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Historia 15

Sebastian 
Nowak

„Okazało się, że nie ma takiego urządzenia, 
więc postanowiłem je skonstruować”



124 125

Sebastian Nowak jest absolwentem Gimnazjum im. Edwarda hr. Raczyńskie-
go w Komornikach, Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6 w Poznaniu oraz 
XXVIII Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu, które ukończył w 2018 
roku. W swojej krótkiej karierze edukacyjno-zawodowej zdążył opracować 
wynalazek – anemometr do badania przepływu ciągu odkurzaczy. Respon-
dent jest między innymi laureatem E(x)plory, największego wieloetapowego 
konkursu naukowego dla młodzieży w Polsce. Obecnie pracuje w serwisie 
zajmującym się naprawą AGD oraz podróżuje po Polsce i świecie prezentu-
jąc swoje nowatorskie osiągnięcie na targach i konkursach tematycznych.
Respondent jest laureatem krajowych i zagranicznych konkursów. Twierdzi, 
że swoje sukcesy zawdzięcza właściwemu wyborowi szkoły ponadgimna-
zjalnej – najpierw zasadniczej szkoły zawodowej, a następnie liceum za-
ocznego. W swojej ścieżce edukacyjno-zawodowej podąża za pasją, którą 
jest elektronika.

Co to jest patent i za co można go zdobyć? 

Patent jest to prawo monopolu na wynalazek, tj. wyłącznego korzysta-
nia z niego, o które wynalazca może wnioskować w Urzędzie Paten-
towym. Takie prawo może zostać nadane, jeśli przedmiot spełnia trzy 
warunki: jest nowy, posiada poziom wynalazczy, nadaje się do przemy-
słowego stosowania. Uzyskanie patentu daje wyłączne prawo wynalaz-
cy do korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy i zawodowy oraz 
dysponowania nim m.in. poprzez wydanie licencji, tj. zgody na użytko-
wanie osobom trzecim. Potwierdzeniem patentu jest, wydawany przez 
Urząd Patentowy dokument patentowy. Od momentu zgłoszenia wyna-
lazku patent udzielany jest na czas 20 lat. Uzyskanie dokumentu wiąże 
się z dopilnowaniem oraz spełnieniem wielu formalności, które opisuje 
„Poradnik Patentowy”. Poradnik oraz wszystkie inne informacje dot. 
patentu można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Paten-
towego Rzeczpospolitej Polskiej: https://www.uprp.pl/strona-glowna/
Menu01,9,0,index,pl/ O patent można ubiegać się zarówno na szcze-
blu krajowym, jak i regionalnym, europejskim i międzynarodowym.

„… chciałem udowodnić, że ludzie z zasadniczej szkoły zawodowej nie 
mają zamkniętej drogi [rozwoju]. (…) właśnie dzięki temu, że poszedłem 
do zasadniczej szkoły zawodowej i na  praktyki zawodowe do firmy, 
poznałem tam ludzi, którzy faktycznie przy projekcie mi pomagali. Dzięki 
wyborowi szkoły i praktykom zawodowym oraz dzięki nauczycielom ze 
szkoły i ludziom z praktyk zawodowych uważam, że nie osiągnąłbym suk-
cesu. Uważam więc, że zawsze trzeba trwać przy swoim i że ludzie młodzi 
powinni iść tam, gdzie czują się najlepiej, gdzie ich zainteresowanie pcha, 
gdzie mogą realizować swoje marzenia, wybierać szkoły w których będą 
rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania. Ja tak właśnie wybrałem, 
trzeba po prostu robić to, co się lubi, bo czego się nie kocha i nie lubi, 
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to jest to bez sensu. Chodzenie do szkoły i robienie czegoś, co nie ma 
sensu, to jest dla mnie całkowite niepojęte, ja zawsze lubiłem [elektronikę]. 
Wybierając szkołę trzeba już wiedzieć, w czym czuję się najlepiej lub co 
bym chciał w przyszłości robić, ja tak właśnie zrobiłem. To dzięki zasadni-
czej szkole zawodowej, dyrektorce tej szkoły i nauczycielom rozwinąłem 
skrzydła. Bo ta szkoła nikogo nie skreśla i daje szanse wszystkim uczniom 
nawet tym po przejściach”.

Kim jest mentor biznesu?

