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Historia 6

Piotr 
Gładysz

„Nie przekreślamy nigdy 
swoich marzeń, tylko układamy 
do nich plan, a potem go sumiennie 
realizujemy i w ten sposób nasze 
marzenia stają się tak naprawdę, 
tym, co robimy”
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Piotr Gładysz, strażak, technik mechatronik, absolwent Zespołu Szkół 
Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu. Obecnie 
łączy pracę strażaka w Wojewódzkiej Komendzie Państwowej Straży 
Pożarnej z rolą nauczyciela w Zespole Szkół Mechanicznych, jedno-
cześnie studiując kierunek związany z lotnictwem. Jak sam o sobie 
mówi: „Jestem o tyle ciekawą osobą, że skończyłem technikum, 
które w ogóle się nie pokrywa z zawodem, który na co dzień wykonu-
ję”. Miał na tyle dużo odwagi, by po ukończeniu technikum całkowicie 
zmienić́ wcześniej podjętą ścieżkę̨ edukacyjno-zawodową. Choć me-
chatronika to zawód z przyszłością, postawił na pasję, którą odkrył 
podczas wolontariatu w szkole średniej.

Początkiem ścieżki edukacyjnej Piotra Gładysza było spotkanie z do-
radcą zawodowym.

„Do gimnazjum, w którym się uczyłem przyjechał doradca zawodowy. 
Opowiedział mi o zawodzie mechatronik, który łączył moje zainte-
resowania, czyli informatykę, elektronikę oraz mechanikę (...) Wspo-
mniał o tym, że taki kierunek jest w Zespole Szkół Mechanicznych im. 
Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu, na ulicy Świerkowej 8. Tam 
poszedłem do szkoły.”  

Wybór szkoły wiązał się z przeprowadzką do Poznania. Od młodych 
lat respondent rozumiał wagę uczenia się języków obcych. W techni-
kum kontynuował naukę języka niemieckiego, rozpoczętą na etapie 
gimnazjum. Poza obowiązkowymi lekcjami języka niemieckiego dodat-
kowo uczył się języka angielskiego. W tym celu zgłosił się do jednej 
z prywatnych szkół. Na początku, ze względów finansowych, realiza-
cja kursu była niemożliwa. Osoba prowadząca rekrutację po rozmo-
wie z panem Piotrem Gładyszem i poznaniu jego motywacji, zapro-
ponowała pracę na rzecz placówki jako formę zapłaty. Respondent 
przystał na to rozwiązanie. Przykład ten pokazuje, że przy odpowied-
niej motywacji i determinacji, przeszkody jakie występują na drodze, 
nie zamykają drogi do osiągnięcia celu. W trakcie nauki szkolnej Piotr 
Gładysz uczestniczył w różnego rodzaju dodatkowych inicjatywach, 
co miało duży wpływ na późniejsze decyzje.  

„W trakcie procesu kształcenia tak naprawdę̨ uczestnictwo w dar-
mowych wolontariatach sprawiało mi większą radość i  zadowolenie 
z samego siebie, niż zgłębianie  tajników zawodu. Co prawda to też 
było interesujące, ale jednak większą satysfakcję miałem podczas 
pracy z drugim człowiekiem, np. pomagając mu. I w tym miejscu 
narodził się pomysł, że może jednak iść w tę stronę. Tak też się stało. 
Po ukończeniu szkoły średniej wystartowałem w naborze do Państwo-
wej Straży Pożarnej w zawodzie... strażaka. (…) Po  kursie trafiłem 
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do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożar-
nej w Poznaniu.  Koledzy, z którymi miałem przyjemność współpracować, wprowadzili 
mnie w świat ratownictwa związanego z pożarami i miejscowymi zagrożeniami (…) 
W trakcie pracy w jednostce narodziła się we mnie chęć zdobycia szerszej wiedzy 
pożarniczej i to był kolejny element edukacji zawodowej. Poszedłem na studia.”

Jak zostać strażakiem?

