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Słownik języka polskiego PWN podaje następującą definicję gościnności (ang. hospitality) - gościnny: 1. chętnie

przyjmujący kogoś u siebie, zawsze dostępny dla gości; 2. przeznaczony dla gości; 3. związany z wizytą osoby

zaproszonej. Gościnność i w pogańskiej Polsce była najświętszym prawem, obowiązkiem. Gość w dom - Bóg w

dom - mówi stare przysłowie. Słownikowa definicja synonimów słowa gościnność mówi o „chętnym

przyjmowaniu gości u siebie”. Gości przyjmujemy w domu, restauracji, hotelu czy biurze. Gości zapraszamy przy

okazji organizacji różnego typu przyjęć, imprez okolicznościowych i wydarzeń. Żeby poczucie gościnności

towarzyszyło naszym gościom jak najdłużej, powinniśmy być jako gospodarze, dostępni przez cały czas trwania

wizyty.
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Już na etapie nauczania szkoły średniej na poziomie technikum

gastronomicznego podręczniki do nauki zawodu podają, iż funkcję

gospodarza dla gości w restauracji pełni pracownik obsługi/kelner ( R.

Szajna, D. Ławniczak, Usługi gastronomiczne, WSiP, Warszawa 2015).

Wobec tego powinien odpowiedzialnie i z pełnym profesjonalizmem

dbać o nich podczas całej konsumpcji.  Wyrazem troski o gości są

następujące działania ze strony kelnera:

- zapewnienie komfortowych warunków konsumpcji – gość

przychodzący do restauracji ma uzasadnioną potrzebę spożycia

posiłku w spokojnej atmosferze bez zbędnych zakłóceń (na pewno nie

powinien jej zakłócać swoją niewłaściwa praca kelner);

- poprawna realizacja zamówienia – jakiekolwiek pomyłki lub

uchybienia należy naprawiać możliwie szybko; najlepiej to zrobić,

zanim goście rozpoczną posiłek, gdy skończą, będzie za późno na

naprawę błędów;

- wizyta kontrolna – około dwóch minut po podaniu pierwszych dań,

kiedy w większości przypadków goście zaczną już jeść, kelner może

złożyć przy stoliku gości tzw. wizytę kontrolną, sprawdzając, czy są

zadowoleni z dań i obsługi;

- pełna dyspozycyjność dla gości – kelner powinien podejść do stolika

gości zawsze, kiedy zauważy, że po podaniu dań nie rozpoczynają oni

konsumpcji, gdyż może to sugerować, np. chęć dodatkowego

uzupełnienia zamówienia lub złożenia przez nich reklamacji;

- delikatne pytanie o wrażenia – wyrazem troski kelnera jest zapytanie

gości o wrażenia smakowe, np. „Jak Państwu smakuje?” – takie pytanie

kieruje uwagę gości na jakość dań i daje im szansę wyrażenia swojej

opinii.

Jednym z głównym elementów

procesu wizyty gości jest ich

powitanie. Powitanie to również

pierwszy etap obsługi gości w

restauracji. Według R. Szajny i D.

Ławniczak (Usługi

gastronomiczne,  WSiP, Warszawa

2015) moment wejścia i powitania

gości to dla pracownika obsługi

okazja do zrobienia na gościach

dobrego pierwszego wrażenia. Od

tego zależy ich stosunek do

pracownika i jego miejsca pracy.

Pracownik obsługi powinien być

tego świadomy – dlatego moment

powitania powinien zawsze

wykorzystać na swoją korzyść,

dając się poznać gościom z jak

najlepszej strony. Ten pierwszy

moment spotkania będzie wpływał

na dalsze relacje między gościem a

pracownikiem obsługi. Pracownik

obsługi powinien ująć gości

otwartą, przyjazną postawą, z

uśmiechem oraz z eleganckim,

spokojnym zachowaniem.

FUNKCJĘ
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Według autorek gości witamy życzliwie i z uśmiechem, tak aby od

początku poczuli się dobrze w miejscu, gdzie przyjdą z wizytą. Jest to

doskonała okazja dla gospodarza, aby zrobić na nich jak najlepsze

wrażenie.  Poniżej poznamy kilka zasad właściwego powitania gości:

- podchodząc do gości, zachowujemy odpowiednią, elegancką i

otwarta postawę;

- witamy ich słowami odpowiednimi do pory dnia, np. „Dzień dobry

Pani/Panu/Państwu, witamy w…” lub „Dzień dobry

Pani/Panu/Państwu, miło nam gościć Państwa w…”;

- stałych, znanych gości możemy powitać, wymieniając ich nazwisko,

np. „Państwo Kowalscy, witamy serdecznie w naszej restauracji”;

- gości zagranicznych należy powitać w ich języku ojczystym lub w

jednym z języków międzynarodowych;

- dzieci należy powitać oddzielnie, ale nie należy robić tego  w sposób

infantylny.

Gości należy powitać zaraz po wejściu do restauracji lub lokalu,

przeważnie odbywa się to w sali restauracyjnej w holu. W wielu

lokalach, zwłaszcza tych o niższym standardzie, nie ma zwyczaju

indywidualnego witania gości. Goście sami wybierają wolny,

odpowiadający im stolik i zajmują przy nim miejsca. Pracownik

obsługi powinien zawsze odpowiedzieć na powitanie gości

wchodzących do sali restauracyjnej czy innego miejsca, bez względu

na panujący ruch i wykonywane czynności – nawet wtedy, gdy nie

zajmują miejsc w jego rewirze.

Nauka o gościnności stanowi

element uzasadnienia potrzeby

kształcenia w zawodzie technik

żywienia i usług

gastronomicznych. Gastronomia

jest branżą usługową. Technik

żywienia i usług

gastronomicznych jest

przygotowany do wykonywania

różnych zadań zawodowych

zarówno dotyczących planowania

produkcji, jak i świadczenia usług

żywieniowych konsumentom. 

 Rozwinęła się sieć lokali

gastronomicznych szybkiej

obsługi. 
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Coraz więcej ludności, szczególnie w dużych miastach, ze względu na

szybki styl życia korzysta z formy jedzenia poza domem. Rynek usług

gastronomicznych rozwija się stale, ponieważ w Polsce w dalszym

ciągu ilość zakładów jest dużo niższa niż w społeczeństwach

zachodnich. Dlatego będą tworzyć się nowe miejsca pracy dla technika

żywienia i usług gastronomicznych. Ludzie częściej przemieszczają

się, odpoczywają i oczekują na pełną obsługę dotyczącą wyżywienia.

Pracę w gastronomii jest stosunkowo łatwo znaleźć.Ciągle dostępne są

oferty pracy w kraju, jak i zagranicą.  W procesie kształcenia

zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój

każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze

szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i

kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji

zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki.

Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na

potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie

oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć

wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów

wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Treści

dotyczące gościnności jako element programu nauczania pozwolą na

osiągnięcie powyższych celów ogólnych kształcenia zawodowego.
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