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Klaudia Jankowska, technik gastronomii i organizacji usług gastronomicz-
nych, laureatka konkursu Młody Kreator Sztuki Kulinarnej, zwyciężczyni 
Primerba Cup w 2016 roku, uczestniczka Kulinarnego Pucharu Polski. Rozwi-
jała swoje hobby i doskonaliła umiejętności na stażu w Barcelonie w jednej 
z renomowanych restauracji mającej prestiżową odznakę, gwiazdkę Mi-
chelin. Obecnie studentka zaoczna Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu na kierunku zarządzanie i prawo w biznesie. Doświadczenie 
i wiedzę z zakresu gastronomii oraz umiejętności zdobyte podczas studiów 
łączy z pracą w firmie zajmującej się sprzedażą jadalnych kwiatów. W przy-
szłości marzy o rodzinnej restauracji, prowadzonej wraz z mamą, która za-
szczepiła w niej pasję kulinarną.

O swojej ścieżce edukacyjno-zawodowej mówi, że jest zróżnicowana i nie 
zamyka sobie żadnej furtki, choć od najmłodszych lat wiedziała, że jej życie 
zawodowe będzie związane z gastronomią. 

„Już w podstawówce mówiłam, że będę robić to, co mama (..) jak miałam 
11 lat to pierwszy raz z mamą poszłam do pracy. (..) Od najmniejszych, naj-
młodszych lat byłam związana z tą kuchnią”.

 Wybierając kierunek kształcenia, zdecydowała się na zawód technik 
gastronomii i organizacji usług gastronomicznych w Zespole Szkół Gastro-
nomicznych im. Karola Libelta w Poznaniu. To dzięki temu wyborowi mogła 
rozwijać swoje pasje i umiejętności. Po zdobyciu dyplomu zawodowego 
podjęła kształcenie na poziomie studiów wyższych na kierunku zarządzanie 
i prawo w biznesie. Początkowo udawało się godzić dorywcze prace biu-
rowe z nauką, jednak po roku respondentka zdecydowała się zmienić tryb 
studiów z dziennych na zaoczne, by podjąć stałe zatrudnienie. W firmie 
tej pracuje do dziś. Od początku ścieżki edukacyjnej była bardzo ambitna 
i zdeterminowana do nauki i pracy, co zaowocowało uczestnictwem w licz-
nych konkursach kulinarnych. Jako jedyna uczennica ze szkoły (w tamtym 
czasie) wzięła udział w konkursie Młody Kreator Sztuki Kulinarnej i to z suk-
cesem. 

„Pierwszy rok, to była tylko jakby szkoła i takie raczej marzenia, że coś tam 
można kiedyś osiągnąć. Żeby nie być takim zwykłym uczniem, a jednak móc 
pokazać, że można gdzieś tam dalej zajść, że samemu można coś zrobić. 
No i to był pierwszy w sumie konkurs, jak byłam w drugiej klasie technikum, 
Młody Kreator Sztuki Kulinarnej. To była edycja wtedy, pamiętam, taka 
trochę dla mnie świeża, bo ze szkoły startowałam jako jedyna osoba. Tak 
że to było coś takiego bardzo nowego. Dużo treningów, trochę bardziej 
powiedzmy to było, że a będzie jak będzie, taka próba. I wtedy, wtedy 
pamiętam, zajęłam miejsce na podium, było to 4 miejsce, czyli w sumie 
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to najgorsze. Wtedy powiedziałam, że za rok wszystkim pokażę, że można. Bar-
dziej się przyłożę i można jednak coś osiągnąć”. 

Miejsce na podium dodało respondentce motywacji. Zmobilizowana, podjęła ciężką 
pracę, by w kolejnej edycji konkursu być najlepszą z najlepszych. I tak też się stało. 
Jak wspomina, tym, co pomogło doskonalić warsztat kulinarny, były praktyki, szcze-
gólnie te w szkole. 

