
Wielki sukces uczennicy naszej szkoły 

Magdalena Szewczyk z klasy IV ct finalistką Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności 

W dniach 22-24 marca 2018 r. w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie, odbył się finał 

XXII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności.  Tematem przewodnim tej edycji były „Owoce i 

warzywa - przetwórstwo i rola w żywieniu”. Zakres zmagań olimpijskich był bardzo szeroki i 

obejmował wiedzę z biologii, chemii, zasad żywienia i technologii gastronomicznej. W eliminacjach 

okręgowych startowało ponad 700 uczniów. W etapie centralnym wzięło udział 63 uczniów z klas 

Techników i Liceów Ogólnokształcących. Uroczystego otwarcia XXII Centralnego etapu Olimpiady 

Wiedzy o Żywieniu i Żywności dokonał dyrektor szkoły pan Marian Klimczak i pani profesor dr hab. 

Danuta Górecka. W piątek 23 marca w godzinach 7.30 - 9.00 młodzież rozwiązywała test, 

na który składały się zadania z tematyki wiodącej i zadania z zakresu gastronomii, żywności 

i żywienia. Za rozwiązanie testu można było uzyskać do 100 punktów. Nad przebiegiem eliminacji 

czuwała komisja w składzie: przewodnicząca komisji profesor dr hab. Danuta Górecka z Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu, dr hab. inż. Jolanta Czarnocińska,  prof. dr hab. Jan Gawęcki,  prof. dr 

hab. Józef Korczak. Po teście olimpijczycy brali udział w jednym z proponowanych warsztatów: 

1.Baklawa (bakława lub baklava) i kawa sporządzanie i podawanie; 2.Nowe trendy w serwowaniu 

deserów; 3.Pierwsze kroki w carvingu; 4.Sporządzanie naturalnych kosmetyków. Zajęcia te cieszyły 

się dużym zainteresowaniem. Po krótkiej przerwie komisja konkursowa ogłosiła wyniki testu. O 

godzinie 11.00 rozpoczęła się druga część zmagań i trwała do 13.00. Do drugiego etapu przystąpiło 30 

najlepszych uczniów, wśród nich Magdalena. Młodzież rozwiązywała projekt dotyczący 

przygotowania przyjęcia dla osoby starszej z okazji urodzin. Należało ocenić jadłospis, wprowadzić 

zmiany w menu i dobrać zastawę stołową. Po intensywnym wysiłku intelektualnym młodzież udała się 

na zwiedzanie Lublina. Wieczorem po podsumowaniu punktacji z testu i projektu ogłoszono 

ostateczne wyniki. Magdalena Szewczyk zajęła XVII miejsce w Polsce i otrzymała tytuł finalisty 

olimpiady uprawniający ją do zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego na wyższe uczelnie. 

W sobotę 24 marca odbył się finał olimpiady i nastąpiło wyłonienie zwycięzców, którymi okazali się: 

I miejsce: Klaudia Jonkisz z Technikum nr 8 w Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych w 

Bielsku Białej 

II miejsce: Wiktoria Suchy z I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Przemyślu 

III miejsce: Kamil Gryzło z Technikum nr 11 w Zespole Szkół Gastronomicznych nr 2 im. prof. O. 

Bujwida w Krakowie 

Gratulujemy osiągniętych wyników i życzymy dalszych sukcesów.  

Opiekun Halina Kopińska 


