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Historia 13

Katarzyna 
Mojzykiewicz

„Nie ma nic bardziej mylnego niż poczucie, 
że osiągnęło się już wszystko”
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Katarzyna Mojzykiewicz, absolwentka Zespołu Szkół Przemysłu Spożywcze-
go w Poznaniu, jest mistrzem piekarskim i cukierniczym w trzecim pokoleniu. 
Współprowadzi firmę rodzinną i angażuje się w działania edukacyjne zwią-
zane z upowszechnianiem wiedzy na temat piekarstwa. Ponadto ukończyła 
studia żywieniowe na Akademii Rolniczej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet 
Przyrodniczy). Respondentka pełni także funkcję doradcy prezesa Stowarzy-
szenia Rzemieśliników Piekarstwa RP, członka Cechu Cukierników i Piekarzy 
w Poznaniu, przewodniczącej komisji egzaminacyjnej dla zawodu piekarza 
oraz zastępczyni przewodniczącego komisji egzaminacyjnej dla zawodu 
cukiernika przy Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu.

Respondentka całość swojej dotychczasowej kariery edukacyjno-zawodowej 
związała z branżą spożywczą, a konkretnie z piekarstwem i cukiernictwem. 
Już na etapie ukończenia z wyróżnieniem szkoły podstawowej podjęła de-
cyzję o wyborze zawodu, w którym będzie w przyszłości pracować. Z racji 
świetnych wyników w nauce, jej decyzja o pracy w rzemiośle nie spotkała 
się z entuzjazmem nauczycieli.

Jak zostać czeladnikiem?

Stopień czeladnika uzyskuje osoba, która zdobyła umiejętności prak-
tyczne i teoretyczne  w zawodzie rzemieślniczym, umożliwiające 
wykonywanie pracy w charakterze wykwalifikowanego pracownika.  
Potwierdzeniem kwalifikacji zawodowych jest świadectwo czeladnicze, 
które uzyskuje się w wyniku zdania egzaminu czeladniczego przeprowa-
dzanego przez Izbę Rzemieślniczą. Istnieje wiele dróg umożliwiających 
podejście do egzaminu. Istotne są: ukończenie nauki zawodu (nie tylko 
edukacja formalna), poziom wykształcenia, kwalifikacje zawodowe, 
okres wykonywania zawodu, świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły 
podstawowej lub ponadgimnazjalnej. Szczegółowe wytyczne określa  
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 
r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz 
egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzamina-
cyjne izb rzemieślniczych.

„(…) miałam przyjemność kończyć szkołę jako najlepsza uczennica. Bardzo 
niezrozumiałe było dla mnie podejście niektórych nauczycieli, którzy zdecy-
dowanie odradzali mi wybór technikum jako kolejnej szkoły”.

„Wychowałam się w rodzinie rzemieślniczej z bardzo dużymi ideałami. 
Bezcenne były wartości takie jak miłość, wiara w ludzi i ciężka praca. Mój 
dziadek założył piekarnię po wojnie, realizując w ten sposób swoje najwięk-
sze marzenie, by po przeżyciu pobytu w obozach koncentracyjnych móc dać 
ludziom to, czego najbardziej brakowało w czasie wojny, by dać ludziom 
chleb”.
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„Dlatego nie wyobrażałam sobie 
mojego życia bez rzemiosła”.

Respondentka wielokrotnie pod-
kreślała zalety wyboru technikum 
zamiast szkoły ogólnokształcącej.

Kim jest mistrz zawodu i jaka 
jest droga prowadząca do tego 
tytułu?

Mistrz zawodu posiada naj-
wyższe kwalifikacje rzemieśl-
nicze, które ułatwiają pracę 
na stanowiskach kierowniczych 
oraz samodzielne prowadzenie 
przedsiębiorstwa. Dokumentem 
potwierdzającym uzyskanie 
stopnia jest dyplom mistrzowski. 
Otrzymuje się go w wyniku zda-
nia egzaminu mistrzowskiego 
przeprowadzanego przez Izbę 
Rzemieślniczą. Osoba starająca 
się o zdobycie tytułu mistrza 
zawodu ma również wiele moż-
liwości przystąpienia do egzami-
nu. Uwzględniają one wykształ-
cenie, kwalifikacje zawodowe 
(czeladnik po odbyciu trzyletnie-
go stażu), okres wykonywania 
zawodu, doświadczenie zawo-
dowe, świadectwo ukończenia 
szkoły ponadgimnazjalnej. Do-
kładne wytyczne określa  Roz-
porządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 10 stycznia 
2017 r. w sprawie egzaminu cze-
ladniczego, egzaminu mistrzow-
skiego oraz egzaminu spraw-
dzającego, przeprowadzanych 
przez komisje egzaminacyjne 
izb rzemieślniczych. Uprawnie-
nia do szkolenia młodocianych 
pracowników rzemieślnik z tytu-

łem mistrza zawodu otrzymuje 
dopiero po ukończeniu kursu 
pedagogicznego. Kursy te or-
ganizowane są między innymi 
w Wielkopolskiej Izbie Rze-
mieślniczej w Poznaniu. Więcej 
na ten temat można przeczytać 
na stronie 
www.irpoznan.com.pl .

