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Z życia branży

Mało jest osób, które 
wierzą w uczniów 
z  „ z awodówk i” , 
a w nich także drze-

mie potencjał. Pracodawcy mogą 
dostrzec ten fakt i i pomóc im w roz-
wijaniu ukrytych talentów. Korzyścią 
będzie oddany pracownik.

 Udział w konkursach
Prestiżowe imprezy dla młodego cu-
kiernika to: Ogólnopolski Turniej 
na Najlepszego Ucznia w Zawodzie 
Cukiernik i Ogólnopolski Turniej 
Cukierniczy im. Wojciecha Kandul-
skiego, a dla piekarza: Ogólnopol-
ski Turniej na Najlepszego Ucznia 
w Zawodzie Piekarz i Ogólnopolski 
Turniej Piekarski im. Anny Butki. 
Tradycją stało się, że w finałach swo-
je umiejętności i wiedzę prezentują 
uczniowie z Zespołu Szkół Zawodo-
wych Nr 2 im. Powstańców Wlkp. 
we Wrześni odbywający praktyki 
w zakładach rzemieślniczych na tere-
nie powiatu wrzesińskiego.

Zespół Szkół Zawodowych 
Nr 2 im. Powstańców Wielkopol-
skich we Wrześni to m.in. Zasadni-
cza Szkoła Zawodowa Rzemieślnicza 
Nr 2 bazująca na praktykach u rze-
mieślników. Absolwent gimnazjum 
może zostać uczniem wyżej wymie-
nionej szkoły, jeżeli podpisze umowę 
z pracodawcą rzemieślnikiem.

 Ukryte pasje
Pasja, zamiłowanie do zawodu są nie-
raz uśpione, budzą się powoli poprzez 
wycieczki branżowe, uczestnictwo 
w targach branżowych, podpatry-
wanie starszych kolegów, rozmowy 
o konkursach, laureatach i ich osią-
gnięciach oraz pokazy tematyczne.

Pracodawca zyskuje możliwość 
uczestniczenia w tworzeniu, mode-
lowaniu „sylwetek” swoich uczniów. 
Nie jest to łatwy proces, lecz później-
sza satysfakcja z osiągnięć wynagra-
dza cały trud. W zakładzie z tradycją 
byli uczniowie uczą nowych – koło 
się zamyka.

W kronice opisujemy wszyst-
kie osiągnięcia uczniów, te bardziej 
i te mniej znaczące, lecz dla ucznia 
najważniejsze. Każdy uczestnik tur-
nieju jest dla nas zwycięzcą.

Uczniowie biorący udział w kon-
kursach i turniejach muszą wykonać 
pierwszy krok, a także przełamać wie-
le barier. Następnie odkrywają swoje 
„ja” i tworzą wizję swojej pracy.

 Ważne jest wsparcie
Szkoła ma duże wsparcie ze strony 
dwóch zakładów: „Cukierni-Ku-
czora” i PSS „Społem”, dzięki temu 
wspólnie z P. Kuczorą i K. Plucińską 
trzy lata temu podjęliśmy wspólne 
wyzwanie – organizację etapu woje-
wódzkiego Ogólnopolskiego Turnie-

ju na Najlepszego Ucznia w Zawo-
dzie Cukiernik i Piekarz. W pracach 
profesjonalnego jury wzięły udział 
znane w branży cukierniczej i pie-
karskiej osobistości: Paweł Mie-
szała – Mistrz Polski w Cukiernic-
twie, Michał Doroszkiewicz – Mistrz 
Świata w Cukiernictwie, Jacek Zię-
ba – z Akademii Mistrza, Mieczy-
sław Chojnowski – Mistrz Świata 
w Cukiernictwie, Paweł Piskorski – 
technolog firmy „Credin”, oraz Jacek 
Kiwit i Wiesław Kuropatwa – tech-
nolodzy firmy „Młyny Szczepanki”. 
Każda z wymienionych osób w krót-
kim wystąpieniu przedstawiła prze-
bieg swojej kariery, dając wzór do na-
śladowania młodym uczniom.

Pochlebia nam recenzja wystawio-
na przez dr K. Jarosz – Września orga-
nizuje etap okręgowy Turnieju w ta-
kiej atmosferze, jakby uczestnikami 
byli mistrzowie rzemiosła; oprawa or-
ganizacyjna pozwoliła poczuć mło-
dzieży, że zostali potraktowani bardzo 
poważnie, profesjonalnie… Liczni 
sponsorzy obsypali młodzież wielo-
ma dyplomami i nagrodami, a chy-
ba nic nie zachęca bardziej do pra-
cy, także do nauki, niż widoczne 
uznanie fachowców i odpowiednia 
gratyfikacja.

Słowo sukces jest jednak mniej 
istotne niż to, że dzięki ogromnej pra-
cy uczeń uwierzy w swoją wartość. 
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Kuźnia
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Uczniowie biorący udział w konkursach i turniejach muszą wykonać pierwszy krok, a także przełamać 
wiele barier


