Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych we współpracy ze
Stowarzyszeniem ,,Ustyan” realizuje kolejny etap projektu ,,Kultura
kulinarna łączy pokolenia” . W tym etapie młodzież naszej szkoły
uczestniczy w warsztatach międzypokoleniowych realizowanych we
współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich Powiatu Bieszczadzkiego. Ideą
tych spotkań jest wymiana doświadczeń kulinarnych i wspólne
przygotowanie wybranego dania z kuchni regionalnej. W tym tygodniu
młodzież naszej szkoły wraz z opiekunami i koordynatorem projektu
panem Pawłem Germańskim odwiedziła już dwa koła gospodyń,
zdobywając nowe doświadczenia i umiejętności kulinarne. We wtorek
uczniowie III klasy Technikum Żywienia i Organizacji Usług
Gastronomicznych w trzyosobowym zespole w skład którego weszli:
Martyna Siwak, Mateusz Rymarczyk i Sebastian Zając pod opieką
nauczycielki Pani Antoniny Michoń, odwiedzili Koło Gospodyń Wiejskich
w Stańkowej i wraz z paniami prowadzącymi warsztaty przygotowywali
pierogi w kilku wariantach kulinarnych. Owocem sympatycznego
i pracowitego spotkania było przygotowanie ponad 400 pierogów
w różnych smakach. W środę naszych uczniów gościło Koło Gospodyń
Wiejskich w Jałowym, gdzie udały się wraz z opiekunem Panią Agatą
Czysty, uczennice I klasy Technikum Żywienia i Organizacji Usług
Gastronomicznych: Wiktoria Armata, Wanessa Mucha i Gabriela Sidor,
uczennice pracowały pod czujnym okiem przewodniczącej Koła z Jałowego
Pani Danuty Wawryszczuk. Tematem tych warsztatów było przygotowanie
gołąbków z tartych ziemniaków. Przygotowując to danie młodzież mogła
zapoznać się z tradycyjną kuchnią regionu na którego tradycje kulinarne
bardzo mocno wpłynęła kuchnia kresowa i wschodnia. Wszystkie dania
były perfekcyjnie przygotowane, wyśmienicie smakowały i cieszyły oko
swoim wyglądem. Młodzież wykazała się dużymi umiejętnościami,
pracowała z pasją i radością zdobywając nowe, ważne dla ich przyszłego
zawodu, umiejętności i doświadczenia.
W następnym tygodniu planujemy zorganizowanie kolejnych
warsztatów w okolicznych miejscowościach współpracując z tamtejszymi
Kołami Gospodyń Wiejskich. Finałem tego etapu projektu ,,Kultura
kulinarna łączy pokolenia” będzie konkurs dla uczestników warsztatów,
w którym uczniowie wykonają i poznane na warsztatach dania.
Zapraszamy do śledzenia naszych kolejnych relacji przekazywanych
po następnych spotkaniach młodzieży z doświadczonymi gospodyniami
naszego powiatu.

