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„Liczyć dobrze każdą minutę”
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Technik poligrafii, fascynat folkloru, prowadzący praktyczną naukę 
zawodu w szkole będącej bezpośrednim kontynuatorem dorobku 
swojej szkoły macierzystej. Instruktor tańca, twórca firmy klasyfi-
kowanej przez najpoważniejsze periodyki ekonomiczne jako lider 
branży poligraficznej oraz autor publikacji popularyzujących folk-
lor.

Maciej Sierpiński od najmłodszych lat pracował w ogrodnictwie 
i pieczarkarstwie wyuczając w sobie nawyki, które z czasem 
okazały się niezwykle istotne dla młodego ucznia i przedsiębior-
cy. W związku z doświadczeniem rodzinnym dokonał wyboru 
kształcenia w Technikum Poligraficzno–Księgarskim im. J. Lelewela 
w Poznaniu, dzisiaj przekształconym w Zespół Szkół Zawodowych 
Nr 6 im. J. Lelewela, zdobywając zawód poligrafa. Kontynuując 
gromadzenie doświadczeń w drobnej sprzedaży detalicznej, już 
w siedemnastym roku życia dzięki wsparciu rodziców, otworzył 
działalność gospodarczą – sieć sklepów na przejściach granicz-
nych. Odnosząc sukces komercyjny, ukończył kształcenie na pozio-
mie technika i rozpoczął studia na najbliższym poligrafii kierunku, 
oferowanym przez Politechnikę Poznańską – mechanice i budowie 
maszyn. Mimo powodzenia w handlu, świadomość niestabilności 
rynku skłoniła respondenta do powrotu do wyuczonego zawo-
du. Dzięki znajomościom ze szkoły znalazł pierwszego partnera 
biznesowego w branży. Doświadczenie handlowe przygotowało go 
do funkcjonowania na wolnym rynku. Dzięki sukcesowi finansowe-
mu pierwszego przedsięwzięcia zgromadził środki na wniesienie 
udziału do spółki i uruchomienie drukarni – początkowo mierzącej 
wyłącznie 20m2. Łączenie kształcenia politechnicznego z prowa-
dzeniem własnej działalności gospodarczej okazało się na tyle 
utrudnione, że pod koniec drugiego roku studiów Maciej Sierpiński 
poświęcił się wyłącznie pracy i pasji. Od zakończenia drugiego 
roku studiów prowadzi i rozwija biznes oraz realizuje się na polu 
tańca ludowego – od tancerza do kierownika zespołu, choreografa 
i instruktora.

Respondent wskazuje kilka punktów zwrotnych w swojej ścieżce 
edukacyjno-zawodowej, które spowodowały, że jego dalsza historia 
doprowadziła go do miejsca, w którym znajduje się dzisiaj. Pierw-
szy to wybór szkoły - Technikum Poligraficznego, dzięki któremu 
związał się z tą branżą. Drugi moment to spotkanie nauczyciela 
zawodu - pasjonata, który umożliwił  uczniom kontakt z technologią 
drukarską pojawiającą się na rynku (offset) oraz stanowił wzór za-
angażowania osobistego w pracę z uczniem. Następnie założenie 
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pierwszej działalności gospodarczej – handlu i kolejnej - drukarni. Ostatecz-
nie jednak to zespół tańca nauczył go, jak być zorganizowanym, jak ”liczyć 
dobrze każdą minutę”. Także dzięki tej aktywności pozaszkolnej, podczas 
wyjazdów zagranicznych zyskał możliwość obserwowania innych standardów 
zachowań w rodzinach i na rynku pracy. Ich przełożenie na polskie realia 
umożliwiło, według badanego, odniesienie sukcesu.

Wśród osób, które miały największy wpływ na ścieżkę rozwoju edukacyjno – 
zawodowego, badany wskazuje na rodziców.
„w wieku 15 lat na pewno, czy tam 14, najważniejsi byli rodzice i ich wspar-
cie”.

Służba wojskowa  jako element zwiększający popularność studiów wyż-
szych u młodych mężczyzn

Obowiązkowa służba wojskowa obejmowała wszystkich młodych męż-
czyzn w wieku 19 lat. W zależności od analizowanego okresu trwała 
od 24 do 9 miesięcy Odroczenie w jej odbywaniu możliwe było m.in. 
dzięki podjęciu studiów wyższych. Gdy w roku 2008 zakończył się po-
bór przymusowy i pojawiła się możliwość wyboru tej ścieżki kariery 
(ochotnicza bądź zawodowa służba wojskowa) dla wielu osób stała 
się ona nie tylko równorzędna, ale niejednokrotnie bardziej prestiżowa 
niż kariera cywilna. Informacje o możliwości odbycia ochotniczej służby 
wojskowej, podjęcia zawodowej służby wojskowej, czy kształcenia 
na uczelniach wojskowych znajdują się na stronach wojewódzkich komi-
sji uzupełnień. Dla miasta Poznania  
http://poznan.wku.wp.mil.pl/pl/index.html

Tuż obok ustawia wspominanego już wcześniej nauczyciela, zaangażowa-
nego w pracę zawodową w nowoczesnym parku maszynowym, zaangażo-
wanego także w pracę z uczniami. „(…)dzięki czemu ja mogłem się świetnie 
rozwijać,  nie poprzestając wyłącznie na programie praktyk obowiązkowych, 
ale poszerzać go. Nauczyciel, który nam się trafił w szkole, był człowiekiem 
z branży, który zgodził się poprowadzić jedną klasę, właśnie moją klasę, był 
człowiekiem, który nam pomagał dostać się do tych najnowszych technologii, 
na najnowsze maszyny, bo widział w nas potencjał, widział w nas chęć”.

