
Puławy, 22 marca 2017 r. 

 

Sprawozdanie z przebiegu IV Wojewódzkiego Konkursu Gastronomicznego 

,,Lubelskie Inspiracje w Kuchni Polskiej" 

 

22 marca 2017 r. w Zespole Szkół nr 1 w Puławach odbył się IV Wojewódzki 

Konkurs Gastronomiczny ,,Lubelskie Inspiracje w Kuchni Polskiej". Wzięli w nim udział 

uczniowie z klas gastronomicznych z województwa lubelskiego i mazowieckiego. 

W konkursie startowało 5 drużyn. 

Zadaniem uczniów było wykonanie zakąski, której składnikiem obowiązkowym były jabłka 

oraz kapusta kiszona, jako główny element dania zasadniczego.  Poziom wykonanych dań był 

wysoki i bardzo wyrównany. Jury w składzie Agnieszka Filiks, Urszula Borowska-Kulik, 

Jacek Kulik i Radosław Osek po długich obradach wyłoniło zwycięzców. Okazali się nimi 

uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 CKP w Garwolinie w składzie: Albert 

Błażejczyk i Jakub Przybyła. Sporządzili oni zakąskę - śledź z serem, sosem jabłkowo-

piernikowym, chipsem z jabłka i buraka oraz pierożki z jagnięciną podane na musie 

z kiszonej kapusty. Potrawy uczniowie przygotowali pod kierunkiem Renaty Głowali 

i Małgorzaty Zadrożnej-Piłki. 

Drugie miejsce zdobyli uczniowie z naszej szkoły w składzie Aleksandra Chabros, Agnieszka 

Gąsiorowska i Adrian Krajewski. Wykonali oni wątróbkę drobiową smażoną 

z karmelizowanymi jabłkami i cebulą na chruście ziemniaczanym oraz roladkę schabową 

nadziewaną kapustą z żurawiną i migdałami w towarzystwie sosu wiśniowego.  Opiekunem 

uczniów była Urszula Kociuba.  

Trzecie miejsce zajęła drużyna z Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego 

w Opolu Lubelskim w składzie Sylwia Piasecka i Diana Kwiatkowska.  Uczennice wykonały 

zakąskę - awokado nadziewane batatami, kukurydzą i jabłkiem z kolendrą oraz kotlety 

z kapusty kiszonej i mięsa z sosem beszamel. Opiekunem była Monika Wieczorek-Konarska. 

 

Czwarte miejsca zajął zespół w składzie: Kamila Gąska, Karolina Kuzioła i Sylwia Nita 

z naszej szkoły. Dziewczyny wykonały roladki z cukinii z salsą śledziowo- jabłkową, 

żurawiną, musem i chipsami jabłkowymi oraz filet z kapustą kiszoną i śliwkami 



w pomarańczowym sosie,  w towarzystwie gryki i glazurowanych marchewek baby. 

Opiekunem była Iwona Grzesiak. 

Następne miejsce uzyskała drużyna z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Marii 

Dąbrowskiej w Dęblinie w składzie: Ewelina Brzezińska, Sylwia Orzoł i Damian Kazimierak.  

Uczniowie sporządzili śledzia z owocami w koszyczku z jabłka oraz kluseczki z kapusty 

w sosie grzybowym. Opiekunem młodzieży była Teresa Flont. 

Pani dyrektor Barbara Bińczak pogratulowała uczniom sukcesów, wręczyła nagrody 

i zaprosiła do udziału w konkursie w przyszłym roku. 

Sponsorzy konkursu: 

1. Urząd Marszałkowski w Lublinie. 

2. Hurtownia Kotbert, 

3. Hurtownia Romax, 

4. Wydawnictwo format AB, 

5. Wydawnictwo Znak, 

6. Wydawnictwo Olesiejuk, 

7. Wydawnictwo Świat Książki, 

8. Wydawnictwo Publicat, 

9. Wydawnictwo Bookownik, 

10. Hurtownia Markopol, 

11. Spółdzielnia Mleczarska Ryki, 

12. Andrzej Kociuba, 

13. Urząd Miasta Puławy. 

 


