
 

Sukcesy uczniów niezmiernie cieszą! 

05 października 2017 roku w Hotelu 

Słoneczny Zdrój w Busku Zdroju odbył się 

konkurs barmański w kategorii Soft drink - 

drink bezalkoholowy przygotowywany w 

shakerze mający charakter szkoleniowo-

integracyjny, skierowany do uczniów szkół 

realizujących Projekt „Świętokrzyscy 

hotelarze dla rynku pracy”. Konkurs 

organizowany był przez Regionalną 

Organizację Turystyczną Województwa 

Świętokrzyskiego wraz z Zespołem Szkół 

Technicznych i Ogólnokształcących w Busku 

Zdroju. W zmaganiach konkursowych 

uczestniczyło łącznie 14 przedstawicieli 

uczniów 7 szkół biorących udział w tym 

projekcie lecz w samym przygotowywaniu i 

serwowaniu soft drinków brał udział tylko jeden uczestnik. Głównymi celami 

rywalizacji konkursowej oprócz wspaniałej zabawy było podnoszenie kwalifikacji w 

zawodzie barman, szerzenie kultury picia drinków bezalkoholowych oraz 

podnoszenie świadomości społeczeństwa o konieczności kształcenia uczniów w 

obsłudze gości w zawodzie barman. 

 

 

 

 

Poniżej krótka fotorelacja z tego 

wydarzenia. Zapraszamy! 

 



 

Już po „odprawie” przedstawiającej zasady prowadzenia konkursu i losowaniu kolejności wykonywania 

soft drinków w ramach konkursu barmańskiego. Teraz muszę sobie wszystko poukładać – myśli 

reprezentantka naszej szkoły (ZSE w Staszowie) Oliwia Charyga 



 

I już przyszła moja kolej (Oliwia Charyga) pokazania umiejętności barmańskich, zaczynam … 



 

Odmierzam składniki i potem … 



 

shejkeruję, ale muszę się skupić bo zaraz będę … 

 



 

nalewać a potem … 



 

dekorować i … 



 

Jeden z przedstawicieli jury – pan Grzegorz Kraj – profesjonalny i zawodowy barman bacznie przygląda 

się i ocenia umiejętności i postawę kelnerską Oliwi  



 

Zmagania uczestników oceniało kilkuosobowe jury. Jak widać zaraz będę kończyć i oczekiwać na 

ogłoszenie wyników… 



 

Obrady jury umilały przygotowane przez uczestników konkursu soft drinki – każdy dobry, o 

niepowtarzalnym bukiecie smakowitości, kolorystyce i dekoracji 



 

I komu tu przyznać największą liczbę punktów, zobacz jak to wykonane (dyskutują i pokazują 

przedstawicielki jury)…, muszę sobie przypomnieć ich pracę za barem… 



 

Ogłoszenie wyników – mam, mam nagrodę, hura …!!! Cieszy się Oliwia przyjmując nagrodę i dyplom za 

udział od organizatorów konkursu 



 

Moja koleżanka Roksana Sobańska, która mnie wspierała w czasie arcytrudnych zmagań cieszy się razem 

ze mną … a pozostali niech nam zazdroszczą… 



 

I pamiątkowe foto z pozostałymi uczestnikami konkursu barmańskiego 



 

Już wracamy – zadzwoniłam, pochwaliłam się sukcesem i bardzo się cieszę … 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom zmagań barmańskich, a szczególnie Oliwi Charydze oraz 

wspierającej ją w tym niezwykłym pokazie Roksanie Sobańskiej – uczennicom naszej szkoły z klasy IV „e” 

w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. 

Tekst i foto: Halina Myśliwiec 


