
„„ Faceci za ladFaceci za lad ąą czyliczyli --PRACA PRACA 
BARMANABARMANA ””

Jedni ich podziwiajJedni ich podziwiająą…… Inni traktujInni traktująą bardzo przedmiotowo, czasem bardzo przedmiotowo, czasem 
nieuprzejmie. Jednak winieuprzejmie. Jednak więększokszośćść barmanbarmanóów w „„ NIE zamieniNIE zamieniłłaby aby 

swojego zawodu na swojego zawodu na ŜŜaden inny.aden inny.””



„„BarmanBarman””

Samo sSamo słłowo barman wywodzi siowo barman wywodzi sięę od od 
angielskiego wyrazu angielskiego wyrazu „„barrierbarrier””
(bariera) z czas(bariera) z czasóów kolonizacji w w kolonizacji w 
Ameryce PAmeryce Póółłnocnej, kiedy to nocnej, kiedy to 
oberoberŜŜyyśści chcci chcąąc odgrodzic odgrodzićć sisięę od od 
podpitych, czpodpitych, częęsto awanturujsto awanturująących cych 
sisięę gogośści, zaczci, zaczęęli stosowali stosowaćć bariery bariery 
oddzielajoddzielająące kredens z napojami. ce kredens z napojami. 
Bariera szybko staBariera szybko stałła sia sięę ladladąą
barowbarowąą, za kt, za któórrąą obsobsłługiwaugiwałł gogośści ci 
specjalny pracownik. Z czasem specjalny pracownik. Z czasem 
oberoberŜŜe zacze zaczęęto nazywato nazywaćć barami, a barami, a 
pracujpracująących za ladcych za ladąą nazwano nazwano 
bartenderami. Poza USA bartenderami. Poza USA 
sprzedajsprzedająących napoje alkoholowe cych napoje alkoholowe 
nazywa sinazywa sięę do dzisiaj barmanami, do dzisiaj barmanami, 
a w Niemczech barmixerami. a w Niemczech barmixerami. 



Praca BarmanaPraca Barmana
•• Wymaga siWymaga sięę od niego, od niego, ŜŜeby nie tylko robieby nie tylko robiłł smaczne napoje, ale zawsze bysmaczne napoje, ale zawsze byłł

mimiłły i uy i uśśmiechnimiechnięęty. Pracuje do pty. Pracuje do póóźźnych godzin nocnych, czasem musi nych godzin nocnych, czasem musi 
znosiznosićć humory awanturujhumory awanturująących sicych sięę gogośści, bez przerwy ma kontakt z ci, bez przerwy ma kontakt z 
alkoholem, lecz nie moalkoholem, lecz nie moŜŜe w pracy wypie w pracy wypićć nawet kropli. nawet kropli. 

ObowiObowiąązki Barmanazki Barmana
•• Barman musi byBarman musi byćć silny psychicznie, odporny na stres i przemsilny psychicznie, odporny na stres i przemęęczenie, musi czenie, musi 

umieumiećć szybko nawiszybko nawiąązywazywaćć kontakty, znakontakty, znaćć kilka jkilka jęęzykzykóów obcych i zasady w obcych i zasady 
mikologii. Powinien temikologii. Powinien teŜŜ miemiećć bardzo dobrbardzo dobrąą wiedzwiedzęę ogogóólnlnąą, by m, by móóggłł
rozmawiarozmawiaćć z klientami na wszystkie tematy. Czz klientami na wszystkie tematy. Częęsto trzeba wykazasto trzeba wykazaćć sisięę
inteligencjinteligencjąą, refleksem i taktem, refleksem i taktem

•• Barman powinien znaBarman powinien znaćć dobrze smak kadobrze smak kaŜŜdego alkoholu i nie modego alkoholu i nie moŜŜe bye byćć to to 
znajomoznajomośćść tylko teoretyczna. Witylko teoretyczna. WiąŜąŜe sie sięę to jednak z niebezpieczeto jednak z niebezpieczeńństwem stwem 
popadnipopadnięęcia w nacia w nałłóóg, dlatego barman nigdy nie powinien pig, dlatego barman nigdy nie powinien pićć w prac.w prac.



