
„Jeśli ktoś potrafi znaleźć balans, 
to moim zdaniem jest to jeden 

z największych sukcesów 
życiowych. Co z tego, że zrobi się 
karierę, jeśli nasze dzieci dorosną, 
a my nie spędziliśmy z nimi czasu. 

Z drugiej strony, gdy dorosną 
warto mieć w życiu inne cele. 
Warto szukać tego balansu  

i nie zapominać o żadnej  
z ważnych sfer”.

RAFAŁ KORZENIEWSKI

SUCCESS STORIES - ABSOLWENCI PW 

RADY DLA STUDENTÓW

SUBIEKTYWNIE O KARIERZE

CO  WSPOMINAM  Z PW?

CZEGO NAUCZYŁEM SIĘ 
NA PW?

PROGRAMISTA I NAUCZYCIEL  
PROGRAMOWANIA 

w firmach szkoleniowych

ABSOLWENT
Wydziału Fizyki kierunek: Fizyka techniczna (2011)

współorganizacja PyWaw
cykliczne spotkania pasjonatów języka 
programowania Python z Warszawy i okolic

praca w Millward Brown
zautomatyzowanie systemu tworzenia ankiet - decyzja 
o wyborze programowania jako kierunku, w którym 
chciał się rozwijać

praca w Samsung
impuls do wejścia w branżę IT

zaangażowanie w pracę programisty
Software/Python Developer, m.in. w Kantar, 
Ministerstwie Cyfryzacji, Orange Labs

praca publikacyjna
autor książki i artykułów o programowaniu dla dzieci  
i młodzieży

aktywności studenckie na PW 
pasja do muzyki, istotna pomoc 
przyjaciół i życzliwość profesorów 

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA
równowaga miedzy stabilnym życiem zawodowym, 
realizacją swoich pasji oraz życiem rodzinnym
współtworzenie portalu http://dane.gov.pl  
w Ministerstwie Cyfryzacji 
napisanie kompendium „Niezbędnik młodego 
programisty. Hasła, które każdy powinien znać”

„Wkładaj serce i 100 % siebie w to, co robisz. Nie bój 
się wyzwań. Pielęgnuj swoje pasje”.
„Zastanów się, dlaczego chcesz studiować. Jeżeli 
chodzi ci o papier, to nie warto. Nie trać czasu i rób 
to, co lubisz”.

„Jestem w tym miejscu kariery dzięki... 
wyznaczeniu sobie celu i pracowitym, konsekwentnym  
do niego dążeniu”.
„W swojej karierze najbardziej doceniam...
tych profesorów i kolegów, którzy pokazali mi swoim 
przykładem jak łączyć profesjonalizm i wiedzę z otwartością 
i życzliwością”.

„Studia są formacją, przechodzi 
się przez różne etapy, wyzwania. 
Bywa ciężko, ale to jest właśnie 
to, co nas buduje, wzmacnia. 

Nauczyłem się, by się nigdy nie 
poddawać”.

Świetną atmosferę 
akademików 
Udział w zakładaniu radia 
„Radioaktywne”  
Przynależność do Zespołu 
Pieśni i Tańca PW  
Współtworzenie zespołu  
„The Engineers Band”  