Do Państwowej Straży Pożarnej (PSP) można się dostać na dwa sposoby. Pierw-
szy to wzięcie udziału w tak zwanym „naborze z ulicy”. Jest to nabór na wolny 
wakat w konkretnej jednostce PSP. Nabór ten prowadzony jest według następu-
jących etapów: ocena dokumentów, test sprawności fizycznej, sprawdzian braku 
lęku wysokości, sprawdzian z pływania, test wiedzy, test kompetencyjny, ocena 
dokumentów (kwalifikacje, wykształcenie, akcje w OSP), rozmowa kwalifikacyj-
na i ostatnim punktem są badania lekarskie. Po przyjęciu do jednostki kandydat 
kierowany jest na szkolenie podstawowe w zawodzie strażak. Inną drogą, by pra-
cować w tym zawodzie, jest nauka w jednej ze szkół aspirantów PSP. Osoba apli-
kująca do takiej szkoły musi legitymować się świadectwem dojrzałości z przed-
miotów: matematyka, język obcy oraz jednego z dodatkowych przedmiotów: 
fizyka, chemia, informatyka albo biologia. W tego typu procesie rekrutacyjnym 
również kandydat przechodzi test sprawności fizycznej, sprawdzian z pływania 
i sprawdzian braku lęku wysokości weryfikujący predyspozycje i umiejętności nie-
zbędne do udziału w działaniach ratowniczych przez strażaka w służbie kandy-
dackiej. Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej znajduje się w Poznaniu 
i Krakowie. W Częstochowie natomiast można podjąć kształcenie w Centralnej 
Szkole Państwowej Straży Pożarnej. Słuchacze tych szkół otrzymują tytuł technika 
pożarnictwa i stopień służbowy młodszego aspiranta Państwowej Straży Pożar-
nej. Natomiast by uzyskać tytuł inżyniera pożarnictwa lub magistra inżyniera 
pożarnictwa i stopień służbowy młodszego kapitana Państwowej Straży Pożarnej 
należy ukończyć kształcenie w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. 
Więcej informacji znajdziesz na stronie: 
www.sapsp.edu.pl, https://www.straz.gov.pl 

Studia te Piotr Gładysz realizował w systemie zaocznym, dzięki czemu mógł zdo-
bywaną wiedzą od razu łączyć z praktyką. Oprócz ukończenia studiów z tytułem 
inżyniera z zakresu bezpieczeństwa pożarowego Piotr Gładysz rozwija swoją kolej-
ną pasję w dziedzinie bezpieczeństwa w lotnictwie zgłębiając wiedzę na poziomie 
studiów wyższych.  Nie ukrywa, że swoją przyszłość wiąże z lotnictwem, gdyż widzi 
możliwość i potrzebę wykorzystywania bezzałogowych statków powietrznych podczas 
działań ratowniczych przez Państwową Straż Pożarną.

Ponadto respondent oprócz realizacji swoich pasji w akcjach ratunkowych i zapewnia-
niu bezpieczeństwa otoczeniu dzieli się zdobytą wiedzą z uczniami szkoły, do któ-
rej sam uczęszczał. W Zespole Szkół Mechanicznych prowadzi zajęcia z edukacji 
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strażackiej dla klasy mundurowej przygotowując uczniów do rekrutacji do Państwowej 
Straży Pożarnej. Wysiłek i trud podejmowany każdego dnia w wypełnienie swoich 
zadań zawodowych oraz ciągłe doskonalenie swoich kompetencji i umiejętności 
zostało zauważone przez zwierzchników. W 2015 roku z jednostki ratunkowo gaśni-
czej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej został przeniesiony do Komendy 
Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej do Wydziału Operacyjnego, na stanowisko 
kierowania Komendanta Wojewódzkiego, gdzie pracuje do dziś. 

Rozpoznanie swoich umiejętności i zainteresowań było niezmiernie istotnym elemen-
tem procesu podejmowania decyzji zawodowych w karierze Piotra Gładysza. Jak 
pokazuje ta historia, jednak praktyka najlepiej weryfikuje wybory, również te eduka-
cyjne. Najlepszym sprawdzianem tego, co lubimy i umiemy robić, jest konfrontacja 
z rzeczywistością danego zawodu, z realnymi zadaniami i wyzwaniami, które stawia 
przed nami rola zawodowa. Ważnym czynnikiem, oprócz perspektyw, jakie daje 
zawód, czy to finansowych, czy możliwości awansu, jest świadomość tego, co sprawia 
radość i daje satysfakcję. 

Wolontariat i rozpoznanie tego, co sprawia radość, były dla Piotra Gładysza bodź-
cem do zmiany ścieżki kariery zawodowej. Punktem zwrotnym w jego ścieżce była 
rekrutacja i podjęcie kursu podstawowego w Państwowej Straży Pożarnej. Respondent 
uznał szkolenie w PSP za najbardziej rozwijający moment w swojej ścieżce edukacyj-
no-zawodowej ze względu na to, że w bardzo krótkim czasie musiał przyswoić wiele 
istotnych i nowych treści. Ważnym etapem rozwojowym dla respondenta była również 
pierwsza praca w jednostce ratowniczo-gaśniczej – głównie dlatego, że była to nauka 
praktyczna.
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1.    Cytat za: http://wolontariat.org.pl/wolontariusze/kim-jest-wolontariusz/ [dostęp 
29.11.2018]

