
Uczęszczałam do szkoły w Pustkowie w latach 2015-2019, tak więc stosunkowo jest to 

niedawno więc wspomnienia jeszcze się nie zdążyły zatrzeć. Uczyłam się na kierunku 

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH. Wybrałam tę szkołę, gdyż po 

pierwsze miałam do niej blisko, a po drugie był tutaj kierunek, który mnie interesował. Lubiłam 

się uczyć , żaden przedmiot nie sprawiał mi zbyt dużych kłopotów z wyjątkiem jednego - 

matematyki. Od kiedy pamiętam, zawsze miałam słabe oceny mimo iż starałam się jej nauczyć 

i zrozumieć, ale mimo to udało mi się otrzymać stypendium z czego jestem bardzo dumna.  

Wstępując po raz pierwszy do tej szkoły byłam lekko zestresowana. Nowi koledzy i koleżanki 

, nowi nauczyciele ale jak to mówią ‘’nie taki diabeł straszny jak go malują’’. Zajęcia, na które 

najbardziej lubiłam chodzić to wszystkie zawodowe przedmioty oraz j. niemiecki i j. angielski 

z przewagą na język niemiecki :). Od pierwszej lekcji z Panią Jolą Urbańską wiedziałam że 

będę z chęcią przychodziła na jej zajęcia. I tak też było. Bardzo dobrze i z uśmiechem 

wspominam tamte lekcje. Dużo się nauczyłam i w konsekwencji językiem, który zdawałam  

(jako jedyna z klasy) był właśnie niemiecki. Mile wspominam także zajęcia z przedmiotów 

zawodowych zarówno praktycznych jak i teoretycznych oraz nauczycieli tychże przedmiotów: 

Panią Halinę Lichwę, Bernadetę Krupę , Ewę Imiołek.  Nie mogę nie wspomnieć o mojej 

wychowawczyni Pani Dorocie Sadkowskiej- Kaczka. Wspaniała osoba , życzliwa , bardzo ale 

to bardzo pomocna. Myślę, że lepszej wychowawczyni nie mogliśmy sobie wymarzyć. Pani 

Jadwiga Łukaszewska- miałam wrażenie że jej mottem w życiu było nigdy nie przestawać się 

uczyć i cały czas pogłębiać swoją już i tak ogromną wiedzę. Pani Jadzia przygotowywała mnie 

do egzaminu zawodowego  Mogę szczerze powiedzieć że w naszej szkole są bardzo dobrzy 

nauczyciele , pomocni , serdeczni życzliwi. W czasie trwania  technikum mogłam odbyć 

dwukrotne praktyki. Pierwsze odbyły się w drugiej klasie w Kościelisku koło Zakopanego, 

kolejne zaś w Hiszpanii. Mieliśmy również możliwość oglądać zawodowców w akcji podczas 

różnych pokazów. W szkole organizowaliśmy dużo tematycznych dni , np. dzień czekolady, 

dzień zdrowego żywienia czy chociażby dzień papieski gdzie upiekliśmy naprawdę dużo 

kremówek. Moment, który zapamiętam na dłużej to dzień w którym miałam zdawać maturę 

ustną z języka niemieckiego. Egzamin miał się odbyć o ile dobrze pamiętam o 11. Z nerwów 

już od wczesnych godzin porannych nie mogłam spać. Powtarzałam  jeszcze niektóre słówka 

i zwroty. Czekając na wejście do sali , moja wychowawczyni przyszła do mnie i chyba widząc 

mój stres zaczęła ze mną rozmawiać na tematy nie związane z nadchodzącym egzaminem, bym 

na chwilę o nim zapomniała. Było to bardzo pomocne i miłe z jej strony. Po wejściu, 

wylosowałam kopertę i gdy zobaczyłam zadania które były w środku byłam przeszczęśliwa, 

gdy słownictwo , które powtarzałam rano w dużej mierze przydało mi się właśnie do tych zadań 



!. Po skończonym egzaminie wyszłam z sali. Podeszła do mnie Pani Urbańska , wypytywała 

co było , jak odpowiadałam i razem oczekiwaliśmy na wyniki. I wtedy zdarzyła się śmieszna 

sytuacja. Panie, które mnie egzaminowały, zapomniały ogłosić mi wyników egzaminu.  

Dopiero widząc mnie tam stojącą pod drzwiami, przypomniały sobie o podaniu wyników :)).  

Wróciłam do sali i wtedy ogłosiły że go zdałam bardzo dobrze. Poczułam ogromną ulgę i cały 

stres zszedł ze mnie w sekundę. Ze szczęścia aż się popłakałam :))). Cztery lata w tej szkole 

minęły bardzo szybko. Wyniosłam dużo wiedzy, znajomości. Bardzo miło ją będę zawsze 

wspominać. 
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