
Szkolny konkurs cukierniczy 
„Słodka Walentynka 2021” 

 
Jest luty 2021 – chłodny z wielu powodów: zima w natarciu, ograniczeń tak 

wiele, wypatrujemy promyków ciepła, przebłysków radości, końca rygorów 
pandemicznych. Na szczęście w kalendarzu jest święto, które wyzwala miliony 
endorfin, uśmiechów i radości. 

I stało się! – pierwszy, i od razu bardzo udany konkurs „Słodka Walentynka 
2021”. Słodka, bo wyzwoliła tak wiele inicjatyw; słodka, bo było wiele uśmiechów; 
słodka, bo słodka na wiele sposobów, słodka Walentynka – Święto Zakochanych. 

W środę 17 lutego 2021r. odbyło się rozstrzygnięcie szkolnego konkursu 
cukierniczego. Tegoroczne zadanie polegało na wykonaniu dowolnego wyrobu 
cukierniczego (ozdobnego wypieku lub deseru) posiadającego motyw związany 
z Walentynkami. 

Uczniowie wykonywali prace konkursowe zarówno w szkolnych pracowniach 
jak i w domu w dniach od 8 do 12 lutego 2021r. Do rywalizacji przystąpiło 23 
uczniów z kierunków cukiernik oraz technik technologii żywności. Kryteriami oceny 
wyrobów były: pomysłowość, estetyka wykonania, sposób wykończenia wyrobu 
(dekoracja). 
 
Uczestnikami konkursu byli: 
I cukiernik: Kacper Baran , Oliwia Łukaszczuk, Kinga Mazur, Sabina Kud, Aleksandra 
Żołnierz, Beata Ciemierkiewicz, Pulina Hałajko 
 
I technik technologii żywności: Amelia Capik, Gabriela Kłak, DżesikaKłysz, Kornelia 
Radecka 
 
II technik technologii żywności: Anna Chomik, Agnieszka Dudek, Agnieszka Hryń, 
Gabriela Idzik, Wiktoria Kamińska, Wiktoria Lasek, Dawid Piela, Małgorzata Stopa, 
Julia Szykuła, Gabriela Wysocka 
 
II cukiernik: Olga Nasiłowska, Martyna Skupniewicz 
 
Komisja konkursowa nagrodziła i wyróżniła następujących uczniów: 
I miejsce  - Gabriela Idzik – kl. 2Tżt Kacper Baran – kl. 1c -  
II miejsce - Gabriela Wysocka – kl. 2 Ttp 
III miejsce - Kinga Mazur – kl. 1c, Agnieszka Hryń – kl. 2Ttp 
 
 



Wyróżnieni 
Wyróżnienie - Żołnierz Aleksandra kl. 1c 
Wyróżnienie - Kornelia Radecka kl. 1Tt 
Wyróżnienie - Gabriela Kłak  kl. 1 Tt 
Wyróżnienie - Anna Chomik  kl. 2 Tżt 
Wyróżnienie - Agnieszka Dudek  kl. 2 Tzt 
Wyróżnienie -Małgorzata Stopa  kl. 2Tt 
 

Odbyło się również głosowanie na najładniejszy wyrób na szkolnym profilu 
Facebook. W głosowaniu uczestniczyło 1114 osób, najwięcej głosów zdobyła 
słodka walentynka Gabrieli Kłak.  
 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom, uczniom wyróżnionym oraz 
nagrodzonym. Wszyscy, mimo nietypowych warunków świetnie poradzili sobie z 
zadaniem oraz wykazali się kreatywnością. Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody, 
pozostali uczestnicy dyplomy. Wszyscy uczniowie otrzymali bardzo dobre oceny 
cząstkowe z pracowni cukierniczej.  
 

W imieniu Dyrekcji ZSSChiO dziękujemy nauczycielom zaangażowanym 
w organizację konkursu: Pani Małgorzata Hopko-Pajda, Pani Anna Janusz. Pani 
Urszula Machaj. 
 
M. Hopko-Pajda 
 