„Praktyki u nas (…) podzielone były. 2 tygodnie na kuchni i 2 tygodnie na sali, ta 
że one były takie zróżnicowane. Ale bardziej wspominam, bo to był krótki w sumie 
okres, taki miesiąc. Bardziej wspominam praktyki w szkole, gdzie przygotowywane 
były obiady i sprzedawaliśmy je normalnie. (…)  Ja też na początku, na pierwszym 
konkursie w szkole trenowałam, tak że i sprzęt był do tego, i wszystko”. 

Jak wynika z wypowiedzi respondentki, do sukcesu, oprócz dostępnej, dobrze 
wyposażonej infrastruktury szkolnej, przyczyniła się również kadra nauczycielska 
oraz praktycy, którzy wprowadzali młodzież w branżowe tajniki. Czynnikiem sprzy-
jającym rozwojowi i nauce zawodu było otwarte podejście oraz ich nastawienie 
na współpracę z młodzieżą kucharzy praktyków.

„Tak, tak, i przede wszystkim nauczyciele, którzy naprawdę pomagali. Kucharze, 
którzy byli związani ze szkołą, bo myślę, że to wszystko ma znaczenie, że jednak 
niejedna głowa, a parę, wszyscy myśleli nad tym jednym daniem i każdy jakby do-
kładał garstkę swoich pomysłów”. 

Konkursy branżowe to nie tylko dobra okazja, by pokazać to, co się umie, ale 
przede wszystkim doskonała możliwość, aby dać się poznać przyszłym pracodaw-
com. 

„Przez konkursy dużo w ogóle miałam też ofert pracy, że po prostu podchodzili 
kucharze ze swoją wizytówką, szefowie kuchni, i że jak tylko będę szukać pracy, to, 
to zapraszamy, nie tylko tutaj w Poznaniu. Moją obecną szefową również poznałam 
w szkole na szkoleniu i przez konkursy”. 

Dzięki aktywnościom międzyszkolnym czy pozaszkolnym buduje się sieć kontaktów 
osobistych, niezmiernie ważny kapitał w dzisiejszym świecie i wielki atut na rynku 
pracy. Według badań, jednym z najpopularniejszych sposobów poszukiwania pracy 
i pracownika są właśnie sieci kontaktów osobistych1. 

Ważnych etapów ścieżki edukacyjno-zawodowej Klaudii Jankowskiej było wiele; 
można wyróżnić dwa rodzaje takich momentów: pozytywne i negatywne. Do tych 
pozytywnych zalicza wygranie prestiżowych konkursów, które otwierały nowe moż-
liwości współpracy z uznanymi kucharzami oraz były docenieniem podjętego trudu 
i szansą na zatrudnienie. Między innymi: staż w kuchni jednego z renomowanych 
hoteli w Poznaniu, który przygotowywał do udziału w konkursie, wygrana tytułu 

1.    Badanie „Metody poszukiwania pracy a metody poszukiwania pracownika”. Porównanie 
na przykładzie aglomeracji poznańskiej realizowane przez Obserwatorium Gospodarki i Rynku 
pracy w 2015 r. Raport dostępny na www.cdzdm.pl/PL-H128/raporty-z-badan.html
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Młodego Kreatora Sztuki Kulinarnej, w którym nagrodą był staż w restauracji w Bar-
celonie oraz zwycięstwo w konkursie Primerba Cup w 2016 roku. Turnieje tego typu 
okazały się przepustką do zaistnienia w branży. 

Klasy patronackie 

Klasy patronackie to odpowiedź na braki kadrowe na obecnym rynku 
pracy. Szkoły w ramach współpracy z przedsiębiorstwami tworzą klasy, 
w których kształcą się zawodowcy wyposażeni w odpowiednie kompetencje 
zgłaszane przez danego pracodawcę. Firma obejmująca patronat nad klasą 
zobowiązuje się do wsparcia takiej klasy w określonym wymiarze. Wsparcie 
to może polegać na wyposażeniu pracowni szkolnych, przyjęciu uczniów 
na praktyki, ufundowaniu dla najlepszych uczniów szkoleń lub płatnych staży 
w swojej firmie. Ponadto pracodawca bierze udział w tworzeniu programu 
nauczania dopasowanego do potrzeb jego firmy. Tworzenie klas patronackich 
to rozwiązanie mające na celu dopasowanie oferty edukacyjnej do zapotrze-
bowania na rynku pracy1. Dla uczniów jest to okazja, by od początku ścież-
ki edukacyjno-zawodowej zdobywać wyspecjalizowane kwalifikacje, stając 
się konkurencyjnym na rynku pracy. Ponadto wielu pracodawców oferuje za-
trudnienie dla najzdolniejszych uczniów, którzy ukończyli ich klasy patronackie. 
Z perspektywy pracodawców jest to jedna ze skuteczniejszych metod rekruta-
cyjnych. Dzięki takiej współpracy zdobywają specjalistycznie wykwalifikowaną 
kadrę potrafiącą sprostać wymogom danego przedsiębiorstwa.  