Mentor biznesu jest osobą, która swoim doświadczeniem wspomaga 
mniej doświadczone jednostki, np. młodego przedsiębiorcę w podejmo-
waniu decyzji biznesowych. Może pomagać poprzez szeroko rozu-
miane doradztwo biznesowe, m.in. wskazywanie modeli biznesowych, 
doradztwo marketingowe, wdrażanie określonych strategii sprzeda-
żowych, koordynowanie systemem zarządzania. Przedsiębiorstwa 
korzystające z usług mentora biznesu dążą do jak najefektywniejszego 
rozwoju, bez narażania przedsiębiorstwa na ryzyko poniesienia strat 
i niepowodzeń. Oferty świadczonych przez mentora biznesu usług do-
stępne są również w internecie, w szczególności na ogólnodostępnych 
platformach, na których zamieszczane są wideomateriały z poradami 
dla każdego - również szukających dopiero swojego pomysłu na biz-
nes.

Szkołę zawodową respondent wybrał ze względu na dostępność nauczane-
go w niej zawodu. Odkąd pamięta, chciał związać swoją karierę zawodo-
wą 
z elektroniką.

„Przy wyborze szkoły średniej nie sugerowałem się dojazdami, bo w sumie 
wybrałem taką szkołę, gdzie miałem najdalej i nienajlepszy dojazd, tylko 
szukałem po prostu zawodu z elektroniką związanego. Albo elektronika, 
albo montera elektronika”.

Respondent samodzielnie wyszukał miejsce do odbycia praktyk zawodo-
wych i choć pozornie firma nie przyjmowała już uczniów, Sebastianowi 
Nowakowi udało się dostać na praktyki zawodowe. Respondent do dzisiaj 
pracuje w pierwszym miejscu zatrudnienia.

„I po prostu była taka śmieszna sytuacja, że już mieli komplet uczniów i nie 
chcieli mnie wziąć, ale (….)wycofali się i wzięli mnie. I już później nie żało-
wali, bo zostałem ich pracownikiem”.

Sebastian Nowak przez całą swoją dotychczasową karierę mógł liczyć 
na pomoc rodziców, którzy umożliwiali mu zaangażowanie się w pasję. 
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Wsparciem, szczególnie na etapie konstrukcji wynalazku, obdarzyli go 
także koledzy z obecnej pracy.

 „(…) największym takim wsparciem byli dla mnie zawsze rodzice, bo za-
wsze wspierali pod względem finansowym, ale też merytorycznie, psy-
chicznie, psychologicznie. Faktycznie nieraz się podłamywałem, mówiłem, 
że już nie będę robił tego projektu, jak coś nie wychodziło, szczególnie 
wtedy rodzice mnie wspierali, podnosili na duchu i mówili, że mam się nie 
poddawać. Zawsze powtarzali: nigdy nie rezygnuj z marzeń i z szans, 
które dostajesz od innych i które przynosi życie. I także chyba najważniej-
szymi osobami, którzy uwierzyli we mnie i w mój wynalazek, byli nauczycie-
le z zasadniczej szkoły zawodowej, których nie będę wymieniał z imienia 
i nazwiska, bo nie chciałbym nikogo opuścić, a lista byłaby zbyt długa 
bo każdy z nich wspierał mnie, pomagał i mobilizował na swój własny 
sposób. Oraz moi współpracownicy, Tomek Rychlicki, Jacek Niedzielski, 
Przemysław Bonczyk i Robert Grześkowiak, Aleksandra Wikiel … te osoby 
zawsze mnie wspierały merytorycznie, wiedzą, doświadczeniem właśnie 
w różnego rodzaju projektach i to w sumie dzięki ich pomocy też zdołałem 
zrobić to urządzenie”.

W naturze Sebastiana Nowaka leży pomaganie innym nie tylko w kwestiach 
zawodowych, ale także typowo społecznych.

Konkurs E(x)plory - czym jest i co jest jego celem?