•• serwowanie napojserwowanie napojóów alkoholowych i bezalkoholowych przy barzew alkoholowych i bezalkoholowych przy barze
•• sporzsporząądzanie napojdzanie napojóów mieszanych bezalkoholowych i alkoholowych z w mieszanych bezalkoholowych i alkoholowych z 

zastosowaniem rzastosowaniem róóŜŜnych technik i narznych technik i narzęędzi wg receptur krajowych i dzi wg receptur krajowych i 
zagranicznych oraz wzagranicznych oraz włłasnych przepisasnych przepisóóww

•• Bardzo waBardzo waŜŜne jest szybkie myne jest szybkie myśślenie o tym, jak sporzlenie o tym, jak sporząądzidzićć dobrego drinka. dobrego drinka. 
WaWaŜŜny jest porzny jest porząądek i dobra organizacja pracy za barem. Kadek i dobra organizacja pracy za barem. KaŜŜda butelka da butelka 
musi miemusi miećć zawsze swoje miejsce, nie wolno tracizawsze swoje miejsce, nie wolno tracićć czasu na jej szukanieczasu na jej szukanie

•• Nawet majNawet mająąc jednc jednąą wwóódkdkęę czystczystąą, kilka syrop, kilka syropóów i sokw i sokóów, mow, moŜŜemy szybko emy szybko 
przyrzprzyrząądzidzićć ciekawy napciekawy napóój. Trochj. Trochęę dodatkdodatkóów, owocw, owocóów, szkw, szkłło i wo i włłasna asna 
inwencja pozwolinwencja pozwoląą dobremu barmanowi wyczarowadobremu barmanowi wyczarowaćć cocośś naprawdnaprawdęę
wyjwyjąątkowego. Ludzie chctkowego. Ludzie chcąą czegoczegośś nowego i nowego i ŜŜe maje mająą wiedzwiedzęę o o łąłączeniu czeniu 
skskłładnikadnikóów pozwala im wykreowaw pozwala im wykreowaćć codziennie nowe, to, ciekawe drinkicodziennie nowe, to, ciekawe drinki

•• Nie mniej waNie mniej waŜŜne nine niŜŜ estetyka przyrzestetyka przyrząądzonego drinka i jego smak jest dzonego drinka i jego smak jest 
oczekiwanie na podanie. Kaoczekiwanie na podanie. KaŜŜda czynnoda czynnośćść jakjakąą wykonuje barman odbywa wykonuje barman odbywa 
sisięę na oczach gona oczach gośści, ktci, któórzy najczrzy najczęśęściej z wielkim zainteresowaniem ciej z wielkim zainteresowaniem śśledzledząą
kakaŜŜdy ruch. Dlatego barman powinien nie tylko zrdy ruch. Dlatego barman powinien nie tylko zręęcznie serwowacznie serwowaćć drinki, drinki, 
ale teale teŜŜ bybyćć przygotowany do rozmowy na kaprzygotowany do rozmowy na kaŜŜdy temat.dy temat.

•• GoGośście przychodzcie przychodząą do baru nie tylko po to, by wypido baru nie tylko po to, by wypićć drinka, ale tedrinka, ale teŜŜ szukajszukająą
odskoczni od codziennego odskoczni od codziennego ŜŜycia, chcycia, chcąą na chwilna chwilęę zapomniezapomniećć o swoich o swoich 
kkłłopotach. Dlatego tak waopotach. Dlatego tak waŜŜne jest, jak sine jest, jak sięę barman zachowuje podczas pracy barman zachowuje podczas pracy 
i jak traktuje goi jak traktuje gośścici

•• Potrzebna jest wiedza, trzeba znaPotrzebna jest wiedza, trzeba znaćć poszczegposzczegóólne alkohole, ich cechy, smak, lne alkohole, ich cechy, smak, 
barwbarwęę i co sii co sięę z czym z czym łąłączy.czy.

