
Jestem absolwentką Technikum Żywienia w Pustkowie Osiedlu, rocznik 2015-2019, więc jeszcze teoretycznie świe
żo po zakończeniu.  
Ze szkołą mam mnóstwo świetnych wspomnień, głównie te, że przychodząc nie znałam praktycznie nikogo a kończ
ąc wychodziłam z przyjaźniami, które  
trwają do teraz.   
Głównie skłoniło mnie to, że brat chodził wcześniej do tej szkoły i miałam już jakąś wiarygodną opinię.  
Nie byłam zdecydowanie żadnym prymusem, uczyłam się wybiórczo, ale nauczycieli wspominam z ciepłem na serd
uszku.  
Miałam coś takiego, że z automatu uwielbiałam tych od angielskiego, bo kochałam ten język i dla mnie to była najw
iększa motywacja do wstawania na pierwszą  
lekcję - a proszę mi wierzyć, co roku tej motywacji brakowało bardziej :D  
Uważam, że byłam jedną z tych najszczęśliwszych osób i skorzystałam bardzo dobrze z tego co oferowała mi szkoła
, chociaż wciąż dało się więcej,   
zawsze się da.  
Byłam na praktykach w Zakopanem, stażach w Hiszpanii i promie ze Świnoujścia do Szwecji i w każdym z tych mi
ejsc przeżyłam jedne  
z najlepszych chwil mojego życia.  
Brałam udział w pokazie synchronicznym, warsztatach   
aktorskich (z moją ukochaną panią Pociask, cudowna kobieta) i wtedy mieliśmy kółko aktorskie pozalekcyjne, super
 sprawa, konkurs wokalny w   
Brzostku też, a wcześniej mieliśmy próby karaoke z panią Urbańską i mikrofonem w klasie :D  
Organizowaliśmy Festyn Zdrowia "Zdrówko", przeróżne dni zdrowego żywienia.  
Z zabawnych historii to pamiętam jak nauczyłam się z własnych, nieprzymuszonych chęci na sprawdzian z geografii
 (też super pani Osak, przefajna)  
ale i tak coś kazało mi, ładnie mówiąc, zajrzeć do książek, by się "zainspirować" i sprawdzić czy aby na pewno tak d
obrze pamiętam. Pani Kasia mnie  
złapała, żadne tłumaczenie nie było już na tyle dobre, a później byłam zła, że muszę poprawiać kilka dni później, na
wet nie musiałam się  
ponownie uczyć, a dostałam 5, do teraz jak o tym myślę to się we mnie gotuje, kłamać nie będę :D  
Bardzo dobrze wspominam panią Łukaszewską, która świetnie przygotowała nas do egzaminu zawodowego, testy p
róbne pisałam z ogromną chęcią.  
Pani Krupa, ikona stylu na korytarzu, każde buty w moim guście. "Trenowała" nas do pokazu synchronicznego, co j
a się tam nastresowałam:D  
Dyrektor, zawsze uśmiechnięty, żartobliwy.  
Pani Lichwa, złota kobieta, bardzo wspierająca, mimo, że nie przedmioty zawodowe nie były na podium moich ulub
ionych, to zawsze opowiadała  
ciekawe historie, a poza lekcjami pytała co słychać.  
Z panią Imiołek tych lekcji nie mieliśmy dużo, przynajmniej grupa dziewczyn, ale to twardo stąpająca po ziemi kobi
eta, ale też zawsze z  
żartem, jeśli potrzeba.  
Jeszcze z takich bardziej charakterystycznych rzeczy, to nauczyciele wfu chyba zapamiętają mnie jako jedną z nielic
znych  
osób która, tak panicznie bała się piłki do siatkówki..  
Mimo, że nie miałam z panią Ząbek zajęć, to to właśnie ona dała mi szansę na wyjazd na prom i to była super przyg
oda i jestem bardzo  
wdzięczna!  
Ogólnie grono pedagogiczne było lepsze niż można sobie wymarzyć, czuć wsparcie i taką zwyczajną "ludzkość", a 
nie umniejszanie.  
To mała, rodzinna szkoła.  
Jeśli kogoś nie wymieniłam, to proszę nie czuć się urażonym, wszystkich wspominam świetnie.  
Na koniec jako wisienkę na torcie, najlepsza wychowawczyni pani Dorota Sadkowska, szczerze wspaniała kobieta i 
absolutnie ją uwielbiam.  
Zawsze dawała poczucie wsparcia i walczyła o nas jak lwica, a czasami nawet jak teoretycznie nie było nadziei.  
Poza lekcjami, trochę bardziej prywatnie, ogromne poczucie humoru. Taki dobry nauczyciel - przyjaciel. Ile razy szł



am do szkoły przy ścianie, żeby  
przez okno nie widziała, że "zaspałam" na 2 pierwsze lekcje, naprawdę myślałam, że za którymś razem mnie zamor
duje (żartuję, chociaż? :D)  
Jeśli ten rok będzie łaskawszy niż poprzedni to na pewno wpadnę na jakieś pogaduszki  
Ściskam mocno, Kasia Modelska   


