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„Od dobrego do wielkiego. Czynniki trwałego zwycięstwa 
firm”, Jim Collins, 2001 



„Lis wie wiele rzeczy, ale jeż wie jedną 
ważną rzecz” 

Archiloch z Paros 



Lisy  
próbują  
osiągnąć  
kilka  
celów  
jednocześnie 

Jeże upraszczają złożony świat 
 



Co odróżnia tych, którzy wywierają największy 
, od tych, którzy są po prostu inteligentni 

? 

Ci pierwsi są jeżami 



Darwin, dobór 
naturalny 

Kopernik, 
heliocentryczna 
koncepcja 
wszechświata 

Einstein, teoria 
względności 

upraszczali złożony świat 

Feynman, 
elektrodynamika 
kwantowa 



Co jest twoją 

największą 

pasją 

W czym 

możesz być 

najlepszy na 

świecie 

Co przynosi 

korzyści 

materialne 



Dlaczego wybieramy taką ścieżkę kariery 
 
 

o już jako dzieci złapaliśmy komputerowego „bakcyla” 

o ciekawią nas nowe gadżety 

o słyszeliśmy, że dobrze płacą  

o lubimy pracę z maszynami bardziej niż z ludźmi 



pasja do programowania 

dobry produkt 
(przeważnie ) 



Your time is limited so don’t waste it 
living someone else’s life 
 
Steve Jobs, mowa wygłoszona z okazji wręczenia dyplomów 
absolwentom na Uniwersytecie Stanforda, 2005 r. 
 



pasja do programowania 

świetny produkt 
(prawie zawsze ) 

pasja do domeny biznesowej 



Myśl i bogać się 
Napoleon Hill, 1953 



Czerwona Królowa do Alicji -Tutaj (...), aby utrzymać 
się w tym samym miejscu, trzeba biec ile sił. 

„Po drugiej stronie lustra”, 
Lewis Caroll, 1871 



Co jest pewne w IT ? 

 
 dzisiejsza technologia za 5 lat będzie już 

prehistorią – pewna jest zmiana 

Technologia, w której aktualnie jesteś 
ekspertem może zostać zastapiona inną 



• nauka tradycyjna (warsztaty i szkolenia) 
• szkolenia on-line 
• własny R&D 

• blogi 
• fora Q&A 
• portale technologiczne 
• artykuły w pismach branżowych 

 
• książki 
• konferencje 
• dokumentacja 

 
 
 



 korzystanie z najlepszych źródeł 

◦ najczęściej anglojęzycznych (język urzędowy  IT) 

◦ polskojęzycznych – jest już coraz lepiej 

 

 poznanie big picture – dlaczego działa (idea), 
później jak działa (narzędzia, frameworki) 

 

 dogłębna znajomość wszystkich etapów procesu 
wytwarzania oprogramowania – optymalne są 0,5 – 
2 letnie projekty 

 

 



 brak jakiegokolwiek procesu wytwarzania oprogramowania – 
rządzi chaos 

 brak podstawowej infrastruktury do zapewniania ciągłej 
integracji (CI) 

 brak dokumentu wymagań 

 częste, małe 1-3 miesięczne projekty 

 nierealistyczne terminy 

 brak planowania i organizacji prac 

 brak QA 

 brak jasnej ścieżki rozwoju zawodowego 

 brak szkoleń 

 gratisowe wieczory i weekendy 



Marsz ku klęsce 
Edward Yourdon, 1991 



 firmy duże, średnie, małe - różnice 

 

◦ poziom stabilności finansowej 

◦ odmienne metodyki wytwarzania oprogramowania 

◦ zróżnicowane domeny biznesowe – sektor gospodarki 

◦ praca w małych i dużych zespołach, czasem praca 
samodzielna 

◦ możliwość nauki i rozwoju 

 Czy ta praca lepiej przygotuje Cię do następnej ? 

 



 blogi technologiczne 

 publikacje w branżowych periodykach 

 profil na LinkedIn 

 konto na GitHubie + ciekawy projekt 



Co jest twoją 

największą 

pasją 

W czym 

możesz być 

najlepszy na 

świecie 

Co przynosi 

korzyści 

materialne 



Piotr  
Karczmarz 

piotr@karczmarz.com 
 

http://bottega.com.pl 
http://ssepp.pl 
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