4. Wybrane przykłady działalności szkoły z ostatnich lat
Baza dydaktyczna, doświadczenie nauczycieli i korzystanie z funduszy strukturalnych pozwalają naszej
placówce na wszechstronny rozwój, przede wszystkim na skuteczne podnoszenie poziomu wiedzy
i umiejętności zawodowych uczniów.
Projektami finansowanymi z funduszy EFS były:

„Chcemy umieć więcej - wzrost kompetencji zawodowych kluczem do sukcesu”(lata20102012). Projekt adresowany był do uczniów klas I - IV technikum w zawodach: kucharz, kelner, hotelarz,
technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik organizacji usług gastronomicznych i technik
obsługi turystycznej oraz do uczniów klas I - III zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie cukiernik.
Łącznie w zajęciach z języków obcych zawodowych, technologii informacyjnej, koła gastronomicznego,
koła żywieniowego i doradztwa zawodowego uczestniczyło 300 uczniów;

„Mój zawód - moja przyszłość, atrakcyjne formy podnoszenia kompetencji zawodowych”
(2009 r.) Celem projektu było podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego poprzez
przeprowadzenie dodatkowych zajęć z zajęciach z języków obcych zawodowych, technologii
informacyjnej, koła gastronomicznego, koła żywieniowego i doradztwa zawodowego, koła cukierniczego,
podstaw przedsiębiorczości, koła turystycznego dla 100 uczestników projektu oraz nawiązanie
współpracy z lokalnymi pracodawcami (fot. nr 1).

Fot. 4.1. Realizacja Projektu „ Mój zawód Moja przyszłość” (maj 2009 r.)
W roku szkolnym 2012/2013 realizowane są następujące projekty;

„Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne”- Projekt zakładający podniesienie wiedzy
i umiejętności uczniów w obszarze matematyki (od grudnia 2010 r.). Realizowany jest przez 3 lata do
2013 r., uczestniczą w nim uczniowie klas pierwszych. Zajęcia odbywają się w 3 grupach
wyrównawczych i 2 rozszerzających.

„Czas na sukces zawodowy” obejmujący 236 uczestników. Celem projektu, który rozpoczął
się w grudniu 2012 r., jest przygotowanie uczniów do konkurowania na rynku pracy dzięki wyposażeniu
w wiedzę i praktyczne umiejętności zawodowe nabyte w ramach praktyk i staży.

„Wykształcony, wyćwiczony, więc z pewnością zatrudniony”( realizowany od 01.01.2013 r. do
30.11.2014 r.) - projekt zakłada podniesienie wiedzy i umiejętności zawodowych i matematycznych.
Obejmie uczniów wszystkich zawodów, w jakich kształci szkoła: przyszłych specjalistów w zakresie
fryzjerstwa i cukiernictwa, piekarzy, kucharzy i kucharzy małej gastronomii, techników żywienia
i gospodarstwa domowego, organizacji usług gastronomicznych, hotelarstwa, obsługi turystycznej
i technologii żywności oraz kelnerów w trzech typach szkół: zawodowej, technikum młodzieżowym,
technikum uzupełniającym (fot. nr 2,3).

Fot.4.2.Warsztaty o profilu kelnerskim 3et (2013.03.08)

Fot.4.3.Warsztaty w prac. kelnerskiej

W ramach wymienionych projektów odbywają się liczne prezentacje umiejętności uczestników warsztatów
np. cukierniczych, kucharskich czy kelnerskich. Do tej pory miały miejsce, np. „Pokaz dekorowania ciast” (maj
2011 r.), „Przekąski i desery jako dania cateringowe” (fot. nr 4,5).

Fot. 4.4. Pokaz dekorowania ciast

Fot. 4.5. Pokaz dekorowania ciast

Realizacja projektów współfinansowanych przez EFS daje szansę na kontakt, a tym samym rozwijanie
talentów w odmiennych środowiskach, stwarza okazję do komunikowania się w języku obcym. Szkoła tworzy
warunki do tego, aby ćwiczyć praktycznie umiejętność porozumiewania się w języku obcym, również
zawodowym.
Przykładem takich działań są organizowane od kilku lat przez nauczycieli języka angielskiego,
w szczególności przez Panią Katarzynę Oliwiak, warsztaty kulturowe we współpracy z AISEC, największą na
świecie międzynarodową organizacją studencką, która jest obecna w ponad 100 krajach na świecie. Dotychczas
zrealizowano następujące projekty:
 Projekt „Enter Your Future” – „Krok w przyszłość” (w daniach 14-18 września 2009r.).
W zajęciach uczestniczyła para praktykantów Xu Chunchen z Chin i Gorkem Cetinkaya z Turcji.
 Express Your Knowledge - Przedsiębiorczość po angielsku (w dniach 12-16 kwietnia 2010 r.). Zajęcia
prowadzili: Raja Tanwara z Indii oraz Alessandra Grendene z Włoch.