•• Barman powinien znaBarman powinien znaćć dobrze smak kadobrze smak kaŜŜdego alkoholu i nie modego alkoholu i nie moŜŜe bye byćć to to 
znajomoznajomośćść tylko teoretyczna. Witylko teoretyczna. WiąŜąŜe sie sięę to jednak z niebezpieczeto jednak z niebezpieczeńństwem stwem 
popadnipopadnięęcia w nacia w nałłóóg, dlatego barman nigdy nie powinien pig, dlatego barman nigdy nie powinien pićć w pracy!w pracy!



StrStróój Barmanaj Barmana
StrStróój barmana jest rj barmana jest róóŜŜny w zaleny w zaleŜŜnonośści ci 

od lokalu w ktod lokalu w któórym barman jest         rym barman jest         
wizytwizytóówkwkąą momoŜŜe to bye to byćć klasyczny klasyczny 
strstróój czyli biaj czyli białła koszula z muszka koszula z muszkąą i i 
czarne spodnieczarne spodnie



StrStróój Barmanaj Barmana

Ciekawy rCiekawy róówniewnieŜŜ momoŜŜe bye byćć strstróój j 
kowboi czy kowboi czy śśmiesznych hawajskich miesznych hawajskich 
koszul i narzutkoszul i narzut



StrStróój Barmanaj Barmana
KoKońńczcząąc na bardzo swobodnych c na bardzo swobodnych 
strojach..strojach..



Co naleCo naleŜŜy do obowiy do obowiąązkzkóów w 
profesjonalnego barmana?profesjonalnego barmana?

Przede wszystkim utrzymanie Przede wszystkim utrzymanie łładu, adu, 
porzporząądku, estetyki. Godku, estetyki. Gośćść wchodzwchodząąc do c do 
baru jubaru juŜŜ od progu musi poczuod progu musi poczućć ciepciepłąłą, , 
przyjaznprzyjaznąą atmosferatmosferęę. W zawodzie . W zawodzie 
barmana obowibarmana obowiąązujzująą pewne pewne 
uniwersalne zasady: praca nie dla uniwersalne zasady: praca nie dla 
siebie, ale dla drugiego. Mosiebie, ale dla drugiego. MoŜŜna by na by 
rzec, rzec, ŜŜe zawe zawóód barmana jest rodzajem d barmana jest rodzajem 
ssłłuuŜŜby dla drugiego czby dla drugiego człłowieka. Aby owieka. Aby 
zdobyzdobyćć zaufanie gozaufanie gośści musisz daci musisz daćć z z 
siebie dusiebie duŜŜo pozytywnej energii, o pozytywnej energii, 
uuśśmiechu, cierpliwomiechu, cierpliwośści, zrozumienia, ci, zrozumienia, 
aby goaby gośćść poczupoczułł sisięę dobrze i chciadobrze i chciałł tu tu 
wrwróócicićć ponownie. Jeponownie. Jeśśli obok li obok 
profesjonalizmu barmaprofesjonalizmu barmańńskiego skiego 
potrafisz stworzypotrafisz stworzyćć za barem i wokza barem i wokóółł
baru, ciepbaru, ciepłły, spokojny, swobodny y, spokojny, swobodny 
klimat, to znaczy, klimat, to znaczy, ŜŜe e „„zdazdałłeeśś egzamin.egzamin.””
MajMająąc bezpoc bezpośśredni kontakt z goredni kontakt z gośćśćmi mi 
powinien bypowinien byćć uprzejmy, suprzejmy, słłuuŜŜyyćć swoimi swoimi 
radami i informacjami. Przyczynia siradami i informacjami. Przyczynia sięę
to do tego, to do tego, ŜŜe lokal ma powodzenie i e lokal ma powodzenie i 
stastałłych konsumentych konsumentóów. Ogromne w. Ogromne 
znaczenie ma sposznaczenie ma sposóób przyjmowania b przyjmowania 
gogośści, uci, uśśmiech, inteligencja, refleks, miech, inteligencja, refleks, 
poczucie humoru, takt i umiejpoczucie humoru, takt i umiejęętnotnośćść
nawinawiąązywania przyjaznego kontaktu.zywania przyjaznego kontaktu.



Co jest najwaCo jest najwaŜŜniejsze w tej niejsze w tej 
pracy?pracy?