Wsparcie domu rodzinnego oraz wsparcie nauczyciela podczas zdobywania 
zawodu: te dwa czynniki wpłynęły na kształtowanie się woli rozwoju zawo-
dowego  respondenta oraz umożliwiły mu jej realizację.

Badany dość sceptycznie odnosi się do samego pojęcia osiągania sukcesu 
i nieco go przedefiniowuje:
„Zawodowo i na niwie tej mojej pasji, czyli folkloru, odnoszę pewne sukcesy, 
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które nazywam krokami. Nie wiem natomiast, czy można kiedykolwiek powiedzieć: „Osiągną-
łem sukces”.

Zauważa także, że osiąganie sukcesu wiąże się z wyznaczaniem sobie barier i granic 
do przekraczania.

„(…) Ja sam nigdy nie powiem, że osiągnąłem sukces. Na razie pracuję na to, żeby było co-
raz lepiej. Staram się rozwijać swój biznes i swoją pasję, jak tylko umiem, niech inni oceniają, 
jak to wychodzi”.

Mimo, że w latach 2005 - 2007 firma respondenta była trzykrotnie laureatem konkursu „Ga-
zele Biznesu”, a w roku 2006 otrzymała tytuł „Geparda Biznesu” jako „Najszybciej rozwija-
jąca się firma branży poligraficznej”, deklaruje on: 

Listy, rankingi, klasyfikacje

Szkoły, miejsca pracy, branże i pracodawcy, a nawet całe regiony i kraje charakteryzo-
wane są pod różnymi kątami. Bez względu na to, jaki ranking, listę i klasyfikację analizu-
jemy, ważne jest, aby rozumieć w jaki sposób została przygotowana, co było podstawą 
jej sporządzenia. Poniżej kilka klasyfikacji istotnych dla ucznia, studenta, pracownika… 
Miesięcznik „Perspektywy” ocenia szkoły średnie. Dla liceum bierze się pod uwagę 
sukcesy w olimpiadach, maturę z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych. Dla tech-
nikum natomiast dodaje jeszcze wyniki egzaminu zawodowego. Więcej: www.perspekty-
wy.pl. Ten sam periodyk dokonuje oceny kierunków studiów wyższych, porównując m.in.: 
uznanie międzynarodowe, preferencje pracodawców, ekonomiczne losy absolwentów, 
patenty i prawa ochronne, środki pozyskane z UE, uprawnienia doktorskie i habilitacyj-
ne, efektywność w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych na badania, nada-
ne stopnie naukowe; publikacje i cytowania. 
Więcej: www.perspektywy.pl/RSW2018/
Puls HR, czyli serwis branżowy HR co roku przygotowuje zestawienie najlepszych praco-
dawców w Polsce. Podstawą do jego sporządzenia są oceny kapituły i czytelników. Kapi-
tuła wyraża opinię na temat wpływu danego pracodawcy na lokalny rynek pracy, opinii 
o rynku, działań CSR, innowacji w zarządzaniu ludźmi i prowadzeniu procesu rekrutacji. 
Więcej: www.pulshr.pl
Najlepsze Miejsce Pracy Polska to lista tworzona przez firmę konsultingową Great Place 
To Work. Zwycięzców wyłania się na podstawie ankiet pracowniczych i oceny kapituły 
konkursu. Więcej: www.greatplacetowork.pl/
Best Quality Employer mogą otrzymać firmy, które zostały ocenione przez Centralne 
Biuro Certyfikacji Krajowej na podstawie ankiet w działach HR. Uwzględniają one m.in.: 
poziom zatrudnienia i rotacji pracowników, formy zatrudnienia, rozwój kwalifikacji zawo-
dowej pracowników i szkolenia, ścieżki kariery i awansu, warunki rekrutacji.
Więcej: www.certyfikacjakrajowa.org.pl/best-quality-employer/
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„(…)nie uważam, żeby zdobycie jakiejkolwiek nagrody czy, czy osiągnięcie jakiegoś pozio-
mu obrotu albo zysku było tym momentem, w którym mówimy: „Osiągnąłem sukces!” Nie. 
My ten sukces budujemy. Całe życie buduje się ten sukces i na końcu jak człowiek schodzi, 
to zawsze może sobie powiedzieć, że coś można było jeszcze zrobić inaczej. Zawsze 
można było coś jeszcze poprawić. Jak się zatrzymam nad firmą, to też są miejsca, gdzie 
bardzo chciałbym coś poprawić, ale dzisiaj już jest to niemożliwe. I to jest najlepszym 
dowodem, że ten sukces cały czas się buduje. Dopóki pracujemy, dopóki coś robimy, myślę, 
że to budujemy. Czym innym jest na pewno kariera sportowca, który osiąga mistrzostwo 
olimpijskie i może powiedzieć: „Osiągnąłem sukces”. My w biznesie jesteśmy takimi mara-
tończykami i dopóki prowadzimy firmę, to cały czas ten wyścig trwa i cały czas ścigamy 
się z konkurencją, z życiem, z tym wszystkim, co nas otacza. Tak do tego podchodzę”.

Natomiast gdy mowa jest o recepcie na zbliżanie się do osiągniecia sukcesu, recepcie 
na wejście na drogę realizacji planów i celów, możemy usłyszeć:„(…) tak naprawdę meto-
dą (odniesienia) sukcesu jest ciężka praca, solidna, sumienna praca, podnosząca cały czas 
samemu sobie poziom i standardy tego, co się robi. Ja przede wszystkim patrzę na to, jak 
ja się zachowuję, co ja źle robię i analizuję przede wszystkim sam siebie”. 




