Konsekwencją tych 
doświadczeń okazały się studia wyższe na Politechnice Poznańskiej na kierunku au-
tomatyka i robotyka oraz rozwój firmy rodzinnej, rozpoczęcie własnej działalności 
gospodarczej i uzyskanie silnej pozycji na rynku lokalnym.

Zaangażowanie seniora rodu w mechanikę samochodową było pierwszym kamie-
niem milowym wspomnianym przez naszego badanego.

„No i zaczął naprawiać samochody. Okazało się, że w Nowym Tomyślu żadnego 
elektryka samochodowego nie było, więc to był idealny moment i miejsce, w którym 
on podjął decyzję, że jednak idzie na swoje”.

Flow

Flow czyli przepływ (tłumaczony także jako uniesienie, uskrzydlenie) jest poję-
ciem wprowadzonym do psychologii przez badacza pochodzenia węgierskiego 
Mihálya Csíkszentmihályi. Oznacza on stan umysłu pojawiający się podczas 
całkowitego skupienia w trakcie wykonywania zadania, które z jednej strony 
stanowi dla osoby wyzwanie, z drugiej wymaga od niej wysokiego poziomu 
umiejętności. Co prawda, pojęciem tym określa się zazwyczaj stany doświad-
czane w trakcie uprawiania wymagających sportów czy muzykowania (np. 
improwizowanego) oraz zakłada się brak zewnętrznego rezultatu działania 
(autoteliczność) – wydaje się ono jednak niezwykle przydatne, gdy mówimy 
o pasjonatach dowolnych dziedzin, do których dotychczas stosowano powie-
dzenie przypisywane Konfucjuszowi:  Wybierz pracę, którą kochasz, a nie 
będziesz musiał pracować nawet przez jeden dzień w swoim życiu.

Więcej: https://www.ted.com/talks/mihaly_csikszentmihalyi_on_flow

Kolejnym: osobista współpraca ze wspomnianym uprzednio korepetytorem-pro-
gramistą. Następnie ważnym momentem na ścieżce zawodowej były udane próby 
przekonania rodzica do wejścia w nowe obszary branży, co okazało się kluczowe 
dla dalszego rozwoju rodzinnego biznesu.

„Poszedłem do rodziców i mówię im, że przydałaby się nam nowa maszyna. No 
i tata mówi: „Zobacz chłopcze, 30 lat prosperujemy i jest dobrze - ze spokojem” 
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A ja mówię: „Tata, nie ma już spokoju - ta maszyna nam jest niezbędna”. Pojecha-
łem do mojego kolegi, z którym chodziłem do klasy w technikum i za pieniądze, 
które zarobiłem na naprawach maszyn, kupiłem szlifierkę do wałków. I widziałem, 
że nie bardzo to się rodzicom podobało, ale kiedy zaczęliśmy szlifować wały 
do silników, a nie toczyć je, kiedy ta powierzchnia zaczęła wychodzić idealna, 
to dostałem zielone światło”.

Sytuacja zakładu zmusiła respondenta do nawiązania kontaktów z kadrą naukowo 
– techniczną Politechniki Poznańskiej. Akademicy pełnili role konsultantów meryto-
rycznych, co w połączeniu z szerokimi kontaktami w branży mechaniki przemysło-
wej zaowocowało przygotowaniem do pracy z nowo pojawiającymi się na polskim 
rynku technologiami (serwomotory, elektrowrzeciona) i dalszym wzrostem wiedzy 
oraz umiejętności pracowników firmy.

Rodzice mądrze inwestujący w rozwój dzieci wydają się mieć w opowieści re-
spondenta znaczenie kluczowe. Gotowi ponosić wydatki związane z kształceniem 
i rozwojem, a nie kaprysami młodego człowieka, zostawiający mu duże pole swo-
bodnych decyzji i dbający jednocześnie o solidne ich umotywowanie i podstawy. 
Rodzina motywowała się do rozwoju i osiągnięć, pomimo różnorodnych trudności. 
Kolejną ważną grupą odniesienia jest przemysł – kontrahenci, klienci:
„(…) napór od strony przemysłu zaczął nam takie warunki dyktować, że my musieli-
śmy naprawdę się brać w karby, żebyśmy my spełnili ich oczekiwania, żebyśmy my 
im nie powiedzieli, no dobra panowie, może za 3 miesiące wam zrobimy”. 
Interakcja z przemysłem rozumiana jest przez badanego jako silny związek, wyma-
gający niemal wyłącznie umiejętności odbierania sygnałów, kierujących w kolejne 
obszary rozwoju:  „I ten rynek sam od nas wymagał systematycznie, co my mamy 
robić, żeby klienta zadowolić”.

Pytany o definicję sukcesu, respondent odpowiada bez wahania: 
„Przede wszystkim uczciwość w stosunku do klienta. No i praca. Praca, praca, 
praca, praca. Upór też jest dość istotną rzeczą, że jak już się za coś biorę, to nie 
można tego tematu sobie odpuścić”. 