Filipiny, Mołdawia, Polska- tak daleko i tak blisko (luty 2011 r.). Tym razem gościliśmy
w murach naszej szkoły: Margie Madrigal z Filipin, studentkę psychologii z Manili i Felicię Racila,
studentkę ekonomii z Kiszyniewa z Mołdawii.
 Warsztaty Kulturowe Express Your Knowledge zrealizowane w dniach od 14 -18 listopada 2011 roku.
Naszą szkołę odwiedzili goście z Wietnamu i Gruzji - Thanh Nguyen i Goga Bzikadze.
W czasie warsztatów uczestnicy poznali najważniejsze fakty historyczne, geograficzne i kulturowe państw,
z których pochodzą praktykanci. Prelekcje prowadzone w języku angielskim dały uczniom możliwość ćwiczenia
sprawności mówienia i słuchania ze zrozumieniem (fot. nr 6,7).
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Fot. 4.6. Warsztaty językowe z września 2009 r.

Fot. 4.7. Warsztaty językowe z kwietnia 2010 r.

AIESEC (Międzynarodowa Organizacja Studencka) to oczywiście nie jedyna organizacja pozarządowa,
z którą szkoła współpracuje. Jest ich wiele, m.in.: Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Razem” z Chełma, Centrum
Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, Caritas Archidiecezji Lubelskiej, PCK, LOP, Towarzystwo „Nasz Dom”,
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Chełmie, Parafia p.w. Rozesłania Świętych Apostołów
w Chełmie, Parafia p.w. św. Antoniego z Padwy w Chełmie.
Należy wspomnieć o stałej współpracy z PWSZ w Chełmie oraz z Wyższą Szkołą Hotelarstwa
i Gastronomii w Poznaniu. Młodzież uczestniczy w warsztatach i wykładach prowadzonych przez pracowników
akademickich z Chełma. Wykładowcy (UMCS, PWSZ) odwiedzają również naszą szkołę, prowadzą zajęcia
rozwijające zainteresowania uczniów. W ostatnim czasie, w listopadzie 2012 roku, odbyła się w naszej szkole
XII Konferencja Miejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, na którą zaproszono m.in. Władze Miasta,
wykładowców uczelni PWSZ
Nasza szkoła od wielu lat uczestniczy w powyższym wydarzeniu patronowanym przez Prezydenta Miasta
Chełm (fot. nr 8, 9, 10).

Fot. 4.9.Jeden z wykładów konferencji

Fot. 4.8.Prelegenci i organizatorzy konferencji

Fot. 4.10. Certyfikat wydany w roku 2004 roku przez Prezydenta Miasta Chełma
Wiosną 2012 roku rozpoczęliśmy współpracę ze Szkołą Zawodową w Nowowołyńsku na Ukrainie. Mamy
za sobą obustronne wizyty delegacji szkół. Ostatnio gościliśmy stronę ukraińską w listopadzie 2012 roku. Nasi
goście uczestniczyli w organizowanej wówczas przez nas sesji żywieniowej. Pani Dyrektor Walentyna Prystupa
wystąpiła w roli prelegenta. Konferencja zakończyła się degustacją, przygotowanych przez uczniów szkoły,
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wspaniale prezentujących się dań. Ze względu na naszych zagranicznych przyjaciół przygotowano osobny stół
„Smaki Ukrainy” (fot. nr 11,12).

Fot. 4.11. Goście z Ukrainy z Panią M. Mazurek
Fot. 4.12. Prezentacja stołu „ Smaki Ukrainy”
Innowacyjność Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie doceniono poza granicami
kraju. Szkoła została wyróżniona złotym medalem w konkursie „Innowacje w Nowoczesnej Oświacie”
zorganizowanym przez ukraińskie Ministerstwo Oświaty i Nauki. W dniach 16 – 18 października 2012 r. do
Kijowa przyjechali przedstawiciele szkolnictwa zawodowego z Polski, Słowacji, Szwajcarii i Ukrainy, by
przedstawić swój edukacyjny dorobek oraz zaprezentować nowoczesne metody kształcenia. Nagrodę dla ZSGiH
w Chełmie odebrała dyrektor szkoły Pani Marta Mazurek (fot. nr 13,14).

