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To była końcówka 2022 roku. W dniach 26-30 listopada na Kulinarny Puchar Świata w Luksemburgu przyjechały To była końcówka 2022 roku. W dniach 26-30 listopada na Kulinarny Puchar Świata w Luksemburgu przyjechały 
najlepsze zespoły z całego świata, juniorzy i profesjonaliści. Reprezentacja Polski Kucharzy Juniorów startowała w dwóch najlepsze zespoły z całego świata, juniorzy i profesjonaliści. Reprezentacja Polski Kucharzy Juniorów startowała w dwóch 
konkurencjach i zdobyła aż dwa srebrne medale! Co ważne, start w kategorii narodowej oznaczał wielkie oczekiwania konkurencjach i zdobyła aż dwa srebrne medale! Co ważne, start w kategorii narodowej oznaczał wielkie oczekiwania 
sędziów i bardzo wysoki poziom wszystkich konkursów. sędziów i bardzo wysoki poziom wszystkich konkursów. 

 Relacja z Villeroy & Boch Culinary World Cup 2022

Puchar Świata od kuchni

Nasza Reprezentacja Juniorów startowa-
ła w dwóch kategoriach: „Chef’s Table” 

oraz „Restaurant des Nations”. W skrócie 
pierwsza to przygotowanie set menu zim-
nych i ciepłych przekąsek oraz deserów 
dla 12 osób. Druga to restauracja i serwis 
80 set menu składających się z przekąski, 
dania głównego i deseru. Obie kategorie 
to niezwykle wymagające dyscypliny. Na-
sza Drużyna zdała egzamin i zdobyła dwa 
srebra. Szczerze mówiąc, otarli się o złoto 
i tylko małe (jak to zwykle bywa) elementy 
oddaliły nas od tego kruszcu. 

Skład Drużyny, czyli kto jest twórcą 
tego sukcesu?
Bartosz Wicherek, Kamil Poćwiardowski, 
Adela Kaczmarczyk, Mateusz Galbarczyk, 
Michał Filipczuk, Sebastian Plasota, Szy-
mon Burzyński, Weronika Gurynow oraz 
Adam Rzęski. Oprócz samych zawodników 
na wyjazd udali się również trenerzy, któ-
rzy pełnili funkcję opiekunów i kierowców, 
w składzie:
Bartosz Peter, Sebastian Krauzowicz, Mar-
cin Gruszka, Michał Świerad, Maciej Hippler 
i Lech Pluciński. Wspierali ich w całej realiza-
cji Mirek Reszczyk (Skarbnik) i Leszek Stani-
szewski (Przewodniczący komisji rewizyjnej) 
oraz ja, Jarek Uściński.

Cały Zespół dzielił hotel i kuchnię u nie-
zwykle gościnnego Kucharza i Chefa, Pascala 
Mathieu (Hotel Saint Fiacre). Niepozorny, ale 
jego kuchnia, która wypełnia każdy zakama-

rek zaplecza to marzenie każdego prawdzi-
wego kucharza. Było w niej wszystko, czego 
mogliśmy potrzebować. Zresztą skoro dwie 
drużyny były w stanie pracować tam jedno- 
cześnie, to znaczy, że jest tam wszystko. 

Rozkład dnia
Jednak Zespół nie tylko pracował pod-

czas samego konkursu, ale również w hotelu 
Saint Fiacre. Przygotowanie, przejrzenie su-
rowców i ich skompletowanie oraz odwa-
żenie zabierało masę czasu, którego nigdy 
nie było dużo. Musieliśmy również zamówić 
produkty, które z uwagi na dystans i czas 
jaki dzielił nas od kraju, trzeba było zakupić 
u lokalnego dostawcy. Choć Transgourmet 
Foodservice i Selgros Cash & Carry, strate-
giczni partnerzy naszej Reprezentacji, za-
bezpieczyli nasze treningi i towar na wyjazd, 
jednak 4-5 dni żadne świeże ryby, owoce 
czy warzywa zwyczajnie nie przetrwają na-
wet w cudownych warunkach. 

Każda chwila była zaplanowana. Podział 
obowiązków pozwolił zachować rytm pra-
cy. To ważne, bo uniformy trzeba było prać 
i prasować oraz przygotowywać posiłki dla 
całej Drużyny. To też elementy całej ukła-
danki. Oczywiście najważniejsze to produkt 
– kucharz i wynik, jednak składowych jest 
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znacznie więcej. Tak poważnie, to najbar-
dziej brakowało nam przede wszystkim 
snu. Na niemal dobę przed każdym z dwóch 
startów cała Drużyna z trenerami i zarzą-
dem była zaangażowana mniej lub bardziej 
w przygotowania. Listy kontrolne, ważenie 
produktów, inwentaryzacja sprzętu punkt 
po punkcie – to również element budujący 
wynik. 

