
Zespół Szkół Technicznych w Lipnie był gospodarzem eliminacji etapu regionalnego
 „Bitwy na drobiowe smaki II” 

dla województwa kujawsko-pomorskiego, które odbywały się w dniach 2-3 marca br.
Do rywalizacji stanęło 12 dwuosobowych drużyn z całego województwa, w tym dwie drużyny z ZST 
w Lipnie. Technikum reprezentowały Wiktoria Siemiątkowska i Wiktoria Mróz z klasy IV TŻ, natomiast 
Szkołę Branżową I st. - uczennice Klaudia Pawłowska i Wiktoria Skibicka z klasy III K. Opiekunowie 
drużyn to Piotr Belczyński i Ewa Grabowska - nauczyciele przedmiotów zawodowych gastronomicznych. 
W dniu 02 marca br. punktualnie o godz. 8:30 rozpoczęła się rejestracja uczestników oraz losowanie 
stanowisk.
Głównym bohaterem konkursu był kurczak, gdyż projekt jest prowadzony przez Krajową Federację 
Hodowców Drobiu i Producentów Jaj. Uczniowie biorący udział w konkursie prześcigali się w kreowaniu 
niezwykłych dań, mieli również okazję uczestniczyć w wykładach dietetyka na temat zdrowej diety, roli 
mięsa drobiowego w codziennym menu młodych ludzi. W roli dietetyka wystąpił Andrzej Bolechowicz - 
nauczyciel przedmiotów zawodowych gastronomicznych.
Ciekawym punktem programu był pokaz rozbioru tuszki przeprowadzony przez znanego kucharza 
Łukasza Konika.
W godzinach popołudniowych w dniu 02 marca br. poznaliśmy 6 dwuosobowych drużyn, które spośród 
12 dwuosobowych drużyn z całego województwa, werdyktem jury przeszło do finału.
W grupie szczęśliwców znaleźli się:
- Julia Anna Biernacka i Kornel Byzdra reprezentanci Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich 
w Bydgoszczy,
- Agata Dziubak i Karolina Splitt, uczennice z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego 
w Gronowie,
- Wioletta Radomska i Kamila Janiszewska z Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim,
- Martyna Elicka i Weronika Kowalska, przedstawiciele Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 
im. Michała Drzymały w Brzostowie,
- Wiktoria Siemiątkowska i Wiktoria Mróz z Zespołu Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej 
w Lipnie,
- Wiktoria Kaczmarczyk i Laura Białobrzeska, delegaci z Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej-
Biedrawiny w Malinowie.
W dniu 03 marca br. o godz. 8:00 rozpoczęły się finały etapu regionalnego dla województwa kujawsko-
pomorskiego, w którym drużyny walczyły o miejsce w ogólnopolskim Wielkim Finale „Bitwy na 
drobiowe smaki 2”. Młodzi adepci sztuki kulinarnej  uczestniczyli w pokazie, podczas którego zawodowi 
kucharze prezentowali prawidłowe sposoby przygotowania dań i obróbki mięsa.
Po pokazie z udziałem kucharzy uczestnicy finału otrzymali zestaw produktów, z których musieli 
przygotować danie.  Zadaniem finałowym było przygotowanie dania na bazie komosy ryżowej, boczku 
wędzonego, piersi z kurczaka, słodkiego ziemniaka, imbiru oraz sera koziego. Inspiracją dla zawodników 
była potrawa, którą przygotował kucharz Łukasz Konik - przewodniczący konkursowego jury.
Wyniki rywalizacji finałowej:
- I miejsce: Julia Anna Biernacka i Kornel Byzdra z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich 
w Bydgoszczy. Opiekunką zwycięskiej drużyny była pani Barbara Nicińska;
- II miejsce: Agata Dziubak i Karolina Splitt - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego 
w Gronowie. Opiekę nad zespołem sprawował pan Dawid Jaroszewski;
- III miejsce: Wiktoria Siemiątkowska i Wiktoria Mróz z Zespołu Szkół Technicznych im. Ziemi 
Dobrzyńskiej w Lipnie, którym merytorycznego wsparcia podczas konkursu udzielał pan Piotr 
Belczyński.



W wielkim finale „Bitwy na drobiowe smaki II” województwo kujawsko – pomorskie będzie 
reprezentować drużyna z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bydgoszczy.
Serdecznie gratulujemy młodym kucharzom za zmotywowanie  się do doskonalenia swoich umiejętności 
kulinarnych oraz zademonstrowanie oryginalnych i kreatywnych sposobów na wykorzystanie mięsa 
drobiowego.
Szczegółowy przebieg konkursu wraz z bogatą fotorelacją: https://www.facebook.com/zstwlipnie 

https://www.facebook.com/zstwlipnie