Fot. 4.13.Konkurs „Innowacje w Nowoczesnej Oświacie”
Fot.4.14. Złoty medal dla ZSGiH
Współpraca z Wyższą Szkołą Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu to szczególna korzyść dla naszych
uczniów, którzy mogą realizować trzymiesięczne praktyki zawodowe poza granicami kraju. Takie praktyki
odbyły się w hotelach w Grecji i na Majorce. Przedstawiciele poznańskiej szkoły gościli również i u nas,
organizując warsztaty kulinarne (fot. nr 15,16).

Fot. 4.15.Warsztaty kulinarne

Fot. 4.16. Przedstawiciele WSHiG i Pani Dyrektor M. Mazurek
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W takich hotelach poza granicami kraju pracowali i odpoczywali nasi uczniowie (fot. nr 17,18);

Fot. 4.17. Nasi praktykanci w pracy

Fot. 4.18.Miejsce pracy

Praktyki zawodowe uczniowie naszej szkoły realizują przede wszystkim w wybranych instytucjach w kraju
w zależności od specjalności zawodowej. Uczniowie klasy o profilu technik hotelarstwa odbywali w 2009 roku
praktyki w wiodących hotelach w Lublinie, np.: Mecrure-Unia, Grand Hotel Management i Victoria (fot.
Nr 19,20).

Fot. 4.19. Praktyka hotelarzy w Lublinie
Fot. 4.20. Praktyka hotelarzy w Lublinie
W środowisku lokalnym nasza placówka znana jest z przygotowywania wysokiej jakości potraw
i fachowej obsługi uroczystości miejskich, międzyszkolnych, szkolnych. Staramy się poszerzać wachlarz
umiejętności zawodowych i rozwijać twórczo, mając świadomość, że we współczesnym, konkurencyjnym
świecie, tylko jednostki kreatywne mogą osiągnąć sukces. Zgodnie z tą zasadą w dniach 18- 19 września 2012 r.
wzięliśmy udział w II edycji warsztatów kulinarnych Tradycyjne Produkty - Nowoczesna Kuchnia Polska,
zorganizowanych dla ponadgimnazjalnych szkół gastronomicznych z województw: kujawsko - pomorskiego,
lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego i zachodniopomorskiego oraz z województw ościennych. Odbyły się
one w Nałęczowie, a zostały zrealizowane z inicjatywy Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej
współfinansowanej z grantu Unii Europejskiej na promocję Wspólnej Polityki Rolnej, we współpracy z Polską
Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego oraz Slow Food Youth. Naszą placówkę reprezentowali uczniowie
technikum żywienia i gospodarstwa domowego: Iwona Gromadzka i Paweł Masełko z klasy 4at wraz
z opiekunką Panią Joanną Szczygieł (fot. nr 21,22).

Fot. 4.21.Warsztaty kulinarne w Nałęczowie (2012 r.)

Fot. nr 4.22.Warsztaty kulinarne w Nałęczowie. Uczniowie 4at
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Warto było skorzystać z warsztatów – wymagający konsument ceni sobie w kuchni nie tylko jakość i smak,
ale też oryginalność i nowatorstwo – każde wyzwanie i doświadczenie jest na wagę złota.
W trakcie realizacji projektów uczniowie doskonalą swoje umiejętności na zajęciach teoretycznych
i praktycznych. Młodzież uczestnicząca w warsztatach „Kuchnie z różnych stron świata” (w ramach projektu
z 2009 r. ) odwiedziła Trattorię Corleone i restaurację McKenzie, gdzie szefowie kuchni przygotowali
prezentację potraw włoskich i amerykańskich. Innym razem, uczestniczyli w prezentacji przyrządzania potraw
kuchni włoskiej w restauracji „Kozak”. Mieli możliwość obserwować pracę specjalisty zajmującego się
produkcją różnych rodzajów pizzy oraz uczestniczyli w pracach, przygotowując dodatki do pizzy i wkładając
gotowe ciasto do pieca (fot. nr 23,24).

Fot. 4.23.Warsztaty kulinarne u Kozaka (2009 r.)

Fot.4.24.Pokaz w restauracji Corleone (X.2011r.)

