
 
 
 
 
 
 

VII 

Sprawdzian wiedzy teoretycznej. 

Nad przebiegiem prac czuwał pan Norbert Kierzkowski. 

Prezentacja konkursowego pieczywa. 

 
 
 
 

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PIEKARSKI 
Smakowite bułki z makiem i sezamem, chrupiące 
rogale, ozdobne bochenki chleba to wypieki 
przygotowane przez uczestników 
Międzyszkolnego Konkursu Piekarskiego, który 
odbył się 25 maja 2013r w Zasadniczej Szkole 
Zawodowej nr 6 w Płocku. Szkolne sale stały się 
areną zmagań w konkursie dla młodych 
piekarzy. W szranki stanęło w sumie 8 osób ze 
szkół z Warszawy, Kutna i Płocka. Konkurs 
składał się z części praktycznej, która odbyła się 
Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości  
w Płocku oraz części teoretycznej. Problematyka 
konkursu obejmowała materiał nauczania  
z zakresu praktyki i teorii zawodu zgodnie  

z programem nauczania szkoły zawodowej, obowiązującego dla zawodu piekarz. Sprawdzianem 
teoretycznym był przekrojowy test wiadomości z zakresu przedmiotów zawodowych. W części 
praktycznej przez cztery godziny 
uczestnicy formowali bułeczki, rogale  
i wyrabiali chleb, który następnie 
ozdabiali ciastem martwym. Ich 
staraniom bacznie przyglądała się 
komisja konkursowa, której 
przewodniczył właściciel znanej 
płockiej piekarni pan Norbert 
Kierzkowski. Precyzję wykonania 
zadań konkursowych oraz jakość 
gotowych wyrobów sprawdzała 
komisja, w skład której wchodzili 
nauczyciele zawodu: pani Zofia 
Sołowiej z Warszawy, panowie Dawid 
Miniszewski i Krzysztof Majtczak  
z Kutna oraz panowie Tadeusz 
Dorobek i Maciej Jankowski z Płocka. Celem zorganizowanego konkursu było przede wszystkim 
stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania swoich umiejętności w zakresie piekarstwa, a także 
promocja szkolnictwa zawodowego. Zwyciężczynią konkursu została Angelika Wielińska ze SZ nr 5 
w Kutnie, drugie i trzecie miejsce przypadło uczennicom z ZSZ nr 4 w Płocku-Martynie Macion  
i Agacie Zygmuntowicz, czwarte miejsce zajęła Anna Marchewka ze Szkoły Zawodowej w Kutnie. 

Uczniowie naszej szkoły Tomasz Świeżak, 
Hubert Żuchowicz, Piotr Nyckowski oraz 
uczeń ZSZ nr 53 z Warszawy Marcin Zwierz 
otrzymali wyróżnienia. Każdy uczestnik zabrał 
ze sobą nagrody w postaci atrakcyjnego sprzętu 
RTV oraz kompletnego stroju roboczego. 
Międzyszkolny Konkurs Piekarski należy 
zaliczyć do bardzo udanych. Tego rodzaju 
rywalizacja pozwala młodym ludziom 
uczącym się zawodu na ocenę i prezentację 
własnych umiejętności, a także docenienie 
samych siebie. Serdecznie gratulujemy 
zwycięzcom, uczestnikom, nauczycielom.  
  Katarzyna Rozmanowska 
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