
Co roku okres od października do grudnia to czas wzmożonej pracy w Warsztatach Szkolnych: realizujemy 

wówczas dużą ilość zamówień dla odbiorców indywidualnych oraz przygotowujemy  i obsługujemy liczne 

bankiety. Tak było również w tym roku.  

W  grudniu przygotowaliśmy i obsłużyliśmy następujące imprezy: 

 07. 12. 2016 r. – w stołówce Warsztatów Szkolnych młodzież kl. III a kucharz pod opieką                                                     

mgr Wandy Kramarczyk obsłużyła wigilię dla emerytowanych pracowników Urzędu Gminy; 

 16. 12. 2016 r. – w Urzędzie Miasta uczniowie kl. II a TŻiUG pod opieką mgr Justyny Wydrych  obsłużyli 

wigilijne spotkanie Prezydenta Miasta Grudziądza p. Roberta Malinowskiego  z dyrektorami grudziądzkich 

placówek oświatowych. Wśród gości byli też m.in. Przewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Goszka, 

radni: Joanna Iwanowska  i Edyta Ogonowska oraz Paweł Napolski, Prezes ZNP w Grudziądzu -  Róża 

Lewandowska, naczelnik Wydziału Edukacji Andrzej Cherek, a także dyrektorzy szkół.  Salę w Urzędzie 

Miasta przygotowali uczniowie kl. IV a TŻiUG pod opieką mgr Beaty  Cwalina, catering wydawali 

uczniowie kl. II a TŻiUG nadzorowani przez mgr Wandę Kramarczyk i mgr Beatę Cwalina, natomiast 

potrawy przygotowywali uczniowie kl. III a kucharz i II a kucharz, II TTŻ, III TTŻ pod opieką mgr S. 

Kernstein,                 mgr inż. J. Kornaszewskiej, mgr inż. K. Rejewskiej- Markiewicz,  mgr inż. A. 

Sarnowskiej  i mgr J. Wydrych; 

 22. 12.2016 r. – w naszej szkole odbyła się wigilia dla wszystkich pracowników naszej placówki wraz                    

z rodzinami. W tym uroczystym spotkaniu uczestniczyli również emerytowani nauczyciele oraz 

przedstawiciel Rady Rodziców. Przygotowaniem sali zajęła się  mgr inż. H. Świrzyńska z kl. II a TŻiUG, 

produkcją potraw wigilijnych zajęli się uczniowie kl. III a kucharz, II a kucharz, II b TŻiUG i III TTŻ pracujący 

pod nadzorem nauczycieli:  mgr J. Wydrych, mgr W. Kramarczyk, mgr inż. K. Rejewskiej – Markiewicz,                  

mgr A. Sarnowskiej,  mgr inż. J. Kornaszewskiej i mgr B. Cwalina.  

Imprezę obsługiwali uczniowie klas: II TTŻ, III c TTŻ / TOT, III b TŻiUG i IV c TŻiUG pod opieką                

             mgr inż. J. Kornaszewskiej i mgr J. Wydrych. 

 

               Wigilia w Urzędzie Miasta: 

 



 

 



 

 
 



 

 

 



 

 



 

Uczniowie obsługujący wigilię w ZSG - H  

 



 

 

      