Jedną z przyczyn sukcesów adeptów naszej placówki jest fakt, że niejednokrotnie mamy okazję przyglądać
się pracy najlepszych w swojej branży i czerpać wzorce od osób, które legitymują się profesjonalizmem.
W ramach takich działań organizowane są często wycieczki zawodoznawcze, np.;

wycieczka uczniów klas technikum hotelarstwa do Krakowa na „Targi wyposażenia hoteli
i gastronomii”. Uczniowie mieli możliwość obejrzenia nowoczesnych urządzeń wykorzystywanych
w gastronomii hotelowej, pięknej zastawy, szkła i bielizny stołowej (18-20 listopada 2009 r.).

wycieczka do Krakowa w dniach 17-19 listopada 2010 r. Celem wyjazdu było zwiedzanie
wnętrz położonego w sercu Starego Krakowa niezwykłego hotelu, który od ponad stu lat przyjmuje
znakomitych gości, strzegąc ich prywatności i spokoju. Zachwyca pięknem odrestaurowanych
z pietyzmem zabytkowych wnętrz i niepowtarzalną atmosferą, elegancją i luksusem. Dostojny,
legendarny, ekskluzywny... ***** Uczniowie uczestniczyli też w XVIII Międzynarodowych Targach
Wyposażenia Hoteli i Gastronomii HORECA.

w maju 2011 roku uczniowie z klas 2at, 1bt i 1ht zwiedzali część mieszkalną i gastronomiczną
hotelu Grand Lublinianka, a także mieli okazję obejrzeć zaplecze gastronomiczne McDonald´s
w Lublinie.

wycieczka zawodoznawcza na XX Międzynarodowe Targi Wyposażenia Hoteli i Gastronomii
„Horeca” w Krakowie. Uczestnikami byli uczniowie klas o profilu gastronomicznym i hotelarskim (1516 XI 2012 r.).
To tylko kilka przykładów wyjść i wyjazdów, które obrazują sposób kompleksowego kształcenia
zawodowego naszej placówki.
Talent i praca przekładają się na arcydzieła sztuki kulinarnej, uczniowie naszej szkoły przekonują o tym
wszystkich degustujących potrawy w trakcie cateringu. Oprawę uroczystości z naszym udziałem tworzą: wiedza,
doświadczenie, artyzm i pasja. O istnieniu poezji smaków przekonali się m.in.: uczestnicy bankietu z okazji 20–
lecia Straży Granicznej zorganizowanego w Muzeum Ziemi Chełmskiej (maj 2011 r.) lub konferencji
Perspektywy kształcenia zawodowego otwierającej projekt Efektywny nauczyciel przedmiotów zawodowych
zainicjowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej TRIADA (czerwiec 2011 r.) oraz bankietu
w Chełmskiej Bibliotece Publicznej zorganizowanego z okazji jubileuszowej konferencji „Konstelacje
Stanisława Brzozowskiego” (kwiecień 2011 r.). Nasi uczniowie zawsze przygotowywali stoły, prezentację
potraw i profesjonalną obsługę bankietów (fot. nr 25,26).
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Fot. 4.25. Bankiet w Muzeum Ziemi Chełmskiej

Fot. 4.26. Bankiet w CHBP

Okolicznościowe uroczystości odbywające się w murach naszej szkoły - jest ich wiele w ciągu każdego
roku szkolnego, organizowanie i obsługa bankietów, to również okazja, aby pochwalić się swoimi
umiejętnościami praktycznymi i osiągnięciami przed zapraszaną młodzieżą gimnazjalną, np.: w trakcie trwania
„Dnia Otwartego Szkoły” (fot. nr 27, 28).

Fot. 4.27. Pokaz kulinarny naszych uczniów (XI 20012 r.)

Fot. 4.28.Degustacja przekąsek (XI 2012 r.)

Gimnazjaliści mogli odwiedzić pracownię fryzjerską i pracownie gastronomiczne, obserwować
prowadzone w nich zajęcia, a nawet samodzielnie wykonać niektóre prace. Uznanie znalazła zwłaszcza
możliwość przygotowania własnych koktajli owocowych i różnych rodzajów kawy połączona z degustacją. Na
miejscu można było też spróbować specjalności polskiej kuchni (fot. nr 29-36).

Fot. 4.29. Dzień otwarty Szkoły (28.02.2012 r.)

Fot. 4.30. Dzień otwarty Szkoły (28.02.2012 r.)

