
Pamiętam swój pierwszy krok, który postawiłam w Naszej Szkole, od razu wiedziałam ze podjęłam 
najlepszą decyzję jaką mogłam podjąć. 

Mała szkoła, uśmiechnięci nauczyciele i mnóstwo pozytywnej energii jaką tworzyli uczniowie. 

Moja przygoda w szkole zaczęła się w 2014 roku i trwała do 2018 roku, uczęszczałam na kierunek 

“Technik żywienia i usług gastronomicznych”. Przeżyłam mnóstwo wspaniałych chwil z moimi 
rowieśnikami i nauczycielami, które bardzo dobrze wspominam i zostaną w mojej pamięci.

Odbyłam praktyki zawodowe w Zakopanem, staż zagraniczny w Hiszpani w przepięknym mieście 
jakim jest Ubeda, oraz mnóstwo kursów i warsztatów, które pozwoliły mi się rozwijać. 

Wydaje mi się, że nie bez powodu co chwile słyszę pytanie od znajomych: “Jola, ale kto nauczył Cię 
tak dobrze gotować...?”  

Moja odpowiedz jest zawsze taka sama: “ Od dziecka miałam zamiłowanie do gotowania, a dzięki 
szkole i moim nauczycielom, mogłam je tylko pogłębiać”. 

Moimi ulubionymi lekcjami to były oczywiście zajęcia praktyczne z Panią Ewą Imiołek, zawsze było na
nich wesoło, grupa liczyła Mnie i jak dobrze pamiętam 7 chłopaków więc nigdy nie było nudy, 
pamiętam co tygodniowe wiadomości, które dostawałam wieczorem od nich z pytaniami: “Jola, co 
jutro gotujemy?” “ale jaki jest temat zajęć? , ale nie mogę nie wspomnieć o zajęciach “Technologia 
Gastronomiczna, bo przecież od teorii do praktyki. Nie zawsze było tak kolorowo, bo mnóstwo 
wiedzy, ważnej wiedzy, którą trzeba przyswoić, nie zawsze łatwe tematy i często lenistwo wygrywało
z nauką, ale widząc Naszą Ukochaną Panią Halinkę Lichwę po prostu się chciało, uwielbiałam ją 
słuchać i obserwować, jak prowadziła zajęcia. Mogłabym tak wymieniać wszystkich Naszych 
Kochanych Pedagogów, ale myślę, że każdy wie jacy są i nie wyobrażamy sobie zajęć i przede 
wszystkim szkoły bez nich. Każdy jest inny i każde zajęcia były inne, ale wszystkie wspominam 
wspaniale.

Jednak muszę wspomnieć o mojej wychowawczyni Pani Katarzynie Osak, była z Nami i zawsze 
próbowała wskazać nam właściwą drogę, była jak nasza druga mama, przyjaciółka. Zawsze potrafiła 
nam pomóc i rozwiązać każdy problem. Nauczyciele na pewno pamiętają moją klasę - była 
wyjątkowa i naprawdę każdy z Nas był inny, lecz Ona umiała Nas zgrać.

 

     Mój czas w szkole już się skończył i już nie wróci, ale zawsze mówię w samych pozytywach na 
temat   Szkoły Zawodowej im. Marii Skłodowskiej - Curie w Pustkowiu Osiedlu i nigdy się to nie 
zmieni. Jak najbardziej wszystkich tą szkołę polecam, bo nikt sobie lepszej szkoły wyobrazić nie może,
a przeciez szkoła to tak naprawdę nasz drugi dom 😊. Dzi kuj , e mogłam prze y  w niej tyle ę ę ż ż ć
cudownych chwil i pozna  tyle wyj tkowych osób, teraz pozostał tylko mój WSPOMNIE  ć ą Ń
CZAS. 😊 
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