Obok zawodowych umiejObok zawodowych umiejęętnotnośści ci 
bardzo wabardzo waŜŜna jest osobowona jest osobowośćść
barmana, jego cechy charakteru, barmana, jego cechy charakteru, 
styl pracy, sposstyl pracy, sposóób bycia i b bycia i 
inteligencja. Jeszcze raz inteligencja. Jeszcze raz 
podkrepodkreśślam, to czy golam, to czy gośćść poczuje poczuje 
sisięę swobodnie zaleswobodnie zaleŜŜy od klimatu y od klimatu 
baru i wokbaru i wokóółł baru. Ten przyjazny i baru. Ten przyjazny i 
specyficzny klimat to zadanie specyficzny klimat to zadanie 
barmana. Nie bez znaczenia w barmana. Nie bez znaczenia w 
tym zawodzie jest postawa tym zawodzie jest postawa 
samego barmana samego barmana -- jego elegancja, jego elegancja, 
czystoczystośćść i sposi sposóób przyrzb przyrząądzania dzania 
napojnapojóów alkoholowych. w alkoholowych. 



Czym charakteryzuje siCzym charakteryzuje sięę
wystwystęęp barmap barmańński?ski?

WystWystęęp barmap barmańński moski moŜŜna porna poróównawnaćć
do spektaklu jednego aktorado spektaklu jednego aktora--
barmana. To ma bybarmana. To ma byćć przede przede 
wszystkim dobra zabawa. Barman wszystkim dobra zabawa. Barman 
serwujserwująąc w niekonwencjonalny i c w niekonwencjonalny i 
zabawny sposzabawny sposóób drinki wprowadza b drinki wprowadza 
gogośści w dobry nastrci w dobry nastróój. j. 
ChoreografiChoreografięę nalenaleŜŜy tak uy tak ułłooŜŜyyćć, , 
aby od poczaby od począątku do kotku do końńca ca 
narastanarastałło napio napięęcie. Podczas cie. Podczas 
wystwystęępu liczy sipu liczy sięę ppłłynnoynnośćść, , 
szybkoszybkośćść, i swoboda ruch, i swoboda ruchóów, w, 
poniewaponiewaŜŜ w programie wystw programie wystęępujpująą
czczęęsto ewolucje akrobatyczne, sto ewolucje akrobatyczne, 
efekty pirotechniczne, zimne efekty pirotechniczne, zimne 
ognie, podrzucanie pognie, podrzucanie płłononąących cych 
przedmiotprzedmiotóów barowych. Trzeba w barowych. Trzeba 
miemiećć wyczucie i wspwyczucie i wspóółłgragraćć z z 
muzykmuzykąą, aby ca, aby całłoośściciąą wystwystęępu pu 
wprowadziwprowadzićć gogośści w zachwyt i ci w zachwyt i 
zyskazyskaćć aprobataprobatęę dla tak dla tak 
niekonwencjonalnego stylu niekonwencjonalnego stylu 
miksowania. miksowania. 



Na czym polega rNa czym polega róóŜŜnica minica mięędzy dzy 
pracpracąą barmana a sommeliera?barmana a sommeliera?

Sommelier to osoba, ktSommelier to osoba, któóra w ra w 
restauracji odpowiada za sprawy restauracji odpowiada za sprawy 
zwizwiąązane z podawaniem wina. zane z podawaniem wina. 
Pomaga klientowi wybraPomaga klientowi wybraćć
odpowiednie trunek do odpowiednie trunek do 
zamzamóówionych potraw. Potrafi wionych potraw. Potrafi 
rróówniewnieŜŜ we wwe włłaaśściwy sposciwy sposóób, co b, co 
nie jest sprawa prostnie jest sprawa prostąą, wino , wino 
podapodaćć. Barman natomiast zajmuje . Barman natomiast zajmuje 
sisięę w barze tworzeniem drinkw barze tworzeniem drinkóów i w i 
koktajli tak, aby zachwycakoktajli tak, aby zachwycałły y 
wyglwygląądem i smakiem. Bardzo dem i smakiem. Bardzo 
wawaŜŜna w zawodzie barmana jest na w zawodzie barmana jest 
rróówniewnieŜŜ umiejumiejęętnotnośćść obsobsłługi i ugi i 
odpowiedni stosunek do klienta.odpowiedni stosunek do klienta.