7

Fot.4.31.Prac.hotelarsko-turystyczna.Dzień otwarty szkoły(21.03.2013r.)

Fot.4.33.Prac.cukiernicza.Dzień otwarty szkoły(21.03.2013r.)

Fot.4.32.Prezentacje kierunków zawodowych

Fot.4.34.Prac.piekarska.Dzień otwarty szkoły (2013r.)

Fot. 4.35.Prac. gastronomiczna. Dzień otwarty szkoły(21.03.2013r.)
Fot. 4.36. Prac. fryzjerska. Dzień otwarty szkoły
Kolejnym przykładem powyższej działalności jest pokaz kulinarny dla emerytów zorganizowany pod
hasłem „ Ekologia łączy pokolenia” w lutym 2011 roku (fot. nr 37,38).

Fot. 4.37. Pokaz kulinarny dla emerytów w szkole (2011r.)
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Fot. 4.38. Pokaz kulinarny dla emerytów

Priorytetem naszej placówki jest niewątpliwie opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu specjalności,
którą uczniowie wybrali, stąd sukcesy i osiągnięcia. Możemy się poszczycić wysokimi lokatami w różnorodnych
konkursach i olimpiadach nie tylko na szczeblu lokalnym, ale też ogólnopolskim.
Od wielu lat nasza szkoła uczestniczy w konkursie kulinarnym „Smaki Lubelszczyzny”.
Zadaniem konkursowym jest opracowanie i przygotowanie potraw na bazie produktów dopuszczonych
i wskazanych przez jury. Dotychczasowe konkursy odkrywały kuchnie: dworską, chłopską, jagiellońską,
wielokulturową. Konkurs jest szeroko popularyzowany w mediach, daje szansę poznania młodym adeptom
sztuki kucharskiej bogactwa kuchni regionalnej, zaprezentowania się szerokiej publiczności, a także spotkania
z wybitnymi autorytetami w dziedzinie kulinarnej. Spotykaliśmy takie osoby jak Robert Makłowicz czy Karol
Okrasa (fot. nr 39).

Fot. 4.39.Smaki Lubelszczyzny(2009r.). Spotkanie z R. Makłowiczem
Renomowanymi konkursami, w których uczestniczymy i odnosimy sukcesy od lat są Olimpiada wiedzy
o żywności i żywieniu oraz konkurs Turniej Najlepszy Uczeń w Zawodzie Piekarz i Cukiernik.
W latach 90-tych największe sukcesy odnosił w Olimpiadzie wiedzy o żywności i żywieniu: Mariusz Lis
(finalista i laureat), a w konkursie Najlepszy Uczeń w Zawodzie Piekarz - Marcin Mróz, Jan Bagielski, Grzegorz
Łoś, Robert Ryszkiewicz, Krzysztof Rodziewicz (wszyscy uczestnicy zdobyli I miejsce w kraju). Olimpiada
skierowana jest do uczniów technikum, zaś konkurs Najlepszy Uczeń w Zawodzie Piekarz/Cukiernik
adresowany jest do uczniów zasadniczej szkoły zawodowej.
A oto najważniejsze nasze sukcesy ostatnich lat:
 uczennice klasy 4bt M. Gąsior i M. Dybkowską zaprezentowały potrawę legumina z pęczaku
i zdobyły I miejsce na konkursie „Smaki Lubelszczyzny” (Lublin, 20.12.2006 r.)
 uczennica Agnieszka Pyc z klasy 4ht, 3-krotnie zdobyła tytuł finalistki Olimpiady Wiedzy
o Żywieniu i Żywności w latach 2006-2009 (fot. nr 40).
 Karolina Śmiech uczennica klasy 3ht zdobyła w roku szkolnym 2008/2009 zaszczytne VIII
miejsce w kraju i została laureatką Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Swój wynik poprawiła
rok później ( 2009/2010), uzyskując V miejsce w kraju i tytuł laureatki Olimpiady (fot. nr 41).
 28-29 maja 2010 r. odbyły się w Bolesławowie Centralne Eliminacje XXXIV Olimpiady
Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Naszą szkołę reprezentowała Barbara Wałecka z klasy 4 ht.
Uczennica zajęła 17 miejsce i uzyskała tytuł laureata olimpiady.
 w 2009 r. podczas targów ,,HOTEL – GASTRO Meeting” w centrum Targowo –
Wystawienniczym Expo Silesia w Sosnowcu odbyły się III Mistrzostwa Polski Kelnerów -JUNIOR –
WAITER 2009. Zgromadziły one rekordową ilość uczestników z 17 miast Polski. Po długich
zmaganiach, w klasyfikacji ogólnej nasi uczniowie zajęli ostatecznie zaszczytne 7 miejsce.
 12 stycznia 2010 r. odbył się XV Wojewódzki Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie
Piekarz i Cukiernik. Zawód piekarza reprezentowali uczniowie klasy III dz: Damian Kumowski,
Tobiasz Leśnikowski, Rafał Wojak i zajęli odpowiednio 4, 5 i 6 miejsce. O miano najlepszego ucznia
w zawodzie cukiernik walczyły uczennice klasy III dz: Justyna Filipczuk i Kamila Fugiel, zajęły 4 i 5
miejsce.
 15 grudnia 2012 r. odbył się konkurs „Smaki Lubelszczyzny” w Lublinie. Uczennica Sylwia
Jakubiec zajęła III miejsce prezentując wysoki poziom umiejętności w sztuce kelnerskiej (fot. nr 42).

