REGIONALNE ŚWIĘTO MIODU w Ełku
W dniu 11 października 2014 r. odbył się konkurs na

"Najlepsze ciasto

z miodem" zorganizowanym przez Urząd Miasta w Ełku i Ełckie Centrum Kultury.
Uczniowie z Zespołu Szkół nr 6 również spróbowali swoich sił w tym konkursie.

Na zdjęciu od prawej: Tomasz Majewski z klasy III Zc/k, Paulina Cieciuch i Magdalena
Bojarzyńska z klasy III TŻc, fot. Iwona Pierzchała

W konkursie startowało 16 różnych osób wystawiając swoje najlepsze wypieki,
w skład których musiał wchodzić miód. Nasi faworyci zdecydowali się na wypiek, który
nie tylko spełniał to kryterium, ale również był tradycyjnym, polskim, smacznym
wyrobem,
"Piernik

bez

którego

nie

byłoby

Świąt

Bożego

Narodzenia

-

staropolski".
Wykonanie:
Tomasz Majewski
z klasy III Zc/k,
Paulina Cieciuch
i Magdalena
Bojarzyńska
z klasy III TŻc pod
kierunkiem
Małgorzaty
Włodarczyk,
fot. Iwona
Pierzchała

Jednak jak przystało na cukiernika spośród grupy konkursowej, piernik musiał
wystąpić w dwóch odsłonach - tradycyjnej i niekonwencjonalnej. W końcu to Święto
Miodu, a pszczoły i ich zwyczaje były tu na pierwszym miejscu, stąd pomysł na piernik
w kształcie ula. Były głosy wśród cukierników, że do czarnego ula, żadna pszczoła nie
wleci... Jednak - ul był brązowy, czekoladowy, pachnący przyprawami korzennymi
i miodem, a na dodatek wokół rosły różne kwiaty, które wabiły swoim słodkim
zapachem i żywą barwą. Czego chcieć więcej? Będąc pszczołą nie wahałabym się ani
chwili, żeby zamieszkać w tej rezydencji.

Wykonanie: Tomasz Majewski z klasy III Zc/k, Paulina Cieciuch i Magdalena Bojarzyńska
z klasy III TŻc pod kierunkiem Małgorzaty Włodarczyk, fot. Iwona Pierzchała

Tego samego zdania była również komisja oceniająca miodowe wypieki, w skład której
wchodzili:
 dr Grzegorz Russak - przewodniczący jury
 dr Igor Marek Hutnikiewicz – członek jury, Urząd Marszałkowski Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
 dr inż. Maciej Siuda - członek jury,
Katedra Pszczelnictwa Uniwersytet
Warmińsko – Mazurski w Olsztynie
 dr Lidia Markiewicz - członek jury, Polska Akademia Nauk w Olsztynie
 mgr Beata Piłat - członek jury, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski
w Olsztynie
 mgr inż. Iwona Okseniuk – członek jury, Zespół Szkół im. Macieja Rataja nr 6
w Ełku
Młodzież zajęła

II miejsce w tym konkursie.

Mieliśmy szansę zaprezentować Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja podczas
sobotniego spotkania. Stanowisko zaprojektowała i wykonała we współpracy z Eweliną
Cholewińską i Weroniką Karwowską z klasy II TŻb, pani Elżbieta Steckiewicz.

Serdecznie dziękuję za współpracę
- Tomaszowi Majewskiemu, Paulinie Cieciuch i Magdalenie Bojarzyńskiej
- ze zrozumiałych względów
- pani Iwonie Pierzchała za zdjęcia, na których uwieczniła naszą pracę
- pani Elżbiecie Steckiewicz - za pomysł i realizację stanowiska promującego
szkołę

Sprawozdanie

Małgorzata Włodarczyk