RECEPTURY NA DOBRE DRINKIRECEPTURY NA DOBRE DRINKI

Drinki "Light rum"Drinki "Light rum"
•• 40 ml Light Rum40 ml Light Rum
•• 1 banan1 banan
•• sok z 1/2 limonkisok z 1/2 limonki
•• chlust syropu malinowegochlust syropu malinowego
•• llóód kruszonyd kruszony
•• Wszystkie skWszystkie skłładniki zmiksowaadniki zmiksowaćć w w 
•• blenderze i podablenderze i podaćć w koktajlw koktajlóówcewce

"Crazy Melon" "Crazy Melon" 
•• 40ml Vodka40ml Vodka
•• 20ml  Midori20ml  Midori
•• 1/4 Limonki1/4 Limonki
•• 1/4 Cytryny1/4 Cytryny
•• 1/4 Pomara1/4 Pomarańńczyczy
•• 22--3 3 ŁŁyyŜŜek cukru brek cukru brąązowegozowego



Owocowe rozkoszeOwocowe rozkosze

""ŚŚmietanowa Fantazja" mietanowa Fantazja" 

•• Kilka truskawekKilka truskawek

•• 20ml W20ml Wóódkidki

•• 20ml Likieru truskawkowego20ml Likieru truskawkowego

•• 20ml Butter Scotch Karmel20ml Butter Scotch Karmel

•• 20ml 20ml śśmietankimietanki

„„JackJack””

•• 40ml  Jack Daniels40ml  Jack Daniels

•• Kawa rozpuszczalnaKawa rozpuszczalna

•• 20ml Kahlua20ml Kahlua

•• 40ml Sok ze 40ml Sok ze śświewieŜŜego grejpfrutaego grejpfruta



Notatka Notatka 

Barman jest wizytBarman jest wizytóówkwkąą lokalulokalu--Wymaga siWymaga sięę od niego, od niego, ŜŜeby nie tylko robieby nie tylko robiłł
smaczne napoje, ale zawsze bysmaczne napoje, ale zawsze byłł mimiłły i uy i uśśmiechnimiechnięęty. Pracuje do pty. Pracuje do póóźźnych nych 
godzin nocnych, czasem musi znosigodzin nocnych, czasem musi znosićć humory awanturujhumory awanturująących sicych sięę gogośści,ci,

•• serwowanie napojserwowanie napojóów alkoholowych i bezalkoholowych przy barzew alkoholowych i bezalkoholowych przy barze
•• sporzsporząądzanie napojdzanie napojóów mieszanych bezalkoholowych i alkoholowych z w mieszanych bezalkoholowych i alkoholowych z 

zastosowaniem rzastosowaniem róóŜŜnych technik i narznych technik i narzęędzi wg receptur krajowych i dzi wg receptur krajowych i 
zagranicznych oraz wzagranicznych oraz włłasnych przepisasnych przepisóóww

•• Barman musi byBarman musi byćć silny psychicznie, odporny na stres i przemsilny psychicznie, odporny na stres i przemęęczenie, musi czenie, musi 
umieumiećć szybko nawiszybko nawiąązywazywaćć kontakty, znakontakty, znaćć kilka jkilka jęęzykzykóów obcych w obcych 

•• Barman powinien znaBarman powinien znaćć dobrze smak kadobrze smak kaŜŜdego alkoholu dego alkoholu 
•• Jego zdanie to utrzymanie Jego zdanie to utrzymanie łładu, porzadu, porząądku, estetykidku, estetyki
•• Potrzebna jest wiedza, trzeba znaPotrzebna jest wiedza, trzeba znaćć poszczegposzczegóólne alkohole, ich cechy, smak, lne alkohole, ich cechy, smak, 

barwbarwęę i co sii co sięę z czym z czym łąłączyczy



Prezentacje przygotowaPrezentacje przygotowałłyy
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