9 stycznia 2013 r. w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie odbył
się Wojewódzki Etap XVIII Edycji Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik
i Piekarz oraz XVI Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Piekarskiego i Turnieju Cukierniczego. Tytuł
najlepszego ucznia w zawodzie piekarz uzyskał Radosław Skoczylas. Wiedzą i umiejętnościami
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zaimponował także Mateusz Krupiński, który wziął udział w obu turniejach cukierniczych, zajmując
odpowiednio II i III miejsce. Uczniowie chełmskiego ZSGiH będą reprezentowali woj. lubelskie podczas
Ogólnopolskiego Finału we Wrocławiu i Poznaniu, który odbędzie się w kwietniu 2013 roku (fot. nr 43, 44).

Fot. 4.40. Finalista A. Pyc z opiekunką (2006r.)

Fot. 4.41. K. Śmiech i A. Pyc (laureatka i finalistka 2009)

Fot. 4.42. S. Jakubiec zajęła 3 miejsce (2012r.)

Fot. 4.43. Najlepsi w zawodzie piekarz i cukiernik (2013r.)
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Fot. 4.44. Nasi cukiernicy (2013r.)

Nasza szkoła od wielu lat odnosi sukcesy na szczeblu regionalnym i ogólnokrajowym w organizowanych
zawodach o profilu gastronomicznym. Oferujemy młodzieży inne kierunki kształcenia zgodnie z potrzebami
rynku pracy. Również i tu zaczynamy odnosić pierwsze sukcesy pozaszkolne.
W listopadzie 2012 r. odbył się międzyszkolny konkurs stylizacji fryzur „Oryginalna Panna Młoda”
zorganizowany przez ZDZ w Lublinie. W trakcie konkursu oceniane były nie tylko fryzury wykonane
estetycznie i pomysłowo, ale również cała stylizacja, strój i makijaż. Naszą szkołę reprezentowały uczennice
z 3ft i 3dt. Agnieszka Włodarczuk zajęła I miejsce (fot. nr 45).
Pierwsze sukcesy to efekty m.in. organizowanych pokazów fryzjerskich. W lutym 2011roku odbył się
w szkole pokaz najlepszych polskich stylistów z Poznania (firma TOPFRYZ – Sławomir Gach) oraz lubelskich
mistrzów fryzjerstwa (fot. nr 46).

Fot. 4.45. Finalistka konkursu „Oryginalna Panna Młoda”

Fot. 4.46. Pokaz fryzjerski (luty 2011r.)

A oto niektóre fryzury wykonane na zajęciach praktycznych (fot. nr 47,48);

Fot. 4.47.Zajęcia praktyczne (styczeń2013r.)

