
KONKURS 

„NA NAJŁADNIEJ UDEKOROWANY STÓŁ” 

  

 

W dniu 1 marca 2012 roku o godzinie 1100 w stołówce Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego odbył się wewnątrzszkolny konkurs sztuki dekoracji stołów na przyjęcia 

okolicznościowe dla uczniów klas: pierwszej i drugiej ZSZ o specjalności Kucharz małej 

gastronomii i Szkoły Przysposabiającej do Pracy. W konkursie wzięło udział pięć zespołów 

(klasa I i II ZSZ, klasy APP, BPP, CPP). Zespoły wcześniej wylosowały uroczystość, na którą 

miały przygotować temat przewodni, dekoracje i menu.  

Zaczęliśmy konkurs od przedstawienia zasad obowiązujących wszystkich 

uczestników, nakreślone zostały sposoby bezpiecznego obchodzenia się z półmiskami, 

kieliszkami, zastawą stołową, następnie wybraliśmy odpowiednie stoły i rozpoczęliśmy 

oficjalnie konkurs. Na ułożenie dekoracji było bardzo mało czasu, gdyż po godzinie do 

stołówki wkroczyło jury, w celu obserwacji i oceny naszej pracy. 

Konkurs przebiegał bardzo sprawnie, wszyscy byli zaangażowani w przygotowanie 

własnej dekoracji, ale też pomagali innym np. w wyborze sztućców, kieliszków czy użyczeniu 

odpowiedniego obrusa, bo akurat ten był za mały. Młodzież przy tej pracy, doskonale się 

także bawiła, o czym świadczą nasze zdjęcia. Poznawała pracę zespołową, podobną do tej   

którą wykonują kelnerzy czy dekoratorzy wnętrz w zakładzie gastronomicznym.     

Konkurs polegał m.in. na: 

- przygotowaniu, dobraniu i ułożeniu moltonu i obrusa 

- ustawieniu odpowiedniej zastawy stołowej metalowej, szklanej, porcelanowej,  

- ułożeniu w odpowiedni sposób serwetek,  

- dekoracji stołów, związanych z określonym typem przyjęcia okolicznościowego, 

- odpowiedniej prezentacji wyników pracy uczniów członkom jury. 

 

 

 



 

 

W konkursie wzięły udział następujące zespoły: 

 

Klasa I ZSZ – PRZYJĘCIE WESELNE 

 – przygotowanie i nakrycie stołu  

Marta Kłos 

Sylwia Stańczyk 

Michał Skrętowski 

Damian Lesiak 

Iwona Mrowińska 

Monika Goździk                   

Klasa II ZSZ – STÓŁ WIEJSKI 

 – przygotowanie i nakrycie stołu  

Gabriela Łaska 

Katarzyna Szatkowska 

Karolina Szczepańska  

Klasa APP – PRZYJĘCIE WIELKANOCNE  

 – przygotowanie i nakrycie stołu  

Katarzyna Kucharska  

Joanna Grabik  

Przemysław Mizerski 

Iwonka Bińkiewicz 

Szymon Wielgus 

Damian Zelman 

Klasa BPP – PRZYJĘCIE ZARĘCZYNOWE 

 – przygotowanie i nakrycie stołu  

Sebastian Podkowiński 

Paweł Piekarski 

Łukasz Hylicki 

Piotr Pietrzak 

Monika Piętka  

 Klasa CPP – STÓŁ KIBICA EURO 2012 

 – przygotowanie i nakrycie stołu  

Daniel Binkiewicz 

Adrian Sudak 

Adrian Kacprzyk   



Piotrek Joniec 

Rafał Waligóra 

Krzysztof Barański 

 

Wszystkie stoły były wspaniale przygotowane, każdy zespół włożył bardzo dużo 

energii i chęci w realizację danego pomysłu. Dlatego też bardzo długo trwały poprawki, 

natychmiastowe zmiany, sugestie, każdy zespół chciał wypaść jak najlepiej. Jury miało 

bardzo trudny wybór, gdyż wszystkie stoły były przygotowane w sposób perfekcyjny. Poza 

tym na zwycięzców czekała wycieczka do kina ufundowana przez Panią Dyrektor. Wszyscy 

uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, karty wstępu do restauracji „Gusto” i słodycze. 

Zwyciężyła klasa CPP Przysposabiająca do Pracy, wychowawcą jest pan Mariusz Borsuk, 

która zaskoczyła wszystkich super pomysłem: STÓŁ KIBICA NA EURO 2012. Poziom 

konkursu był tak wysoki, że jury nie potrafiło wyłonić drugiego i trzeciego miejsca. Wszystkie 

pozostałe zespoły zdobyły drugie miejsce.  

 

WYNIKI KONKURSU 

 

na najładniej przygotowany i nakryty stół 

 

I miejsce: KLASA CPP – STÓŁ KIBICA EURO 2012 

 

II miejsce: KLASA APP – PRZYJĘCIE WIELKANOCNE 

II miejsce: KLASA BPP  – PRZYJĘCIE ZARĘCZYNOWE 

II miejsce: KLASA  I ZSZ – PRZYJĘCIE WESELNE 

II miejsce: KLASA II ZSZ – STÓŁ WIEJSKI 

 

Konkurs zorganizowali i przeprowadzili: 

 mgr Katarzyna Zielińska 

 mgr Anna Wamil 

 mgr Mariusz Borsuk 

 mgr Marcin Walczak    

 


