
IV MIĘDZYSZKOLNY KONKURS W GRILLOWANIU 

W  IV Międzyszkolnym Konkursie w Grillowaniu w Gnieźnie wzięły 
udział 2-osobowe drużyny z:

- Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego z Poznania w składzie Kacper Jakrzewski i Artur Wesoły,
- Zespołu Szkół nr 1 ze Swarzędza w składzie Wojciech Klimas i Mateusz Cegielski,

- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Gniezna w składzie Karolina Lewandowska 
i Sylwia Nowakowska,

- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Witkowa w składzie Joanna Ziemba 
i Sylwia Bartosik,

- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 z Gniezna w składzie Tomasz Ciemniecki i Maciej Kubicki
- Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 z Wrześni w składzie Jakub Dolaciński i Patryk Wieloch,

Reprezentanci naszej szkoły zostali wyłonieni w czasie preeliminacji, 
w których wzięli udział uczniowie z klasy II ku.

Konkurs rozpoczęli Dyrektor ZSP nr 4 w Gnieźnie  Leszek Balicki 
i Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego Dariusz Pilak Tematem tegorocznych zmagań były grillowane 

szaszłyki z drobiu z zimnymi sosami.
Celem konkursu jest integracja szkół ponadgimnazjalnych 

w zawodach gastronomicznych oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności kulinarnych, 
a także wymiana doświadczeń między uczniami i nauczycielami.
Uczestnicy mieli do dyspozycji mięso drobiowe oraz surowce 

w tzw. black boxach, z których musieli wykorzystać przynajmniej trzy. 
Dodatkową trudność stanowił fakt, iż należało samodzielnie rozpalić grill 

i zmieścić się w wyznaczonym czasie z wykonaniem zadania. 
Jury w składzie: przewodniczący Przemysław Kaczmarek (Szef Kuchni Unilever Foodsolutions), 

Wojciech Grześkowiak (kucharz-gastronom), Michał Siudziński (Hotel Atelier w Gnieźnie), 
Maciej Król (student WSHiG w Poznaniu), Patryk Dziamski (Restauracja Penelopa w Inowrocławiu) 

zgodnie z przedstawionymi kryteriami oceniało uczestników konkursu 
i wykonane przez nich potrawy.

Nasi uczniowie wykonali niestandardowe szaszłyki składające się z trzech 
roladek, każda o innym smaku z sosem 1000 wysp na grillowanym bakłażanie 

i chrupiącym boczku. Całość została wyeksponowana na drewnianej desce.
Duże zaangażowanie Jakuba i Patryka,  a także ich ogromny wkład pracy 

oraz wykonanie zadania na 100% zaowocowało przyznaniem naszej 
drużynie II miejsca. Zwyciężyła praca nr 5, uczniów ze szkoły w Witkowie. 

Gratuluję zwycięzcom i życzę dalszych sukcesów.
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