Fot. 4.48. Fryzury, efekt końcowy

W swojej strukturze szkoła posiada szereg organizacji i kół zainteresowań, prowadzone są zajęcia
pozalekcyjne: sportowe, artystyczne, gastronomiczne, informatyczne, humanistyczne rozwijające
zainteresowania uczniów. W szkole realizujemy liczne programy profilaktyczne i charytatywne: Szkoła
Promująca Zdrowie, Szkoła Dobrze Wychowana, Szkoła Bez Przemocy, Alert Ekologiczno – Zdrowotny,
Bezpieczna Szkoła, Pomóż dzieciom przetrwać zimę, Podaruj książkę polskim dzieciom na Litwie i inne.
Działalność Szkolnego Koła Caritas widoczna jest w różnych formach na terenie miasta i okolic, ale zawsze
skierowana w stronę najbardziej potrzebujących. Sklepik Fajne rzeczy, którego dochód przeznaczony został na
Hospicjum Małego Księcia, zbiórka słodyczy dla podopiecznych Domu Dziecka w Chełmie to tylko niektóre
akcje przeprowadzone z pobudek humanitarnych. Efektem akcji pod patronatem Radia Lublin Pomóż dzieciom
przetrwać zimę było zebranie 300 kg odzieży, 10 kg obuwia, 10 kg artykułów spożywczych, 3 kg maskotek oraz
5 kg przyborów szkolnych i książek. Dzięki takiej prospołecznej postawie rzeczowe wparcie otrzymało
17 uczniów naszej szkoły. Zbieranie darów na rzecz poszkodowanych podczas powodzi, wody i karmy dla

11

zwierząt - to tylko niektóre akcje. Akcja zbierania plastikowych nakrętek to jednocześnie akcja charytatywna
i działanie proekologiczne, dlatego jej popularność wśród społeczności szkolnej cieszy podwójnie! (fot. nr 49).
Co roku włączamy się w międzynarodową kampanię ,,Sprzątanie świata”. W ramach tej akcji
porządkujemy wyznaczone obszary miasta, np.: cmentarz wojskowy usytuowany na północnym stoku Górki
Chełmskiej (fot. nr 50).

Fot. 4.49. Zbiórka plastikowych nakrętek (2011r.)

Fot. 4.50. 2at w akcji sprzątanie świata (2011r.)

Wyjątkową dumą napawa nas fakt, że na progu dorosłości możemy brać udział w akcjach Krwinka oraz
Młoda krew ratuje życie, a tym samym dołączyć do grona honorowych dawców krwi. Ta szczytna idea
realizująca się za sprawą personelu medycznego dowodzi, że słowo ,,WYCHOWANIE” w naszej placówce
nabiera nowego znaczenia, ma wydźwięk wymierny, a mierzone jest w tym przypadku według wzoru: ilość
uczniów + oddana krew = WYCHOWANIE KU WARTOŚCIOM. Pierwszy raz przystąpiliśmy do Wampiriady
16.09.2009 r. Akcja została poprzedzona interesującą prelekcją Pani doktor A.Solarz na temat warunków
i możliwości oddania krwi i szpiku kostnego, w której uczestniczyły klasy czwarte. Siedem dni później
uczniowie i nauczyciele honorowo oddali krew. Do Wampiriady zgłosiły się 22 osoby. Odtąd uczniowie naszej
szkoły są aktywnymi i systematycznymi dawcami krwi (fot. nr 51,52).

Fot. 4.51. Akcja krwiodawstwa w szkole

Fot. 4.52. Ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy

W szkole mamy również uzdolnioną młodzież muzykalnie, która swoje umiejętności wykorzystuje na
realizowanych akademiach oraz w takich międzyszkolnych konkursach jak „ Mam talent !” (fot. nr 53,54).
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Fot. 4.53. Występ K. Bukszyńskiej z 1ct (luty 2013r.)

Fot. 4.54. Występ Bartka Miszczak z 1 at (luty2013r.)

Wizytówką naszej szkoły są osiągnięcia w dziedzinie przedmiotów zawodowych, ale nasi uczniowie wiodą
również prym w zawodach sportowych. Tradycją stał się udział naszych drużyn sportowych w halowych
zawodach piłki nożnej, piłki siatkowej, ręcznej, koszykówki, rywalizacja w licealjadzie. Wizualizacją
wszystkich sukcesów niech będzie m.in. dyplomy i fotografia zdobytych pucharów (fot. nr 55-58).

Fot. 4.55.Dyplom za zajęcie I miejsca w tenisa stoł.(2005r.)

Fot. 4.57. Puchary szkolne

Fot. 4.56. Dypl. za zajęcie I miejsca w tenisa stoł. (2006r.)

Fot. 4.58.Sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt 02.10.2012

Promując zdrowy styl życia, gościliśmy w swoich murach olimpijczyka z Atlanty (1996 r.) - zapaśnika –
Pana Piotra Jabłońskiego. Bez względu na aurę uprawiamy sport nie tylko wyczynowo, ale i rekreacyjnie,
organizując wycieczki rowerowe, rajdy piesze, uprawiając sporty narciarskie (fot. nr 59, 60).
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Fot. 4.59. Sporty zimowe na boisku szkolnym (2012r.)

