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V konkurs „Na Pograniczu Kultur i Narodów” 
rozstrzygnięty       
2011-12-09 15:48:26  

A A A  

      Kolejny kulinarny konkurs z cyklu Na Pograniczu Kultur i Narodów tradycyjnie 
organizowany przez Zespół  Szkół  Licealnych i Zawodowych w Olecku za nami.     W tym 

roku miłośnicy przyrządzania potraw zmierzyli się z kuchnią żydowską. 

Wszystko odbyło  s ię  w ramach uczestnictwa 

ZSL iZ  w ogłoszonym przez Fundację  Ochrony 

Dziedzictwa Żydowskiego projekcie edukacyjnym 

„Przywróćmy pamięć”.      

 

Degustację  przygotowanych dań  oraz wręczenie 

p r z e z  k o m i s ję  sędziowską  zwycięzcom 

drogocennych nagród poprzedził  wykład Lucyny 

L i s o w s k i e j ,  p r e z e s  C e n t r u m  E d u k a c j i  

Obywatelskiej Izrael i Przedstawicielki Gminy 

Żydowskiej w Warszawie na Białystok.     

 

Młodzież  oraz zaproszeni gośc i e  m ie l i  w ięc 

możliwoś ć  poznać  zwyczaje, a także obrzędy 

charakterystyczne dla najważniejszych w kalendarzu żydowskim świąt.      

 

Wyjątkową  atrakcją  był  poprowadzony przez Weronikę  Kordowską  występ tria klarnecistów z 
Państwowej Szkoły Muzycznej im. Ignacego Paderewskiego w Olecku. Klezmerska muzyka grana 

przez artystów zachwyciła ponad stuosobową publiczność. 
 

    Po wykładzie, części artystycznej, degustacji potraw oraz ocenie aranżacji stołów nadeszła długo 

oczekiwana chwila. Komisja sędziowska pod przewodnictwem Beaty Stypułkowskiej, pomysłodawczyni 

konkursu, ogłosiła wyniki.    

 

W kategorii „Najsmaczniejsza potrawa żydowska” nagrody otrzymali:  

 

  1. Marlena Wójtowicz, Monika Łukaszewicz za sałatkę żydowską.   

2. Agnieszka Sadowska – za cymes z marchwi z pączuszkami.   

3. Daniela Metelska – za kulki żydowskie   

Wyróżnienie: Łukasz Gabruś, Magda Andziak – za śledzia po żydowsku.   

Nagrodę publiczności wywalczyła Marlena Wojtowicz i Monika Łukaszewicz za sałatkę żydowską.     

 

W kategorii „Odświętna aranżacja stoły” zwyciężyli:   

 

1. Norbert Sawków, Tomasz Bulanda. 
  2. Majątek Giże Marczak. 

  3. Edyta Rokosz, Joanna Kurz.   

Wyróżnienie w tej kategorii powędrowało do Olgi Zubowicz i Anety Markowskiej.  

 

Nagrodą publiczności uhonorowany został Norbert Sawków i Tomasz Bulanda.     

 

Dzięki wsparciu sponsorów wśród kilkudziesięciu uczestników konkursu nie było przegranych. Każdy za 

udział otrzymał pamiątkowy dyplom i drobny upominek.    
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Olecko w Internecie. Najnowsze wydarzenia, 

informacje o imprezach, ogłoszenia z regionu, firmy z 

Olecka i powiatu. Twórz z nami swój serwis miasta 
Olecko, dodawaj informacje, komentuj, dziel się 
newsami. 

 

 

ul. Kolejowa 3, 19-400 Olecko 

olecko@gazetaolsztynska.pl 

tel/fax: 87 520 15 07 

 

 

Biuro reklamy internetowej  

tel: 87 520 09 35  

email: r.olecko@gazetaolsztynska.pl 
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