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Historia 16

Natalia 

Szczepańska 

„Żeby odnieść sukces, 

trzeba mieć cel, dużo odwagi, 

pewności siebie i ćwiczyć do bólu” 
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Cukiernik, pracownik firmy Kandulski. 
Absolwentka Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 
im. Janusza Korczaka, a obecnie uczennica 
LO dla dorosłych w Zespole Szkół Przemysłu 
Spożywczego.

Począwszy od gimnazjum, Pani Natalia treno-
wała wyczynowo sport, a konkretnie pływanie. 
Jak powiedziała, nauczyło ją to systema-
tyczności i ciężkiej pracy. Te nawyki mogła 
wykorzystać później, wkładając dużo wysiłku 
w naukę przedmiotów szkolnych i praktycz-
nych w szkole cukierniczej, co owocowało 
licznymi wyróżnieniami. Mimo, iż nie było 
łatwo, korzyści były niezaprzeczalne: „Mój 
typowy dzień był wtedy ciężki, ale też byłam 
z siebie dumna. Miałam poczucie, że mogę 
coś osiągnąć, mimo że to mnie bardzo dużo 
kosztowało”.

Rozmówczyni, zapytana o kamienie milowe 
w swojej karierze, wskazała na nagrania do 
serii filmów telewizji WTK pt. Smaki Poznania, 
w której prezentowała swoje wypieki 
i dekoracje oraz pójście do pierwszej pracy. 
Szczególnie to drugie doświadczenie okazało 
się być istotne – było punktem zwrotnym 
kariery i bodźcem do zdobywania kolejnych 
umiejętności. Już nie tylko technicznych, ale 
także z zakresu funkcjonowania w środowisku 
zawodowym:

„Pierwszej pracy się strasznie bałam – tego, 
że czegoś nie potrafię, że nie dam sobie rady, 
że mnie wyrzucą albo wyśmieją. Pierwszy 
dzień pracy był strasznie trudny. Tak naprawdę 
miałam potrzebne umiejętności, ale wiadomo 
– nerwy. Ale potem było coraz lepiej i lepiej. 
Teraz zajmuję się trudnymi, najbardziej pra-
cochłonnymi zadaniami.”

Pani Natalia opowiadała w samych superlaty-
wach o czasie spędzonym w szkole zawodowej. 
Wielokrotnie podkreślała rolę wsparcia 
nauczycieli oraz dyrektora szkoły i zdecy-
dowanie wskazywała szkołę jako miejsce 
swojego dużego rozwoju:

„Wiele osób mnie bardzo dopingowało, kiedy 
pokazałam, że mam pasję i chcę ją pokazać, 
że mam swoje marzenia, które chciałabym 
odkryć i przekazać komuś innemu, że chcę 
iść dalej. Miałam dużo wsparcia od dyrektora 
szkoły, nauczycielki zajęć zawodowych, opie-
kunki praktyk... Mam takie wrażenie, że chyba 
od wszystkich”.

Tematem, do którego nasza rozmówczyni 
często wracała, była wiara w siebie – wiele 
ze szkolnych doświadczeń respondentki, 
szczególnie tych definiowanych jako sukces, 
przysparzały jej poczucia, że potrafi dążyć do 
celu. Być może dlatego radą, której udzieliła 
nauczycielom było dbanie o poczucie wiary 
w możliwości uczniów:

„Dobry nauczyciel musi mieć dobre serce 
i pasję. Musi też chcieć pomóc uczniowi 
z różnymi problemami edukacyjnymi, dawać 
wsparcie. No i powinien potrafić przekazać 
uczniowi trochę też wiary w siebie, żeby 
uczeń też mógł coś wynieść ze szkoły”.

Sukces jest dla Pani Natalii ciężką pracą i dąże-
niem do osiągnięcia tego, co chce się robić 
w życiu. Wymaga to umiejętności określenia 
długofalowego celu oraz późniejszej systema-
tyczności w jego osiąganiu. Cel nie powinien 
jednak pozostawać oderwany od własnych 
zainteresowań. Ważne jest też pokazywanie 
swojej pasji otoczeniu – możliwość udowod-
nienia innym swojej sprawczości jest bowiem 
motorem napędowym wiary w siebie. Innym 
ważnym czynnikiem decydującym o sukcesie 
jest wsparcie najbliższego otoczenia: „Sukces 
zawodowy to jest to coś, co zrobiłam, a czego 
wcześniej nie potrafiłam, ale ćwiczyłam i pró-
bowałam do bólu tak długo, żeby się jednak 
udało. A udawało się również dzięki moim 
rodzicom. To oni mnie wspierają i mi na to 
pozwolili”.

Wybór szkoły, a w konsekwencji też zawodu 
nie był w przypadku naszej rozmówczyni 
automatyczny. Pani Natalia zaczynała od 
pomysłu na kształcenie w zawodzie kucharz, 
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później jednak zdecydowała się na zmianę. 
Przyczyniło się do tego częste sprawdzanie 
swoich umiejętności w bezpiecznym środo-
wisku. Efekty początków gotowania nie były 
dla rodziny jednak w pełni zadowalające. Pani 
Natalia zdecydowała się więc na kilka ekspe-
rymentów. Zaczęła przygotowywać kremy, 
ciasta i torty. Wypieki spotykały się 
z ciepłym przyjęciem domowników. Dodatkowo 
ich tworzenie sprawiało naszej rozmówczyni 
wiele radości – tak zrodził się pomysł, żeby 
wybrać zawód cukiernika. Jak widać był to 
wybór słuszny. Oprócz rodziny ważnymi 
postaciami w tej historii byli również znani 
cukiernicy, których nasza rozmówczyni 
starała się naśladować. Kupowała książki 
i przygotowywała z nich przepisy. Tak zrodziła 
się pasja, której kontynuowanie możliwe było 
w szkole zawodowej. Osobami wspierającym 
ten wybór okazali się również pracownicy 
szkoły – dyrektor i nauczyciele.

Egzamin czeladniczy

Czeladnik to jeden ze stopni kwalifikacji 
zawodowych. Potwierdza on, że uczeń 
lub młodociany pracownik opanował 
praktyczne i teoretyczne umiejętności 
w zawodzie rzemieślniczym. Dokumen-
tuje to świadectwo czeladnicze, które 
zdobyć można poprzez zdanie egzaminu 
czeladniczego przeprowadzanego przez 
specjalną komisję z izby rzemieślniczej. 
Egzamin musi być zgodny ze standardami 
ustalonymi przez Związek Rzemiosła Pol-
skiego, a warunki dopuszczenia do niego 
określa dedykowane rozporządzenie 
Ministra Edukacji Narodowej. Egzamin 
składa się z części praktycznej i teore-
tycznej. Zawiera 49 pytań zamkniętych 
i 3 otwarte. Wyniki ogłaszane są przez 
komisję bezpośrednio po udzieleniu 
odpowiedzi.