E(x)plory jest konkursem organizowanym rokrocznie od 2012 roku 
przez Fundację Zaawansowanych Technologii. Zrzesza on młodych 
pasjonatów nauki oraz światowej sławy autorytety. Uczestnicy konkursu 
tworzą innowacyjne projekty naukowo-badawcze o dowolnej tematyce. 
Prace mogą tworzyć uczniowie gimnazjów, liceów i techników- zarówno 
indywidualnie, jak i w grupach. Spośród zgłoszonych projektów wybie-
rane są najlepsze, które przechodzą do etapu regionalnego, następnie 
wyłaniane są prace finałowe, by ostatecznie wyłonić ogólnopolskich 
laureatów. Konkurs daje możliwość promocji nagrodzonych projektów 
na arenie międzynarodowej, odbycia staży badawczo-rozwojowych 
oraz nawiązania niezbędnych kontaktów na arenie naukowej. Więcej 
informacji o przedsięwzięciu i zasadach rekrutacji pod adresem: 
http://www.explory.pl/

„(…) ja zawsze lubiłem pomagać i w wielu inicjatywach społecznych brałem 
udział. Byłem przewodniczącym klasy, pomagałem słabszym kolegom nie 
tylko w nauce, chodziłem do nauczycieli w ich sprawach, organizowałem 
wigilie klasowe, szykowałem z kolegami paczki dla najuboższych, starto-
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wałem w „Szlachetnej Paczce” i tak dalej. 
Zawsze lubiłem i lubię pomagać ludziom, 
i zawsze to mi sprawiało wielką frajdę, 
i nadal sprawia, jak komuś pomogę, nie 
umiem odmawiać pomocy ani przejść 
obok”.

Przygotowanie projektów konkursowych 
wymusiło na respondencie przerwę pomię-
dzy zakończeniem szkoły średniej a zda-
waniem matury. Sebastian Nowak traktuje 
zaistniałą sytuację jako koszt, który musiał 
ponieść w związku z dopracowaniem wy-
nalazku.

„Na drugi rok będę robił [maturę], ponie-
waż w tym roku, też właśnie dzięki projek-
tom i tak dalej, po prostu też nie za bardzo 
chciałem się w to angażować, bo jednak 
w liceum zaocznym jest tych godzin o wiele 
mniej niż w liceum zwykłym i faktycznie 
dużo musiałbym nadrabiać, a na to nie 
miałem czasu, bo praca, szkoła, dopraco-
wanie anemometru, konkursy, nie dałbym 
rady przygotować się do matury. Zdecydo-
wałem zatem małymi kroczkami do przodu, 
że do matury przystąpię za rok. Obec-
nie chodzę intensywnie na korepetycje, 
skupiłem się na przygotowaniu do matury 
i zobaczymy, co los przyniesie dalej”.

Sebastian Nowak chce kontynuować edu-
kację na studiach technicznych. Prawdopo-
dobnie zdecyduje się na studia zaoczne. 
Rozważa także otwarcie własnej firmy 
w przyszłości. Respondent przez sukces za-
wodowy rozumie konsekwentną realizację 
założonych celów.

„Żeby osiągać zamierzone swoje cele, 
które mamy w głowie, musimy mały-
mi kroczkami ciągle iść konsekwentnie 
do przodu. Co prawda  nic na siłę, ale też  

nigdy nie można się poddawać jeżeli coś 
nie idzie po naszej myśli. Trzeba mieć też 
trochę szczęścia do ludzi, których spotyka 
się na swojej drodze edukacyjno zawodo-
wej a ja chyba takie szczęcie miałem. Ale 
szczęściu trzeba zawsze dopomóc, po-
przez dobór odpowiedniej szkoły, determi-
nacji w pracy, słuchania lepszych od siebie, 
mądrzejszych z doświadczeniem zawodo-
wym i chęci nauczenia się tego, czego chce 
się nauczyć. Ja miałem założenie, żeby 
rozwijać projekt, a nie nastawiać się fak-
tycznie na konkurs. Mnie interesował tylko 
rozwój projektu, a potem przyszły konkur-
sy, najpierw jeden konkurs, później drugi 
i następne, konkursy też uczą i rozwijają. 
(…) Powinniśmy realizować to, co mamy 
założone w głowach. Sukces dla każdego 
z nas jest czymś innym. Dla mnie sukcesem 
jest, gdy osiągnę jakiś pułap, jakiś kolej-
ny cel w mojej drabince, to jest mój mały 
sukces. Wiadomo, że dla jednego będzie 
sukcesem zdanie międzynarodowej matury, 
a dla drugiego na przykład ukończenie za-
sadniczej szkoły zawodowej, bo są różne 
poziomy, ale właśnie posiadanie i realiza-
cja celów to są dla nas te nasze sukcesy”.