Ech te emocje, emocje…
Wolnych chwil w zasadzie nie było. Jeśli 

Drużyna miała wolny choćby kawałek dnia, 
udawała się na targi obserwować inne ze-
społy. Tylko w ten sposób mogliśmy kibico-
wać reprezentacji Wojska Polskiego, która 
zdobyła medal brązowy! Jeśli więc członek 
Zespołu nie był w bezpośrednim składzie 
Drużyny startującej danego dnia, to i tak 
miał pełne ręce roboty, a stres wcale nie 
mniejszy od nich. 

Doświadczałem tego sam podczas zaku-
pów, startów i obserwacji. Obserwowanie 
zawodników przez szybę i brak możliwości 
jakiejkolwiek pomocy, gdy była potrzebna, 
wręcz doprowadzała mnie do szewskiej 
pasji. Co to za sytuacje? Na przykład umie-
rająca zamrażarka szokowa, bez której zwy-

czajnie nie można przygotować poprawnie 
zaplanowanych elementów dań. Nie mo-
głem zbyt mocno „cisnąć sędziów”, a to 
tylko w ich rękach i wprawnych oczach cała 
nadzieja w takim sytuacjach. Gdy niemal 
„gryzłem pazury" przed szybą kuchni naszej 
Drużyny, Bartosz Peter upewniał mnie, że 
naprawdę nie muszę tak przeżywać, bo każ-
dy wie co ma robić, a moje nerwy niczemu 
nie pomagają… miał rację. Ale do tego stanu 
doszedłem pod koniec Pucharu Świata.

 Piękne jest to, że wszyscy niezależnie od 
przydziału potrafili bez słowa wykonać każdą 
prośbę potrzebującego w danym momencie 
członka Zespołu. Tak więc zmywak, obiera-
nie warzyw czy jazda w charakterze kierowcy 
zaopatrzeniowca nie były dla nikogo wyzwa-
niem. Gdy już opadł stres i poznaliśmy wyniki 
wszystkich Drużyn, nagle zeszło to dziwne 
napięcie. Chwila zamyślenia i zawieszenia – 
tak się czułem. Zmęczenie, radość, brak snu 
i jednoczesna radość dopadły nas w jednym 
momencie. Nie można też zapomnieć, że 
dzieliliśmy hotel i kuchnię z Drużyną Chor-
wacji. Nie obyło się więc bez kolacji przygo-
towywanej przez Chorwatów i przez nas. To 
bardzo miłe gesty, które pozwoliły porozma-
wiać i wymienić doświadczenia. 

Myślami już w Stuttgarcie

Aż przyszedł czas powrotu. Sprzątanie, 
pakowanie, szybki sen i w drogę. Gdy już do-
jechaliśmy do Warszawy, trzeba było rozpa-
kować, pomyć i złożyć posegregowany sprzęt 
w magazynie. Dopiero teraz przyszedł czas 
na rozebranie na czynniki pierwsze całego 
projektu. Już przygotowujemy się do przy-
szłorocznego wydarzenia, czyli Olimpiady 
Kulinarnej, która odbędzie się w Stuttgar-
cie w lutym 2024. Jednak spisanie punkt po 
punkcie tego, co można było zrobić lepiej 
podczas Pucharu Świata w Luksemburgu po-
zwala nam rozwijać jakość Drużyny i popra-
wiać wyniki. Część zespołu Juniorów będzie 
stanowić trzon przyszłej drużyny profesjo-
nalistów na Olimpiadę Kulinarną. To ważne, 
bo od lat każda następna Drużyna przejmuje 
część zawodników z poprzedniej, co gwaran-
tuje nam stabilny wzrost jakości całego Ze-
społu i oczywiście progres wyników. 

Zapraszam gorąco do śledzenia profilu 
Poland National Culinary Team w mediach, 
na stronie www.osskic.org.pl i oczywiście 
kibicowania naszej Drużynie. 

Życzę Wam dobrego 2023 roku! 

Jarosław Uściński
Prezes OSSKiC

Fot. SzymonSikora.com, materiały OSSKiC, 
facebook Poland National Culinary Team.

Od Redakcji: Narodowa Kadra Kucharzy  
jest prowadzona przez Ogólnopolskie  

Stowarzyszenie Szefów Kuchni i Cukierni.


