
SPRAWOZDANIE Z II EDYCJI KONKURSU  

„NA NAJŁADNIEJ UDEKOROWANY STÓŁ” 

DLA UCZNIÓW  

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

im. św. Franciszka z Asyżu  

w Nowym Mieście nad Pilicą  

  

 

W dniu 15 maja 2013 roku o godzinie 800 w świetlicy Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego odbył się wewnątrzszkolny konkurs sztuki dekoracji stołów na przyjęcia okolicznościowe. 

W tym roku konkursie wzięło udział aż sześć zespołów (dwie klasy gastronomiczne, dwie klasy 

Przysposabiające do Pracy, klasa Gimnazjum oraz najmłodsi nasi uczniowie ze Szkoły Podstawowej). 

Zespoły wcześniej wylosowały uroczystość, na którą miały przygotować temat przewodni, odpowiednią 

bieliznę stołową, zastawę, dekoracje i menu.  

 

Konkurs polegał na: 

- przygotowaniu, dobraniu i położeniu moltonu i obrusa 

- ustawieniu odpowiedniej zastawy stołowej metalowej, szklanej, porcelanowej, sztućców, 

- ułożeniu w odpowiedni sposób serwetek,  

- dekoracji stołów, związanych z określonym typem przyjęcia okolicznościowego, 

- odpowiedniej prezentacji wyników pracy uczniów członkom jury.   

 

II edycja konkursu stała na bardzo wysokim poziomie, każdy element stołu, dekoracji był staranie 

i precyzyjnie dobrany. Każdy zespół chciał jak najlepiej wypaść przed jury jak też przed swoimi kolegami. 

Uczestnicy bardzo dobrze się bawili, ale także zdobywali nowe umiejętności i zdolności potrzebne 

w dorosłym, samodzielnym życiu. Uczniowie w dekoracje włożyli bardzo dużo zaangażowania i pracy, 

wszystkie ozdoby wykonali sami, ucząc się pracowitości i sumienności. Uczestnicy przez całe tygodnie 

pracowali nad projektem stołów, sposobem doboru odpowiedniej metody składania serwetek. Była to praca 

bardzo pracochłonna, np. wykonanie łabędzia z ok. tysiąca wyciętych i złożonych perfekcyjnie kartek na 

stół zaręczynowy zajęło prawie tydzień, to doskonale oddaje uczniów zaangażowanie i poświęcenie. 

Najmłodsza grupa urzekła jury bajkowymi zwierzętami wykonanymi z owoców i warzyw  technikom 

carvingu, włożyli w to bardzo dużo serca i energii. Każdy zespół musiał zaprezentować swój własny projekt, 

pomysł, uczniowie w ciekawy sposób to czynili, zawsze oryginalnie, nowatorsko i zawodowo. 

 

Skład jury przedstawiał się następująco: 

 pani dyrektor mgr Elżbieta Fałek 

 pani wicedyrektor mgr Beata Bartosik 

 

Na wszystkich uczestników konkursu czekały uroczyste dyplomy i słodycze, a na medalistów 

wyjście do restauracji „Gusto”. 



W konkursie wzięły udział następujące zespoły: 

 

 

Klasa I ZSZ Kucharz – PRZYJĘCIE ZARĘCZYNOWE (Marcin Walczak) 

 – przygotowanie i nakrycie stołu:  

 

Lucyna Czapnik  

Dominika Stempniak  

Paulina Kuleczka  

Ilona Stępniak  

Damian Budek  

Sebastian Biedrzycki  

Sylwia Lesiak 

 

Klasa II ZSZ Kucharz małej gastronomii – PRZYJĘCIE MUZYCZNE (Marcin Walczak) 

 – przygotowanie i nakrycie stołu:  

 

Marta Kłos  

Sylwia Stańczyk  

Michał Skrętowski  

Iwona Mrowińska  

Aneta Budek  

Monika Goździk 

Kinga Śmigiel  

Damian Lesiak 

 

Klasa APP – WIOSENNY OBIAD (wychowawca Katarzyna Zielińska) 

– przygotowanie i nakrycie stołu: 

 

Katarzyna Kucharska  

Iwona Binkiewicz 

Przemysław Mizerski  

Damian Zelman  

Paweł Piekarski  

Szymon Wielgus 

Rafał Pawiński 

 

 

 

 



 

Klasa BPP – UROCZYSTA KOLACJA (wychowawca Magdalena Bednarska) 

– przygotowanie i nakrycie stołu: 

 

Monika Piętka  

Bartek Dąbrowski  

Rafał Waligóra  

Sebastian Podkowiński  

Marcin Abramczyk  

Krzysztof Barański  

Adrian Sudak  

 

Klasa BP – STÓŁ URODZINOWY (wychowawca Iwona Ceran) 

– przygotowanie i nakrycie stołu: 

 

Klaudia Partyka  

Mariusz Bors  

Oskar Kwiecień 

Łukasz Grot  

Kamil Worach  

 

 

 

 

Klasa I – III P –  PRZYJĘCIE KOMUNIJNE (wychowawca Agnieszka Milczarczyk) 

– przygotowanie i nakrycie stołu: 

 

Dominik Kłos 

Kamil Kłos 

Sebastian Kowalski 

Jan Tomczyk  

Mateusz Jagiełło  

Jakub Kobus 

Adrian Kaletka 

Jakub Dorociński 

 

 
 
 
 
 
 



WYNIKI  
II EDYCJI KONKURSU 

 

na najładniej przygotowany i nakryty stół 

 

I miejsce: KLASA I – III P – PRZYJĘCIE KOMUNIJNE  

II miejsce: KLASA I ZSZ Kucharz – PRZYJĘCIE ZARĘCZYNOWE 

III miejsce: KLASA II Kucharz małej gastronomii  – PRZYJĘCIE MUZYCZNE  

IV miejsce: KLASA  BP – STÓŁ URODZINOWY  

IV miejsce: KLASA APP – WIOSENNY OBIAD 

IV miejsce: KLASA BPP – UROCZYSTA KOLACJA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs zorganizowali i przeprowadzili: 

 mgr Katarzyna Zielińska 

 mgr Magdalena Bednarska 

 mgr Marcin Walczak    

 

 

 

 

    

 

 

 

   Opracował:  

   Marcin Walczak 

 
 

 

 