„Dużo od razu posypało się wizytówek, dużo ludzi nas chciało do pracy na stałe”. 
Jednak drogę do sukcesu wyznaczały nie tylko wielkie wygrane. Były również po-
rażki i krytyczne oceny jury. Te ostatnie, jak się okazało, były ważnym impulsem, by 
ponownie zastanowić się nad wyborem obranej drogi i zmobilizować siły do dalszej 
pracy. 

„Jak przegrałam pierwszy konkurs, (…) wtedy właśnie sobie powiedziałam, skoro 
już tutaj jestem, w tej szkole, no to trzeba albo pokazać, że się umie i potrafi, i po-
kazać, że się chce, no albo to nie jest to”. 

Kolejnym etapem, który zaważył na przebiegu ścieżki, była decyzja o podjęciu 
dalszego kształcenia na kierunku studiów, który odbiega od branży gastronomicznej 
czy hotelarskiej. Była to jednak decyzja nieprzypadkowa, a przemyślana. 
„Na początku rozważałam w ogóle studia hotelarskie, ale stwierdziłam, że to bę-
dzie bardzo pokrycie z tym, co było w technikum, więc złożyłam papiery na UAM 
na zarządzanie i prawo w biznesie. I taki kierunek studiuję (…) Studia były typowo 
takim kierunkiem przyszłościowym, taki to był wybór, że jednak taki kierunek daje 
dużo. Mam podstawy i zarządzania ludźmi jako menadżer, jako kierownik, ale mam 
też podstawy jako doradca prawny i to jest jakby według mnie bardzo przyszło-
ściowy kierunek. Jednak kuchnia kuchnią, a tutaj jakby wykształcenie takie typowo, 
żeby sobie poradzić i móc zrobić ewentualnie coś innego”.

1.  Źródło: https://www.rp.pl/artykul/1187525-Klasy-patronackie-w-szkolach-zawodowych-co-
raz-popularniejsze.html [dostęp: 03.12.2018].
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„Młody Kreator Sztuki Kulinarnej” – zdobądź staż w renomowanej restauracji 
na terenie Europy.

Jednym ze sposobów na zdobycie doświadczenia w renomowanych europej-
skich restauracjach jest wygranie konkursu „Młody Kreator Sztuki Kulinarnej”. 
Jest to konkurs, którego celem jest zachęcenie młodych adeptów sztuki kulinar-
nej do pogłębiania wiedzy na temat nowoczesnych produktów i technik kulinar-
nych, zachęcenie do doskonalenia umiejętności, poprzez otwartość i aktywne 
branie udziału w życiu środowiska kulinarnego (Regulamin XIV edycji ogól-
nopolskiego konkursu kulinarnego „Młody Kreator Sztuki Kulinarnej 2018”). 
Rozgrywki skierowane są do uczniów kształcących się w szkołach o profilu 
gastronomicznym (szkoły zawodowej, szkoły branżowej I i II stopnia lub techni-
kum), którzy ukończyli 13 lat, ale nie ukończyli 21 roku życia. Konkurs składa 
się z trzech etapów: kwalifikacje, półfinał i finał. W pierwszym etapie uczestni-
cy przesyłają autorską recepturę potrawy. Kolejnym krokiem jest przygotowanie 
tego konkursowego dania i zaprezentowanie go przed jury. W finale uczestnicy 
ponownie przygotowują to samo danie według zaproponowanej przez siebie 
receptury. Główną nagrodą w konkursie jest tytuł Młodego Kreatora Sztuki 
Kulinarnej oraz nagroda Grand Prix - staż w restauracji z gwiazdką Michelin 
na terenie Europy oraz awans do finału konkursu „Kuchnia Polska Wczoraj 
i Dziś”1. Więcej informacji na stronie organizatora i w regulaminie konkursu. 

