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Historia 18

Robert Tyma 

„Starałem się po prostu nie spędzić 

tych studiów biernie”
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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, chcia-
łem iść do technikum. Chciałem być elek-
tronikiem 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 posta-
nowił 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 roz-
wojowy kierunek otwierający wiele drzwi”.

Na kierunku Automatyka i robotyka, na Wydziale 
Elektrycznym Politechniki Poznańskiej ukoń-
czył studia inżynierskie, a następnie magister-
skie. Po uzyskaniu tytułu magistra wspólnie 
z kolegą ze studiów założył firmę zajmująca 
się produkcją urządzeń, szeroko rozumianą 
elektroniką i programowaniem oraz prototy-
powaniem urządzeń:

„Już podczas praktyk w technikum poznałem 
człowieka, który zaszczepił we mnie chęć 
posiadania własnej firmy. Obserwując jego 
sposób zachowania, zaraziłem się tym pra-
gnieniem”.

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 nauczy-
ciela. Wspomniane wcześniej praktyki zawo-
dowe w technikum, pozwalające na kontakt 
z samodzielnymi przedsiębiorcami, są chrono-
logicznie pierwsze:

„Przez całe studia wykonywałem drobne zle-
cenia 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 urzą-
dzenia 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 defi-
niuje wzór przemysłowy jako „nową i po-
siadającą indywidualny charakter postać 
wytworu lub jego części, nadaną mu 
w szczególności przez cechy linii, kon-

15  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20010490508/U/D20010508Lj.pdf 
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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 międzynaro-
dową za pośrednictwem Urzędu Paten-
towego 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 prawi-
dłowości, widoczne na przykładzie grup 
klasowych, z którymi ma do czynienia jako 
nauczyciel. Z jednej strony gaszenie entuzja-
zmu i krytykanctwo wobec osób szukających 
swojego miejsca: „Jeżeli ktoś się czymś inte-
resuje 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 wy-
łącznie 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 kry-
terium:

„Robienie tego, co się lubi, nie angażowanie 
całych swoich sił w to, co się robi, nie zmu-
szanie 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 miej-
sca w świecie, tej niszy nie znajdzie. Bycie 
osobą dynamiczną i poszukującą, niezwra-
cającą uwagi na zdanie innych, a realizującą 
swój zamysł, wydaje się być receptą badanego 
na sukces”.


