Artykuł
30 kwietnia 2014 roku w Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych im. Lecha
Wałęsy w Ustrzykach Dolnych odbył się finał konkursu pod hasłem: „Jestem gościem
w hotelu marzeń…”, organizowany przez bibliotekę szkolną.
podgląd konkursu

Celem powyższego przedsięwzięcia było przybliżenie uczniom specyfiki branży
hotelarsko-gastronomicznej, przy równoczesnym kształtowaniu postaw twórczych i
uzdolnień uczniów. Konkurs był adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych z
terenu Powiatu Bieszczadzkiego. Nawiązując do tematyki konkursu, uczestnicy
przygotowali prace z wykorzystaniem różnorodnych form i technik. Gimnazjaliści
rywalizowali w trzech kategoriach: praca plastyczna, prezentacja multimedialna i
praca pisemna. W skład Kapituły Konkursowej weszli: Ryszard Kosterkiewicz,
przedstawiciel Hotelu **** ARŁAMÓW, Bogusław Pleskacz – Prezes Grupy EKO –
KARPATY, Wioletta Machowska – wicedyrektor BZSZ, Zbigniew Zamołojko –
artysta, plastyk.

Nagrodą główną w konkursie była jednodniowa wycieczka do Hotelu ****
ARŁAMÓW dla uczestnika i opiekuna. Zwycięzcę czekają liczne atrakcje: seans
w Świecie Saun oraz pobyt w Strefie Basenowej, zajęcia: na strzelnicy sportowej z
instruktorem strzelectwa, na ściance wspinaczkowej i w ujeżdżalni koni.
Konkurs był inicjatywą Agnieszki Ryby - Wołoszczak, nauczyciela bibliotekarza
BZSZ:
W zakresie realizacji zadań kulturalno-wychowawczych organizowałam wiele
konkursów szkolnych, a także na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim. Na
podstawie doświadczeń, mogę powiedzieć, że motywację do działań dla uczniów,
stanowi atrakcyjna nagroda. Istotą tematyki konkursu był „hotel marzeń”, dlatego też
najbardziej adekwatną gratyfikacją dla zainteresowanych byłaby wycieczka do
Arłamowa, nowoczesnego kompleksu obiektów z doskonałym zapleczem
konferencyjno-sportowym, położonym niedaleko Ustrzyk Dolnych. W związku z tym
zwróciłam się z prośbą o wsparcie do Bogusława Pleskacza – Prezesa Grupy
EKO – KARPATY, by zapewnił zwycięzcy transfer do Arłamowa oraz opiekę
przewodnika. Przy okazji w tym celu nawiązałam współpracę z Wojciechem
Budzowskim, Dyrektorem Marketingu oraz Członkiem Zarządu Hotelu ****
ARŁAMÓW. Pan Dyrektor z wielkim zaangażowaniem włączył się w powyższe
przedsięwzięcie i dzięki temu wycieczka do „hotelu marzeń” stała się realna jako
nagroda główna, a pozostali uczestnicy konkursu otrzymali nagrody – upominki.
Na konkurs nadesłano 25 prac , głównie plastycznych, które oceniono według
następujących kryteriów: zgodność z tematyką, oryginalna i pomysłowa forma
prezentacji oraz estetyka wykonania. W przypadku formy pisemnej dodatkowo
punktowano poziom merytoryczny i poprawność językową. Kapituła Konkursowa po
krótkiej przerwie na poczęstunek, który przygotowali uczniowie BZSZ, ogłosiła wyniki.
Laureatką konkursu została Kinga Szczudlik z Zespołu Szkół nr 2 w Ustrzykach
Dolnych, a wyróżnienie otrzymała jej siostra, Martyna. Ze względu na to, iż w finale
znalazły się dwie siostry, przedstawiciel sponsora nagrody głównej, Pan Ryszard
Kosterkiewicz podjął decyzję, że zarówno Kinga jak i Martyna pojadą na wycieczkę
do Arłamowa pod opieką Pani Jadwigi Siary, nauczyciela Zespołu Szkół nr 2 w
Ustrzykach Dolnych.
Na finał przyjechali uczniowie z gimnazjów Powiatu Bieszczadzkiego wraz z
opiekunami. Spotkanie wzbogaciła prezentacja multimedialna „Hotel moich marzeń –
Arłamów”, przygotowana przez młodzież technikum hotelarskiego oraz krótka
prelekcja pomysłodawczyni, Agnieszki Wołoszczak, na temat rozwoju profilu
hotelarskiego w BZSZ. Szczególne podziękowania należą się również nauczycielom,
którzy przygotowywali uczniów, Paniom: Jadwidze Siarze z Zespołu Szkół nr 2 w
Ustrzykach Dolnych, Dorocie Kmiecik oraz Małgorzacie Zacharjasiewicz z Zespołu
Szkół nr 1 w Ustrzykach Dolnych i Katarzynie Wojewódce z Gimnazjum w
Wojtkówce.

Najlepszym potwierdzeniem poziomu konkursu jest opinia nauczyciela Zespołu
Szkół nr 2 w Ustrzykach Dolnych, Pani Jadwigi Siary: Jestem pod wielkim wrażeniem
Finału konkursu, organizowanego w Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych im.
Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych, na który zaproszono wszystkich uczestników,
którzy wzięli udział w powyższym przedsięwzięciu. Często biorę udział w tego typu
inicjatywach, ale po raz pierwszy spotkałam się z tak profesjonalnym podejściem do
ucznia. Na uwagę zasługuję wyeksponowanie prac oraz prezentowanie ich w formie
multimedialnej w obecności zainteresowanych uczniów. Także Kapituła Konkursowa
dokonała oceny prac podczas spotkania i to na pewno budowało pewnego rodzaju
napięcie aż do ogłoszenia wyników. Na zakończenie każdemu uczestnikowi
wręczono dyplom oraz nagrody-upominki, w związku z tym młodzież czuła się
doceniona.
Mamy nadzieję, że w równie miłej atmosferze spotkamy się za rok w czasie II
edycji konkursu.