Rodzice respondentki, a w szczególności mama, byli ważnymi osobami w procesie 
podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych. Byli pierwszymi nauczycielami, 
którzy wprowadzili respondentkę w świat tego zawodu. Dzięki nim zdobywała 
doświadczenie i mogła liczyć na ich wsparcie. Przed ostatecznym podjęciem decyzji 
o wyborze szkoły mama uprzedzała córkę, że gastronomia wymaga ciężkiej pracy. 
Jednak perswazja nie była na tyle skuteczna, by wpłynąć na zmianę decyzji córki. 
Ważną grupą wsparcia byli również szkolni nauczyciele, którzy pomagali w rozwoju 
i przygotowaniach do konkursów. Respondentka podkreśla również rolę praktyków 
- kucharzy, którzy przychodzili do szkoły i wspólnie gotowali z uczniami. Kucharze 
ci byli absolwentami szkoły, do której uczęszczała respondentka. Taka wymiana 
wiedzy i doświadczenia sprzyja budowaniu pomostu pomiędzy światem uczniów 
a rynkiem pracy. Ponadto ułatwia zapoznanie się z branżą oraz wejście na rynek 
pracy młodym adeptom rzemiosła. Cenna jest ta współpraca również z perspektywy 
szkoły, dzięki czemu buduje zaplecze praktyków.

Według Klaudii Jankowskiej sukcesem jest samorealizacja. 
„[sukces] to jest samorealizacja, że ktoś jakby się czuje, że osiągnął już tyle, że na-
prawdę to było jego marzeniem. Tak jak ja mówię, ja na początku jak przyszłam 
do szkoły, to od razu chciałam pokazać, że można coś naprawdę osiągnąć. Tak że 
myślę, że to jest taka samorealizacja i przede wszystkim trzeba chcieć. Sam z siebie 

1.   Źródło: https://www.unileverfoodsolutions.pl/dam/global-ufs/mcos/nee/poland/download/Regulamin_
Mlody%20Kreator%20Sztuki%20Kulinarnej.pdf [dostęp: 03.12.2018]
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ktoś musi chcieć”. 

Receptą, by odnieść sukces, jest samodeterminacja oraz czas i praca włożone 
w osiągnięcie celu. 

Trampolina rozwoju zawodowego – Kulinarny Puchar Polski

Trampolina rozwoju zawodowego, tak o Kulinarnym Pucharze Polski mówią 
jego organizatorzy. Kulinarny Puchar Polski (KPP) organizowany jest od 2000 
roku. Ten prestiżowy konkurs ma na celu odkrycie, prezentację talentów kulinar-
nych oraz wyłonienie „Najlepszego z najlepszych”. Dzięki wysokiemu pozio-
mowi zdobył uznanie w środowisku gastronomicznym w Polsce i poza granicami 
kraju. W Kulinarnym Pucharze Polski biorą udział kucharze, laureaci konkur-
sów nominowanych, których lista ustalana jest przez Radę Programową KPP1. 
Dla zwycięzcy tytuł „Najlepszego z najlepszych” to dowód uznania dla jego 
wiedzy, umiejętności, kreatywności. To drzwi otwierające drogę do dalszego 
rozwoju, w którym organizatorzy KPP biorą czynny udział, ponieważ jedną 
z nagród dla laureata konkursu jest staż zagraniczny w uznanej restauracji2.

1.   Cytat za: https://kpp.mtp.pl/pl/kpp_w_pigulce/o_kpp/ [dostęp: 03.12.2018]

2.   Cytat za: https://kpp.mtp.pl/pl/kpp_w_pigulce/o_kpp/ [dostęp: 03.12.2018]




