Z ŻYCIA BRANŻY

Zmagania

o Puchar MAMZ
tekst i zdjęcia: Szymon Konkol

W

konkursowe szranki stanęli uczniowie kształcący się w zawodach piekarza i cukiernika oraz jedna przedstawicielka szkoły gastronomicznej. Głównym
sponsorem i fundatorem nagród rzeczowych
w obu kategoriach zawodowych była firma Savpol
Sp. z o.o. Patronat nad konkursem objął portal branżowy
W grudniu
DlaPiekarzy.pl.

ubiegłego roku
w Rybniku
odbył się
Międzyszkolny
Konkurs
Cukierniczy
i Piekarski
o Puchar Małej
Akademii
Mistrzostwa
Zawodowego.

18

Konkursowe
potyczki

Nagrodzeni uczestnicy konkursu

– w kategorii cukiernik: Mateusz Dypczak (Zespół Szkół nr 1 w Żorach), Agnieszka Widera (Zespół Szkół Spożywczych w Zabrzu) oraz
Damian Mola (Zespół Szkół nr 1 w Żorach),
– w kategorii piekarz: Patryk Klozak (Zespół
Szkół nr 1 w Żorach), Grzegorz Żebrowski
i Klaudia Konior (oboje z Zasadniczej Szkoły
Zawodowej Izby Rzemieślniczej w Rybniku).

Młodzi cukiernicy prześcigali
się w pomysłowości, przygotowując torty w kształtach świątecznych prezentów, bałwanka,
karpia z migdałowymi łuskami, a nawet „lekko pijanego”
tortu sylwestrowego. Jurorzy
Walka o Puchar MAMZ
w składzie: Piotr Burzawa (rePo zsumowaniu wyników uzyskanych w obu etaprezentujący zakład piekarskopach wyłoniono trójki laureatów. W kategorii piecukierniczy Wocławek z Kakarz w czołówce znaleźli się kolejno: Patryk Klozak i Mateusz Konieczny (reprezentanci Zespołu
towic) i Krzysztof Wysłucha
(właściciel cukierni i piekarni Wysłucha z RybSzkół nr 1 w Żorach) oraz Grzegorz Żebrowski
nika) mieli trudne zadanie wyłonienia zwycięz(Zasadnicza Szkoła Zawodowa Izby Rzemieślnicy tego etapu. Ostatecznie zwyciężczyniami częczej w Rybniku). W kategorii cukiernik zwyciężyści praktycznej w konkursie cukierniczym zostały:
li: Agnieszka Widera (Zespół Szkół Spożywczych
Angelika Gamon (Zespół Szkół
w Zabrzu) oraz Damian Mola i MateSpożywczych w Zabrzu), Marzena
usz Dypczak (oboje z Zespołu Szkół
Kajzerek (Zespół Szkół nr 2 w Janr 1 w Żorach).
strzębiu-Zdroju) oraz Agnieszka
Zdobywcą Pucharu Małej AkadeParol (Zasadnicza Szkoła Zawomii Mistrzostwa Zawodowego i posiadowa Izby Rzemieślniczej w Rybdaczem tytułu najzdolniejszego adepniku), które uzyskały niemal identa MAMZ w sezonie 2011/2012 został
tyczne noty.
uczeń piekarstwa Patryk Klozak.
Estetyka w wykonaniu prac
Najlepsze wyniki części teoreSzczegółowe informacje i fotorelabudziła duży podziw jurorów
tycznej konkursu uzyskali:
cja na stronie www.mamz.pl.

