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Małopolska gotuje i nakrywa stoły

Na jubileuszowym stole

Szkoły

Idea konkursu „Stół pięknie
nakryty” narodziła się w 2005 r. Po
raz pierwszy zorganizowało go

O. Bujwida, których bardzo interesuje podnoszenie kwalifikacji kelnerskich. W każdej edycji Konkursu biorą udział najlepsi uczniowie
szkół z całej Małopolski. Poprzez
taką formę aktywności młodzieży
Szkoła pragnie promować to, co

W lutym w Zespole Szkół Gastronomicznych nr 2 im. prof. Odona Bujwida
w Krakowie odbył się VI Małopolski Konkurs „Stół pięknie nakryty”. 
Młodzi znawcy sztuki kulinarnej kolejny raz stanęli do szlachetnej rywalizacji
o miano najlepszego.

najlepsze w regionie. Poprzednie
edycje związane były z produk-

Burda i Monika Dziedzic, którzy

tem tradycyjnym i regionalnym
oraz rybami małopolskimi. Te-

przygotowali „Kurczaka w sosie
czekoladowo-pieprzowym z nut-

goroczna edycja przebiegała
pod hasłem „Zakąska i napój na

fantazja”.

ką ziół” oraz napój „Słoneczna

jubileuszowym stole”. Ten Kon-

Jury Konkursu nagrodziło
również najsprawniejszą wśród

kurs połączony był z obchodami

kelnerek i kelnerów. Nagrodę
otrzymała Monika Dziedzic z Ze-

100-lecia naszej Szkoły. Organizatorzy mają nadzieję, że dzięki
aktywności uczniów rozbudzą ini-

społu Szkół Gastronomicznych

cjatywę, pomysłowość oraz zain-

nr 1 w Krakowie.
Nagrodzeni
zostali
także
uczniowie z Zespołu Szkół nr 3

teresują młodzież doskonaleniem
zawodowym.
O pierwsze miejsce rywali-

im. ks. prof. Józefa Tischnera

zowało zespołowo 24 uczniów
z 12 szkół małopolskich. Ze-

w Wadowicach, Maciej Dębicki
i Paulina Glanowska, za najciekawiej nakryty stół.
Najlepszym w Małopolsce

spół stanowili kucharz i kelner.
Zadaniem kucharza było przyrządzenie zakąski z drobiu. Kelner natomiast miał nakryć stół
i przygotować bezalkoholowy
napój mieszany. Współpraca
kuchni i sali w gastronomii jest
ogromnie ważna, stąd pomysł
na zespołową rywalizację. Ten
Konkurs z pewnością najlepiej
uczy współpracy na różnych

 Małopolski Kurator
Aleksander Palczewski

Oświaty

 Krakowska Kongregacja Kupiecka, reprezentowana przez
Prezesa Wiesława Jopka.

stanowiskach w zakładzie ga-

Patronat medialny objęły: TVP
Kraków, Przegląd Gastronomicz-

stronomicznym, która jest nie-

ny oraz portal internetowy Ma-

odzowna dla dobra gości.
Młodzi adepci sztuki kulinar-

giczny Kraków.
W trakcie konkursowych zma-

nej byli oceniani przez komisję
techniczną oraz degustacyjną.
Potrawy, napoje i nakryte stoły
podlegały surowej krytyce profe-

gań w szkolnej restauracji odby-

sjonalnego jury, w skład którego
weszli przedstawiciele krakowskiej gastronomii, m.in: Marcin
Polus, Arkadiusz Ślusarenko,
Marcin Parda, Tomasz Czyżycki,
Stanisław Chuchrzak, Sławomir
Loch, Paweł Peroń, Mariusz Mróz,
Tomasz Golik.
Patronat honorowy nad konkursem:
 Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara
 Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski

wały się prezentacje gastronomiczne. Jedną z nich przygotowała firma Gastro-Pack. Prowadzona
przez Michała Henzla prezentacja
dotyczyła nowoczesnych opakowań stosowanych w gastronomii.
Młodzież i nauczyciele mogli również uczestniczyć w prezentacji
Stowarzyszenia Polskich Barmanów, którą znakomicie prowadził
Dawid Typa z Krakowskiej Szkoły
Barmanów.
W ocenie jurorów poziom
Konkursu był bardzo wysoki i zaskakujący, ponieważ dwa zespoły
uzyskały identyczną liczbę punktów i ex aequo zajęły II miejsce.

www.przeglad-gastronomiczny.pl

W VI Małopolskim Konkursie

gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów. Wyrażamy nadzieję,
że Konkurs ten będzie stanowił
ważny etap w karierze zawodo-

„Stół pięknie nakryty – zakąska

wej wszystkich jego uczestni-

i napój na jubileuszowym stole”
zwyciężyli: Dariusz Kurach i Urszula Pulchny, uczniowie z Ze-

ków.
Małopolski Konkurs „Stół
pięknie nakryty” swoją obecno-

społu Szkół Gastronomicznych

ścią zaszczycili m.in.: zastęp-

nr 2 im. prof. Odona Bujwida,
którzy przygotowali „Jubileuszo-

ca Prezydenta Miasta Krakowa
Elżbieta Lęcznarowicz, wizyta-

wą galantynę z drobiu z sałatką
z mango, gruszek i porzeczek”
oraz napój o nazwie „Jubilat-

tor Małopolskiego Kuratorium
Oświaty Marta Wiechniak-Małek
oraz przedstawiciele Krakow-

ka”.
II miejsce ex aequo przypa-

skiej Kongregacji Kupieckiej:
Leszek Lejkowski i Anna Łusz-

dło uczniom Zespołu Szkół nr 1

czek. Obecność przedstawicieli
samorządu oraz gastronomii kra-

im. Komisji Edukacji Narodowej
w Nowym Sączu – Katarzynie
Fałowskiej i Bartłomiejowi Pawlikowi za „Kurczaka w asyście
sosu mascarpone” oraz napój
„Seledynowy toast”, a także
uczniom Zespołu Szkół w Dąbro-

kowskiej utwierdziła wszystkich
w przekonaniu, że takie działania
związane z promowaniem Małopolski mają szerokie wsparcie
instytucji i jednostek samorzą-

wicy – Dorocie Kuska i Pawłowi

dowych. Organizatorzy składają
serdeczne podziękowania pa-

Osika za „Sakiewkę wspomnień
z indyczymi paluszkami” oraz
napój „Kaktus milk”.
III miejsce zajęli uczniowie

tronom honorowym, patronom
medialnym, sponsorom oraz
osobom biorącym czynny udział
w przygotowaniach i przeprowa-

Zespołu

dzeniu całego przedsięwzięcia.

Szkół

Gastronomicz-

nych nr 1 w Krakowie – Mariusz
czerwiec 2010
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