
Tydzień Patrona Szkoły w Zespole 
Szkół Gastronomicznych 
I Hotelarskich w Chełmie 

  

W dniach 7- 11 marca 

2016 r. w ramach 

Tygodnia Patrona 

Szkoły w ZSGiH 

w Chełmie odbyło 

się wiele imprez 

i konkursów 

pogłębiających 

wiedzę uczniów 

o Kazimierzu 

Andrzeju Jaworskim 

oraz integrujących społeczność placówki. Uczniowie klas I odwiedzili szkolną 

Izbę Tradycji i wpisali się od księgi pamiątkowej, a ich starsi koledzy 

i koleżanki czytali poezję KAJ-a, by przybliżyć twórczość patrona 

i popularyzować czytelnictwo.  

 

Czytamy poezję 

KAJ-a: od lewej 

Damian 

Kozigrodzki, 

Maria 

Dąbrowska, 

Anieszka 

Marciszewska  

 

Ciekawostki 

z życia 

i twórczości 

patrona ZSGIH przybliżyła młodzieży w czasie spotkania Pani Dorota Bida 

pracująca w Muzeum Ziemi Chełmskiej. Z historią szkoły uczniów zapoznali 

wychowawcy i nauczyciele historii.   

  



PODSUMOWANO I ROZSTRZYGNIĘTO LICZNE 
KONKURSY:  

KONKURS PLASTYCZNY „CHEŁM W OCZACH KAJ-A” 

 

 

 

 

 

Konkurs plastyczny „Chełm oczami KAJ-a”- Natalia Zdanowicz 4dt 
 

 

 

 

 

Konkurs plastyczny  „Chełm oczami KAJ-a”- Karolina Wiśniewska 1bt 



II EDYCJĘ KONKURSU KULINARNEGO TWORZYMY 
KSIĄŻKĘ KUCHARSKĄ: 

Uczniowie mieli za zadanie przygotowanie przepisu na potrawę (przystawkę lub 

danie główne) z wykorzystaniem produktów mlecznych firmy Bieluch, warzyw 

i owoców.  Uczestnicy konkursu musieli przygotować i zaprezentować danie 

przed komisją oceniającą. 
 

 
1 miejsce - Barbara Kudelska 2at - pstrąg 

łososiowy z karmelizowaną marchwią 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 miejsce - Magdalena Drozd 3az - roladki z ryby 

z dwoma sosami  

 

 
3 miejsce - Paulina Rzeźnik 3bt - ryba z patelni 

z sosem cytrynowym i czarnuszką 

  



Tak wyglądały turniejowe zmagania… 
 

 
 

 

 

 
 

 

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy i czekamy na publikację książki 

kucharskiej, na którą złożą się przepisy uczestników konkursu.  

Konkurs został dofinansowany przez: 

Radę Rodziców ZSGiH w Chełmie,  

Spółdzielnię Mleczarnię BIELUCH z Chełma,  

firmę JANEX -  producenta kasz i makaronów z Janowa Lubelskiego,  

JM FRUTIMAR  - hurtownię warzyw i owoców,  

CARO FINANSE z Chełma. 

 Patronat medialny nad konkursem objęli SUPER TYDZIEŃ CHEŁMSKI i 

radio BON TON. 

Wszystkim sponsorom serdecznie dziękujemy. 



KONKURS JĘZYKOWY - KALAMBURY JĘZYKOWE 
 

sprawdzał zakres znajomości 

słownictwa zawodowego 

uczniów w językach 

angielskim, rosyjskim 

iniemieckim. W 

‘Kalamburach językowych’ 

wzięli udział 

przedstawiciele klas  

II bt, II ht, III at oraz II at. 

Konkurs miał za zadanie 

dostarczyć uczestnikom 

dobrej zabawy,  a także  

sprawdzić, w jakim stopniu uczniowie opanowali słownictwo zawodowe w 

zawodach kucharz, kelner, fryzjer i hotelarz. Zwycięska drużyna języka 

niemieckiego została nagrodzona słodkimi podarunkami, a drużyny rosyjska 

i angielska punktami dodatnimi oraz ocenami.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



MIĘDZYKLASOWY KONKURS WIEDZY O KAJ- u 
 

Największą wiedzą na temat życia i twórczości K. A. Jaworskiego wykazały 

się zespoły  

kl. II DT:  Monika Chadaj i Elżbieta Bednarczuk  

kl. II BT:  Kamil Rogulski i Amadeusz Lewczuk  

 

To one zdobyły najwyższą ilość punków i wywalczyły nagrodę - wybrany 

dzień tygodnia bez pytania dla wszystkich uczniów z obu klas.  

Gratulujemy.  

 

Ponadto rozstrzygnięto Konkurs literacki „Mój wyjątkowy dzień w szkole” i 

Konkurs na prezentację multimedialną. 

Wielkanocne warsztaty plastyczne 
 

W bibliotece szkolnej odbyły się Wielkanocne 

warsztaty plastyczne, w czasie których uczniowie 

wraz z nauczycielami wykonywali świąteczne 

ozdoby. Zajęcia dały młodzieży możliwość twórczego 

spędzania wolnego czasu oraz sprawdzenia swoich 

umiejętności 

artystycznych. 

Efekty pracy 

uczestników 

warsztatów 

wzbudziły podziw 

i  znanie 

odwiedzających czytelnię, a było ich wielu … 
   

  



Maraton Filmowy  

Obchodom Tygodnia Patrona Szkoły 

towarzyszył Maraton Filmowy 

zorganizowany w ramach Programu 

Filmoteka Szkolna.  

 

Akcja!  realizowanego we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej w 

Warszawie.  

Dekoracja ciast 

 

Cukiernicy z klasy 2 az swoją działalność 

produkcyjną podporządkowali twórczości 

Kazimierza Andrzeja Jaworskiego.  

 

Podczas pracowni dekorowania wyrobów 

cukierniczych wykonywali dekoracje i napisy 

z czekolady związane z osobą KAJ-a.  

 

Była to świetna sposobność ku temu, by poprzez 

ćwiczenie umiejętności manualnych, bliżej 

przyjrzeć się twórcy „Kameny”. Prace okazały się ładne i smaczne..  
 

 

 
  



Zmagania  sportowe 

 

Uczniowie uczestniczyli też 

w zmaganiach sportowych: meczu 

piłki siatkowej, turnieju tenisa 

stołowego oraz warsztatach 

tanecznych. 
 

 

 

 

 

 

 

 Swoje pasje i uzdolnienia młodzież  mogła przedstawić w czasie Prezentacji 

Talentów – ale się działo… 

 

 

 



 

 

 

Nie zapomnieliśmy  również 

o odwiedzeniu grobu ojca K.A. 

Jaworskiego, który spoczywa na 

cmentarzu przy ul. Lwowskiej.  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziękujemy wszystkim nauczycielom i uczniom za 
zaangażowanie oraz zapraszamy do wspólnej zabawy za rok.  

 

 

 