„(…) poszłam do technikum, świetnie 
się tam zrealizowałam i uważam, 
że nawet bardzo ambitne i zdolne 
osoby w takich szkołach mogą wyko-
rzystać swój potencjał. Jeżeli będą 
chciały, mogą iść dalej się rozwijać 
(…).”

Wybór kierunku studiów wynikał 
z chęci poszerzenia ugruntowanej 
wiedzy w zawodzie o informacje 
dotyczące właściwości odżywczych 
produktów wytwarzanych w firmie 
rodzinnej.

„Miałam wrażenie, że urodziłam 
się w piekarni, nasze mieszkanie 
było bezpośrednio z nią połączone. 
Dlatego też rozpoczynając naukę 
w szkole średniej bardzo dużo 
wiedziałam już o wymarzonym 
zawodzie. Idąc na studia, wiedzę 
piekarsko-cukierniczą miałam już 
ugruntowaną na bardzo dobrym 
poziomie. Wybierając kierunek 
studiów, wybrałam żywienie człowie-
ka i dietetykę, ponieważ chciałam 
mieć komplementarną wiedzę (…) 
Uważam, że dzisiaj bardzo cenne 
jest, jeżeli można udać się do jakiejś 
piekarni czy cukierni i nie tylko za-
kupić przepyszne ciastko, ale także 
móc porozmawiać z kimś, kto będzie 
w pełni kompetentny, będzie umiał 
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opowiedzieć o wartości odżywczej oferowa-
nych wyrobów”.
Jej aktywność na polu edukacji przeplatała 
się z aktywnością zawodową. W czasie nauki 
w technikum oraz w czasie studiów pracowała 
w przedsiębiorstwie rodzinnym.

Technik bez matury, matura bez tytułu 
technika?

Ścieżką umożliwiającą zdobycie matury 
i prowadzącą jednocześnie do uzyska-
nia tytułu technika jest podjęcie nauki 
w technikum lub szkole branżowej II 
stopnia. Wybór powyższych szkół zakła-
da dłuższy czas nauki, ale jednocześnie 
umożliwia zdobycie kwalifikacji zawodo-
wych, w przeciwieństwie do kształcenia 
w liceum. Co w przypadku otrzymania 
tylko jednego z nich? W sytuacji zaliczenia 
egzaminu zawodowego (w wyniku które-
go uzyskuje się tytuł technika) i niezda-
nia egzaminu maturalnego możliwe jest 
podjęcie pracy w wyuczonym zawodzie, 
jednak bez możliwości podjęcia studiów 
w przyszłości.  W odwrotnym przypadku, 
kiedy nie uda się zdobyć tytułu technika, 
a jednak zdobędzie się maturę, możliwe 
jest podjęcie studiów. Podjęcie studiów jest 
oczywiście możliwe po zdaniu obu tych 
egzaminów.

„(…) chodząc do szkoły pracowałam też już 
w firmie rodzinnej. I dlatego myślę, że to jest 
taki jakby mój plus i dodatek, że już wcześniej 
mogłam w pełni angażować się w życie zawo-
dowe (…)”.

Według Katarzyny Mojzykiewicz bardzo waż-
ne jest proaktywne podejście do zdobywania 
wiedzy nie tylko na etapie edukacji, ale także 
pracy.

„(…) wychodzę z założenia, że uczymy 
się przez całe życie i dlatego trzeba poszerzać 
swoją wiedzę”.

Inspiracją do wyboru zawodu byli dla respon-
dentki rodzice i dziadkowie, którzy również go 
wykonywali.
„(…) u mnie podziałało wszystko jak taka 
magia. Widząc pasję rodziców do wykonywa-
nego zawodu, ich entuzjazm, zaangażowanie 
i czerpaną radość z wykonywanej pracy, 
aż chciało się robić to, co oni. Mój tata jest 
wielkim społecznikiem. Jest starszym Cechu Cu-
kierników i Piekarzy, prezesem Stowarzyszenia 
Rzemieślników Piekarstwa RP. Chcąc nie chcąc, 
patrząc, z jakim zapałem angażuje się, robi 
wiele rzeczy, jak moja mama czerpie radość 
z bycia w piekarni, w cukierni, dbając jedno-
cześnie o ciepło ogniska domowego, rosło we 
mnie zamiłowanie do tego wszystkiego, co 
mnie otaczało”.

Katarzyna Mojzykiewicz podkreślała potrzebę 
wszechstronnego wykształcenia popartego 
praktyką.

„(…) podczas studiów wyjeżdżałam na prakty-
ki zagraniczne do Anglii, pracowałam w Kom-
panii Piwowarskiej, żeby poznać pracę labora-
toriów i mieć też inne spojrzenie na działanie 
firmy”.

Według respondentki sukces to umiejętność 
realnego spojrzenia na posiadane zasoby 
i oczekiwane efekty pracy. Sukces to także 
umiejętność dzielenia się posiadanymi dobra-
mi. Bardzo ważna jest także duma z tego, co 
się zawodowo robi.

„Dla mnie osiągnięcie sukcesu zawodowego 
to satysfakcja z bardzo dobrze wykonywanej 
pracy. Sukcesem zawodowym jest to, by z chę-
cią iść do pracy, w której nie tylko się realizuję, 
ale także potrafię komuś pomagać, czy kogoś 
ukierunkować. By osiągnąć sukces zawsze na-
leży wymagać od siebie więcej niż od innych. 
Dla mnie tak się definiuje sukces”.