Fot. 4.60. Nauka jazdy konnej na boisku (2011r.)

Taka aktywność oprócz korzyści zdrowotnych ma na celu poznanie walorów turystyczno-krajoznawczych
Chełma oraz najbliższych jego okolic. Wycieczki do Poleskiego Parku Narodowego i Włodawy czy rajd pieszy
na trasie Chełm-Serebryszcze-Nowiny-Stańków-Chełm są tego przykładem. Wycieczki kształcą, czego
przykładem jest sukces w konkursie „Osobliwości Polesia” organizowany przez Parki Krajobrazowe Polesia.
Uczennica klasy 2ht Małgorzata Kogutiuk, zajęła w nim pierwsze miejsce, a Edyta Dzwonik z klasy 3at– trzecie
(rok szkolny 2009/2010).
Oprócz typowej aktywności sportowej młodzież naszej placówki poznaje mechanizmy demokracji,
samorządności poprzez uczestniczenie w działalności Młodzieżowej Rady Miasta Chełm. Naszą szkołę
reprezentują uczennice: Izabela Lewandowska kl. 1ct i Aneta Fell klasy 2at (fot. nr.61,62)

Fot. 4.61. Uczennice MRM Chełma

Fot. 4.62. Posiedzenie MRM Chełma (XII 2011r.)

Szkoła jest jak ”żywy organizm”, tętni życiem. Niełatwo wymienić i opisać wszystkie przedsięwzięcia
z jednego roku szkolnego, tym trudniej przedstawić jej wieloletnią działalność. Cyklicznie rok w rok organizuje
się akademie okolicznościowe z okazji świąt narodowych, niepodległościowych i religijnych (fot. nr 63, 64).

Fot. 4.63. Akademia z okazji dnia 3 Maja (2011r.)
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Fot. 4.64. Jasełka szkolne (2012r.)

K. A. Jaworski zajmuje szczególne miejsce w kalendarzu imprez szkolnych. W marcu każdego roku
szkolnego uroczyście świętujemy Dzień Patrona Szkoły (fot. nr 65, 66).

Fot. 4.65. Dzień Patrona (1998r.)

Fot. 4.66. Dzień Patrona (2006r.)

Szczególnie doniosłe znaczenie miała uroczystość przeprowadzona w 2006 roku, z okazji 30-tej rocznicy
nadania szkole imienia Kazimierza Andrzeja Jaworskiego (fot. nr 67, 68).

Fot. 4.67. Akademia z 2006 roku

Fot. 4.68. Tort jubileuszowy

Sylwetka KAJ-a, jego twórczość artystyczna, działalność związana z Ziemią Chełmską i naszą szkołą jest
utrwalana i propagowana w trakcie organizowanych konkurów plastycznych i literackich, np.: w Konkursie
Recytatorskim Poezji Twórców Ziemi Chełmskiej z 2010 i 2011 roku (fot. nr 69).

Fot. 4.69. Konkurs recytatorski ( 2011r.)
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Co roku witamy pierwszoklasistów. W dniu rozpoczęcia roku szkolnego odbywa się uroczyste ślubowanie
wstępujących w mury placówki nowych uczniów oraz mniej oficjalna część powitania przygotowana przez
starszych kolegów (fot. nr 70, 71) .

Fot. 4.70. Ślubowanie (rok 2010/11)

Fot. 4.71. Konkurs dla pierwszoklasistów (2012r.)

Uczniowie przychodzą i odchodzą ze szkoły, taka jest kolej rzeczy. Zanim odejdą, tradycyjnie
organizowana jest studniówka. Wiosną z nutką zadumy żegnamy naszych absolwentów technikum i szkoły
zawodowej (fot. nr 72, 73).

Fot. 4.72. Klasa 4et (2008r.)

Fot. 4.73. Klasa 4at (2013r.)

W związku ze zmianą nazwy Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie w dniu
dzisiejszym, 24 maja 2013 roku, ma miejsce doniosła uroczystość poświęcenia i przekazania nowego
sztandaru szkoły. To przełomowe wydarzenie w historii naszej placówki rozpoczyna kolejny etap w jej
dziejach (fot. nr 74).

Fot. 4.74. Nowy sztandar ZSGiH
Włodzimierz Mischke
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