Dnia 06.04.2018 r. w Zespole Szkół Gastronomicznych
we Wrocławiu odbyła się VI edycja Konkursu szkolnego
- Aranżacja Stołów Okolicznościowych
nt. „Inspiracje wiosenne i wakacyjne”
Konkurs skierowany był do uczniów Technikum Nr 9 ZSG
we Wrocławiu w zawodzie: kelner, technik żywienia i usług
gastronomicznych, technik hotelarstwa.
Komisja konkursowa oceniła przygotowane przez uczniów aranżacje według
następujących kryteriów:
 przygotowanie pierwszego nakrycia stołu na przyjęcie zasiadane
w dowolnej aranżacji zgodnej z tematem konkursu według własnego
pomysłu;
 przygotowanie okolicznościowej karty menu;
 propozycja menu: przystawka, zupa, danie główne, deser oraz
napoje zimne i gorące;
 wizerunek uczestnika (strój służbowy, prezencja) i przygotowanie
do pracy;
i przyznała następujące miejsca:

I miejsce przyznano ex aequo zespołom:
Ludwicki Mateusz , Opalińska Joanna kl. 3Gb
Nicoll Vostal, Pompowski Daniel kl.2L

II miejsce przyznano ex aequo zespołom:
Oliwia Mikołajczewska , Kamila Paś, Maciej Matuszewski kl.3Ga
Julia Frydlewicz , Emilia Czyrko, Ardian Godniewicz kl.2Gb
Klaudia Hendzel, Trepner Aneta, Plewka Mateusz kl.2Ga

III miejsce przyznano ex aequo zespołom:
Paulina Michalska, Monika Rękiewicz kl.2Gb
Agata Biegus , Kamila Karaś kl.2Ga
Konarska Sara Kacper Grobelny, Frąckowiak Dawid kl.1L

Wyróżnienie za ciekawą aranżację stołu okolicznościowego otrzymała

Natalia Dybizbańska kl.3L
Ponadto w dniu 07.04.2018r. odbył się Dzień Otwarty Naszej Szkoły, w ramach którego
odwiedzający z zaciekawieniem oglądali i wysłuchali opowieści o wiośnie i nadchodzących
wakacjach. Młodzież, poprzez swoje prace, zabrała Nas, przy pięknie nakrytych i
udekorowanych stołach, w podróż kulinarną. Mogliśmy podziwiać uroki takich zakątków
Świata jak Mauritius, Las Vegas, podziwialiśmy „Wakacje w Grecji”, mogliśmy poczuć
powiew bryzy morskiej Bałtyku. Przyjemnie zaskoczeni pomysłowością uczniów i ich pracami
mogliśmy wspólnie rozpocząć „Przyjęcie w ogrodzie” podziwiając dookoła wiosenne
dekoracje stołów.
Uczniowie przygotowywali się pod kierunkiem nauczycieli p. A.Kawińskiej – Ostrowskiej,
p. M.Małeckiej oraz p.L.Zaleskiej.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za zaangażowanie,
piękne i inspirujące dekoracje stołów, prezentację profesjonalnego wizerunku zawodowego,
jednocześnie zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach tego konkursu.
Dyrekcja i nauczyciele przedmiotów zawodowych.

