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Z życia branży

Już po raz kolejny warsztaty dla 
młodych kucharzy, piekarzy 
i cukierników, objętych patro-
natem Małej Akademii Mi-

strzostwa Zawodowego, zorganizowane 
zostały w Zespole Szkół nr 1 w Żorach. Na trzydniowych 
warsztatach spotkało się 21 uczniów – cukierników, pie-
karzy i kucharzy ze szkół w Żorach, Jastrzębiu-Zdroju 
i Rybniku.

 Warsztaty obejmowały 
trzy etapy zajęć 

Etap I – szkolenie przeprowadzone przez technologów 
fi rmy CREDIN, podczas którego uczniowie poznali tech-
niki dekorowania wyrobów z zastosowaniem mas pla-
stycznych i marcepanów. Efektem szkolenia było samo-
dzielne wykonanie przez uczestników wystawki fi gur 
i elementów roślinnych z marcepanu.

Etap II – ćwiczenia praktyczne pod kierunkiem opie-
kunów praktycznej nauki zawodu. Podczas tego etapu 
uczestnicy warsztatów doskonalili nabyte umiejętności 
oraz projektowali pracę konkursową.

Etap III – cześć egzaminacyjna. Podsumowaniem warsz-
tatów był konkurs, w trakcie którego uczestnicy wykonali 
koncepcyjne, samodzielnie zaprojektowane prace. Zada-
niem uczniów było wykazanie się poziomem opanowania 
techniki wykańczania i dekorowania wyrobów masami 
marcepanowymi. Pracę uczniów oceniała komisja konkur-

sowa, w skład której weszli mistrzowie 
w zawodzie cukiernik i piekarz.

 Efekty pracy 
 były zdumiewające 
Pierwszy dzień upłynął pod kątem 
przyswajania przez uczniów techniki 
wykonywania zdobień na bazie mar-
cepanu. Tę część szkolenia przepro-
wadzili specjaliści fi rm z branży cu-
kierniczej i piekarniczej: Zbigniew 

Droś, Marcin Knap i Sławomir Ko-
tul. Efektem części szkoleniowej było wykonanie przez 
każdego uczestnika wystawki z dekoracji kwiatowych oraz 
fi gurek marcepanowych.

W czasie drugiego dnia warsztatów odbywały się zaję-
cia praktyczne. Uczniowie pracowali w miejscach swoich 
praktyk zawodowych. Oprócz doskonalenia umiejętno-
ści zdobytych poprzedniego dnia mieli za zadanie rów-
nież zaprojektować pracę konkursową.

Finałem warsztatów był konkurs (i zarazem egzamin), 
podczas którego uczniowie pod czujnym okiem komisji 
oceniającej wykonali zaprojektowane przez siebie prace. 
Uczestnicy warsztatów wykazali się niezwykłą inwencją 
twórczą. Jako że nie obowiązywała konkretna tematyka 
dotycząca prac konkursowych, młodzież mogła puścić 
wodze fantazji.

Na kończącej warsztaty wystawie pojawiały się więc 
torty w kształcie misia, sera podgryzanego przez myszy, 
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Mała Akademia Mistrzostwa Zawodowego po raz kolejny zorganizowała 
warsztaty dla przyszłych mistrzów. Tym razem szkolenie zorganizowano przy 
współpracy z fi rmami CREDIN i 5M, a jego program obejmował metody 
dekoracji wyrobów z zastosowaniem mas plastycznych.

Szymon Konkol

Wariacje 

z marcepanem
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a nawet łóżka z zakochana parą i słodki hamburger. Za-
interesowanie wzbudził również niecodzienny eksponat: 
chleb żytni przekładany i dekorowany marcepanem!

Starania młodzieży były w pełni zrozumiałe, gdyż 
uczestnicy warsztatów po zaliczeniu wszystkich zajęć 
i uzyskaniu pozytywnej oceny pracy konkursowej otrzy-
mali stosowne świadectwa i certyfi katy potwierdzają-
ce nabycie kompetencji zawodowych w obrębie zadania 
zawodowego: dekorowanie wyrobów z zastosowaniem 
mas plastycznych.

 Cenne nagrody
Młodzi adepci sztuki cukierniczej walczyli jednak nie 
tylko o certyfi kat, ale również o cenne nagrody. Głów-
ną nagrodą jest możliwość uczestnictwa, przez pięciu 
laureatów, w sympozjum technologicznym, które jest 
organizowane dla mistrzów cukierniczych przez fi rmę 
CREDIN. Impreza ta odbędzie się w Sobótce. Dodat-
kowo jury przyznało dwie nagrody specjalne, ufundo-
wane przez Rybnicką Izbę Rzemieślniczą i Cech. Nagro-
dy te przyznano za inwencję twórczą i kreatywność dla 
tych uczniów, których prace były najbardziej zaskakują-
ce w wykonaniu i formie.

 Zadowoleni byli nie tylko uczestnicy
Mimo ciężkiej pracy uczniowie byli zadowoleni zarówno 
ze swojej pracy, jak również z samego udziału w warszta-
tach cukierniczych.

Po długich naradach jury w składzie: Jolanta Gembal-
czyk, Piotr Niewelt, którego przewodniczącym był To-
masz Kaszuba, mistrz świata w piekarnictwie 2008 roku, 
wyłoniło 5 laureatów, którzy pojadą na sympozjum 
do Sobótki. Pierwsze miejsce zajęła Agnieszka Parol 
z Rybnika. Pozostałymi laureatami zostali: Małgorza-
ta Samel z Żor, Karolina Benisz z Żor, Marzena Kaj-
zerek z Jastrzębia-Zdroju oraz Mateusz Dybczak z Ja-
strzębia-Zdroju. Nagrody specjalne w postaci sprzętu 
stereofonicznego przyznano Sylwestrowi Stawarczyko-
wi z Jastrzębia-Zdroju za słodki, marcepanowy chleb 
i Agnieszce Parol, której tort w kształcie hamburgera 
zrobił furorę wśród jurorów.

Realizacja projektów edukacyjnych jest możliwa wy-
łącznie dzięki wsparciu środowisk rzemieślniczych, fi rm, 
szkół i organizacji, którym w imieniu adeptów Małej Aka-
demii Mistrzostwa zawodowego składam serdeczne po-
dziękowania za wsparcie i bezinteresowna pomoc.

Więcej informacji o przebiegu warsztatów „Wariacje 
z marcepanem” i innych przedsięwzięć Małej Akademii Mi-
strzostwa Zawodowego można znaleźć na stronie interne-
towej MAMZ: www.technolog.friko.pl/akademia. 

Autor artykułu jest inicjatorem powstania i liderem 
Małej Akademii Mistrzostwa Zawodowego.