2.    http://wolontariat.org.pl/wolontariusze/czy-moj-wiek-jest-istotny/ [dostęp 29.11.2018]

W podjęciu pierwszej decyzji dotyczącej wyboru szkoły przez Piotra Gładysza dużą 
rolę odegrał doradca zawodowy, który podpowiedział możliwość podjęcia nauki. 
W życiu dorosłym wszelkie decyzje ostatecznie podejmował sam. Mógł posłuchać 
innych osób, ale zawsze miał świadomość, że wszelkie decyzje wpłyną na jego życie 
i on za nie ponosi odpowiedzialność. 

Wolontariat, co to takiego? Czy mogę zostać wolontariuszem?

Centrum Wolontariatu definiuje wolontariat jako świadomą, dobrowolną działal-
ność podejmowaną na rzecz innych, wykraczającą poza więzi rodzinno – przy-
jacielsko – koleżeńskie1. Do takich aktywności należą między innymi: pomoc 
niepełnosprawnym i osobom starszym, opieka nad zwierzętami w schronisku, 
a także wsparcie w organizacji różnego rodzaju akcji. Wolontariat jest działal-
nością bezpłatną. Wolontariuszem może zostać każdy, nawet osoba niepełno-
letnia. Istnieją jednak takie formy wolontariatu, które wymagają od kandydata 
ukończonych 18 lat. Każda aktywność wolontaryjna wymaga zawarcia umowy 
pomiędzy wolontariuszem a reprezentantem placówki. Sposób zawarcia umowy 
zależy od wieku wolontariusza2.  Wolontariat przynosi wiele korzyści, nie tylko 
beneficjentom pomocy, ale również osobom pomagającym. To doskonały sposób, 
żeby zdobyć pierwsze doświadczenie, nauczyć się nowych rzeczy, nabyć nowe 
znajomości oraz poszerzyć wiedzę o funkcjonowaniu danej społeczności. Wolon-
tariat to nie tylko pomoc osobom potrzebującym. O wolontariat można również 
zapytać pracodawcę, u którego chciałbyś w przyszłości pracować. To doskonały 
sposób, by dać się poznać z dobrej strony. Znajdź więcej informacji na stronach:
http://wolontariat.wrk.org.pl oraz http://wolontariat.org.pl. 

„Tak naprawdę nie mówię o swoich planach, ale o swoich osiągnięciach”.  
 Podkreślał, że niezależność finansowa, jaką miał dzięki pracy, daje wolność zmiany 
decyzji i podejmowania działań. Są jednak osoby, które w życiu Piotra Gładysza 
odgrywają dużą rolę. Wspominał o dziadku, który również był strażakiem. Deklaruje 
jednak, że pomysł z zawodem nie był inspirowany ścieżką zawodową dziadka. Gdy 
podejmował decyzję o wyborze szkoły, był przekonany, że chce się kształcić w kie-
runku mechatroniki. To praca z ludźmi podczas wolontariatu i radość z niej wypły-
wająca była czynnikiem inspirującym do zmiany. Fakt, że respondent sam podejmuje 
decyzje, nie oznacza, że inni ludzie nie stanowią ważnej grupy odniesienia. Piotr Gła-
dysz wiedzę i doświadczenie życiowe czerpie od swoich starszych kolegów z pracy. 
Ceni rozmowy z ludźmi. Podkreśla, że w pracę należy wkładać serce, ale nie można 
się w niej zatracić. Należy dbać o bliskie relacje z rodziną i przyjaciółmi. Zdaniem 
respondenta, jest to jeden z elementów sukcesu.

„sukces zawodowy jest (...) wtedy, kiedy praca, którą wykonuję, jest moim hobby, 
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a hobby, które wykonuję, jest moją pracą. To jest dla mnie sukces.”  

Zawody przyszłości

Tym mianem określane są zawody lub grupy zawodów, 
na których zapotrzebowanie jest coraz większe wraz z pojawia-
jącymi się zmianami w społeczeństwie, rozwojem technologii, 
nauki i przemysłu.

Piotr Gładysz gotowej recepty na sukces nie ma, podpowiada jedy-
nie, że „sukces osiąga się wtedy, kiedy robi się to, co się kocha, (...) 
to jest bardzo indywidualna sprawa.” 

Respondent jest zdania, że człowiek własną pracą i wysiłkiem 
do wszystkiego może dojść (słowa A. Mickiewicza) oraz podkreśla 
za Janem Pawłem II, że „należy wymagać od siebie nawet, gdy inni 
od nas nie wymagają”.




