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Historia 14

Sonia 

Skrzypczak

„Problemy trzeba rozwiązywać. 

A żeby je rozwiązywać, 

to trzeba szukać rozwiązań i działać…”
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Młodszy specjalista ds. obsługi klienta 
w firmie Colian Logistic. Pełna pomysłów, 
dynamiczna i pozytywna, jednak twardo stą-
pająca po ziemi. Nowe wyzwania postrzega 
jako szanse na rozwój, jednak nie zastanawia 
się za wiele nad tym, co przyniesie przyszłość. 

Istotnym momentem w życiu 23-letniej Sonii 
było rozpoczęcie nauki w technikum logi-
stycznym w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu. 
To właśnie w tym miejscu udało jej się poznać 
zawód logistyka, jak sama mówi, „(…) od każdej 
strony”. Zanim zapadła jednak ostateczna 
decyzja, w momencie wyboru szkoły średniej 
respondentka wahała się pomiędzy profilem 
logistycznym a technikum gastronomicznym: 
„Jeśli chodzi o wybór technikum, o logistyce 
opowiedziała mi mama. Nie byłam do końca 
przekonana, ale postanowiłam zaryzykować”.

Logistyka – proces planowania, ale też 
sprawnego przeprowadzania takich dzia-
łań jak przepływ surowców, materiałów 
czy wyrobów gotowych. Może obejmo-
wać inne działy, np. obsługę klienta, 
realizację zamówień czy zaopatrzenie. 
W logistyce istotna jest tzw. optymalizacja, 
czyli takie przeprowadzanie procesów, 
aby ich koszty były jak najmniejsze. 
Z uwagi na duże nagromadzenie firm 
w tej branży, logistyka ma istotny udział 
w rynku pracy aglomeracji poznańskiej.

Pomimo niepewności wybrany kierunek 
okazał się znacznie bardziej interesujący, niż 
się na początku wydawało: „Już po pierw-
szych zajęciach w szkole bardzo polubiłam 
przedmioty zawodowe. Według mnie są one 
kluczowe w czasie nauki, ponieważ pozwalają 
dobrze przygotować się do wykonywanego 
zawodu”. Po ukończeniu technikum specjalist-
ka rozpoczęła staż w firmie Collian Logistic, 
który z czasem przerodził się w trwałą współ-
pracę. Obecnie pracuje w dziale obsługi klienta, 
gdzie na co dzień wykorzystuje m.in. opro-
gramowanie SAP – jedno z podstawowych 
narzędzi pracy w branży logistycznej. Wśród 
swoich sukcesów zawodowych może wyróżnić 
zainicjowanie projektu objęcia patronatem 

klasy logistycznej w Zespole Szkół nr 1 
w Swarzędzu. Nowe wyzwanie przyniosło 
obu stronom wiele korzyści: „Jest to projekt, 
który cały czas trwa. Pierwsza uczestnicząca 
w naszym programie klasa będzie już w tym 
roku przystępować do matury. Zajęcia prak-
tyczne w firmie realizujemy w taki sposób, 
aby uczeń miał możliwość zapoznania się 
z każdym obszarem działań logistycznych 
m.in. w dziale obsługi klienta, transportu, 
spedycji oraz w magazynie. Organizujemy 
wycieczki do zakładów produkcyjnych oraz 
szkolenia z zakresu planowania sprzedaży 
czy kontroli zapasów. Projekt jest niesamo-
witym doświadczeniem nie tylko dla szkoły, 
ale i dla firmy. Dzięki niemu wszyscy zdoby-
wamy nowe kompetencje i dążymy do tego, 
aby uczniowie ukończyli technikum w pełni 
przygotowani do wykonywania w przyszłości 
zawodu logistyka (…)”.

SAP (ang. „Systems Applications 
and Products in Data Processing”) – 
niemieckie przedsiębiorstwo, dostawca 
oprogramowania o tej samej nazwie (SAP 
ERP „Enterprise Resource Planning”). 
Podstawową funkcją oprogramowanie 
jest efektywne planowanie zasobów 
przedsiębiorstwa w różnych obszarach 
jego funkcjonowania. SAP dostarcza 
rozwiązań do planowania i optymalizacji 
w ramach gospodarki magazynowej 
(logistyce), finansach i controllingu oraz 
w zarządzaniu zasobami ludzkimi. 

Branża logistyczna to dla bohaterki wywia-
du nie tylko praca, ale również pasja, którą 
przekłada na swoje życie: „Myślę, że dużo 
aspektów życia codziennego można odnieść 
do logistyki, np. kiedy chcemy zorganizować 
sobie dzień, też musimy go zaplanować, 
uwzględniając przy tym pewne kroki”.

Pani Sonia nie chce jednak stać w miejscu. 
Istotny jest dla niej ciągły rozwój, samodosko-
nalenie i nabywanie nowych doświadczeń, 
a o swoich planach mówi: „Nie ma sensu 
zastanawiać się nad tym, co przyniesie przy-
szłość, bo znajdując się w innym miejscu, 



67

w innym czasie, z innymi osobami, może 
wydarzyć się coś zupełnie innego”.

Najważniejszym punktem zwrotnym w karierze 
zawodowej respondentki było zdobycie 
zatrudnienia w firmie Colian Logistic, poprze-
dzone stażem. Oczywiście na rozwój zawodowy 
specjalistki wpłynęły także inne czynniki, 
zwłaszcza prace dorywcze, dzięki którym 
nabyła pierwsze doświadczenia na rynku 
pracy: „Każde takie doświadczenie jest cenne, 
ponieważ może przeważyć na korzyść danej 
osoby w procesie rekrutacji”.

Pierwszą osobą mającą znaczący wpływ na 
rozwój edukacyjno-zawodowy Sonii była 
mama, która pomogła przy wyborze szkoły 
średniej. Według respondentki, dużą rolę 
odgrywają także inne osoby – takie, które 
osiągnęły sukces w swojej dziedzinie, po-
nieważ to właśnie od nich można czerpać 
doświadczenia i wzorce.

Zapytana o definicję sukcesu, Pani Sonia 
odpowiada bez chwili wahania: „Sukces 
osiąga się w momencie, gdy ktoś nie mając 
nic, wpadnie na pomysł i sam będzie ciężko 
pracował nad tym, aby osiągnąć swój cel”.

„Możemy liczyć w życiu na szczęście, np. 
wygraną w lotto, lecz większe szanse na 
osiągnięcie sukcesu otrzymamy, kiedy sami 
stworzymy sobie możliwości. Myślę, że należy 
obrać sobie konkretny cel i dążyć do tego, aby 
go zrealizować…”

Bohaterka wywiadu zwraca uwagę na ewo-
lucję procesu osiągania sukcesu. To poje-
dyncze, małe kroki i krótkoterminowe cele 
przekładają się na ten duży, końcowy sukces, 
którego skala zależy od indywidualnej ścieżki 
zawodowej danej osoby. Należy skupić się 
na tu i teraz, i starać się możliwie najlepiej 
wykorzystać sytuację, którą daje nam los: 
„Łatwiej wykonać kilka mniejszych kroków niż 
jeden duży. Gdy cel jest zbyt śmiały, trudniej 
uzyskać zamierzony efekt”.


