
 

 Ogólnopolski Międzyszkolny Konkurs 

Kulinarny „Smaki Wsi” w Zespole Szkół 

Centrum Kształcenia Rolniczego  w Karolewie. 

VII edycja pod hasłem „Zupy na polskim stole” 

 

Celem konkursu jest: rozpowszechnianie potraw 

tradycyjnej kuchni wiejskiej, poznawanie 

kulinarnych różnic kulturowych innych 

regionów, propagowanie potraw regionalnych i 

zdrowej żywności, integracja społeczności 

szkolnych  

z różnych regionów Polski, konfrontacja 

możliwości i umiejętności uczniów z różnych 

szkół, podnoszenie poziomu kształcenia 

zawodowego, wspieranie rozwoju zawodowego 

ucznia zdolnego, motywowanie uczniów  

do zdobywania wiedzy i umiejętności 

ponadprogramowych oraz motywowanie 

nauczycieli do podtrzymywania tradycji 

regionalnych. Formuła konkursu przewiduje 

przygotowanie w ciągu określonego czasu 

potrawy i zaprezentowanie jej Jury. 

 

 Zespoły, które zajmują trzy pierwsze 

miejsca otrzymują odpowiednio: złotą, srebrną  

i brązową patelnię, dyplomy oraz nagrody 

rzeczowe.  

 

Pozostali uczestnicy otrzymują dyplomy  

za udział oraz nagrody rzeczowe. Konkurs 

odbywa się w maju, bo wtedy w naszym regionie 

jest  najpiękniej. Aby podnieść atrakcyjność 

imprezy  organizujemy dla jego uczestników 

wycieczki. 

 

 Nasi goście mogli odwiedzić Świętą Lipkę  

i zwiedzić tam piękny barokowy kościół oraz 

wysłuchać niezwykłego  koncertu organowego. 

 



 

Odwiedzili również byłą wojenną Kwaterę 

Hitlera w Gierłoży, Twierdzę Boyen, 

Mazurolandię 

Dodatkową atrakcją były też rejsy statkiem 

po jeziorach mazurskich.  

 

Konkurs „Smaki wsi” odbywa się od 2012 roku  

i ma tendencję rozwojową. Co roku gościmy 

coraz większą ilość uczestników. W I edycji 

uczestniczyło 11 drużyn, a w IV-VI już 27.  

Każda edycja konkursu  przeprowadzana jest 

pod innym hasłem. Uczestnicy przygotowywali 

między innymi: potrawy z drobiu, ryb, 

półmięsne, jarskie, desery.   W tym roku do 

konkursu staną „Zupy na polskim stole”. 

 

W tej edycji również liczymy na kreatywność 

drużyn konkursowych, gdyż ocenie podlega nie 

tylko potrawa lecz sposób jej podania, dekoracja 

stołu, stroje uczestników oraz prezentacja 

przygotowanego dania. 

 

Dużą rolę w organizacji naszej imprezy 

odgrywają sponsorzy, dzięki nim uczestnicy 

otrzymują bardzo atrakcyjne nagrody, co 

zachęca do większej aktywności i kreatywności 

konkursowej. 

Patronat nad imprezą objął: Minister Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi, Wojewoda Warmińsko-Mazurski, 

Marszałek Województwa Warmińsko-

Mazurskiego.  

Wśród sponsorów należy wymienić: 

 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

 Wojewodę Warmińsko- Mazurskiego,  

 Departament Rozwoju Obszarów 

Wiejskich i Rolnictwa Województwa 

Warmińsko- Mazurskiego 

 Starostę Powiatu Kętrzyńskiego,  

 Wójta Gminy Kętrzyn,  

 Warmińsko- Mazurską Izbę Rolniczą,  

 Warmińsko- Mazurski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego,  

 Agencja Restrukturyzacji I Modernizacji 

Rolnictwa 

 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 

 Okręgową Spółdzielnię Mleczarską  

w Giżycku. 

 Patronat medialny nad imprezą objęły:   

 TVP3Olsztyn,    Kętrzyńska Telewizja 

Kablowa,   Nasze Miasto Kętrzyn, 

Tygodnik Kętrzyński,  „Gazeta Kętrzynie”,  


