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PRZYSŁOWIA  

MAJ: 

Chłodny maj, dobry urodzaj. 

Gdy kukułka kuka w maju, spodziewaj się urodzaju. 

Kiedy lipa w maju kwitnie, to w ulach miód zawiśnie 

Pierwszego maja deszcz, nieurodzaju wieszcz. 

 CZERWIEC: 

Gdy czerwiec chłodem i wodą szafuje, to zwykle rok cały popsuje. 

Jak się święty Jan obwieści, takich będzie dni trzydzieści. 

Czerwiec stały, grudzień doskonały. 

Czerwiec daje dni gorące, kosa brzęczy juŜ na łące. 

Opracował : Łukasz 

 
 

Kalendarium 
 

1 maja -Święto pracy (międzynarodowe, wywodzące się z ruchu socjali-
stycznego) 
3 maja - Narodowe Trzeciego Maja 
8 maja -Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek 

9 maja - Dzień Unii Europejskiej 

19 maja - Dzień Dobrych Uczynków 

26 maja - Dzień Matki 

31 maja - Dzień bez papierosa 

1 czerwca - Dzień Dziecka / Dzień bez Alkoholu 
5 czerwca - Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego  

9 czerwca - Dzień Przyjaciela 

23 czerwca - Dzień Ojca 

26 czerwca - Dzień Zapobiegania Narkomanii 



Z dyrektorskich przemyśleń:Z dyrektorskich przemyśleń:Z dyrektorskich przemyśleń:Z dyrektorskich przemyśleń:    
 

 

” U miesz mówić prawdę? Naucz się też jej słuchać. „  
                                                                                          J. Kraszewski 

” S zczęście jest zawsze tam, gdzie człowiek je widzi. ”  
                                                                                         H. Sienkiewicz                                                 
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Część pisemna egzaminu maturalnego 
   

Maj 2011 Godzina 9.00 Godzina 14.00 
4 środa język polski – poziom podstawowy język polski – poziom rozszerzony 

5 czwartek matematyka – poziom podstawowy matematyka – poziom rozszerzony 

6 piątek język angielski – poziom podstawowy 

język angielski - w klasach dwujęzycznych język angielski – poziom rozszerzony 

9 poniedziałek wiedza o społeczeństwie – poziom podstawowy 

wiedza o społeczeństwie – poziom rozszerzony historia sztuki – poziom podstawowy 

historia sztuki – poziom rozszerzony 

10 wtorek biologia – poziom podstawowy 
biologia – poziom rozszerzony historia muzyki – poziom podstawowy 

historia muzyki – poziom rozszerzony 

11 środa język niemiecki – poziom podstawowy 

język niemiecki w klasach dwujęzycznych język niemiecki – poziom rozszerzony 

12 czwartek fizyka i astronomia – poziom podstawowy 

fizyka i astronomia – poziom rozszerzony filozofia – poziom podstawowy 

filozofia – poziom rozszerzony 

13 piątek geografia – poziom podstawowy 
geografia – poziom rozszerzony wiedza o tańcu – poziom podstawowy 

wiedza o tańcu – poziom rozszerzony 

16 poniedziałek język rosyjski – poziom podstawowy  

język rosyjski – poziom rozszerzony 

17 wtorek informatyka – poziom podstawowy 
informatyka – poziom rozszerzony  język łaciński i kultura antyczna – poziom podstawowy 

język łaciński i kultura antyczna – poziom rozszerzony 

18 środa historia – poziom podstawowy 

historia – poziom rozszerzony chemia – poziom podstawowy 

chemia – poziom rozszerzony 

19 czwartek język francuski – poziom podstawowy 

język francuski w klasach dwujęzycznych język francuski – poziom rozszerzony 

20 piątek język hiszpański – poziom podstawowy 

język hiszpański w klasach dwujęzycznych język hiszpański – poziom rozszerzony 

23 poniedziałek języki mniejszości narodowych – poziom podstawowy 

język regionalny – język kaszubski – poziom podstawowy 

język włoski – poziom podstawowy języki mniejszości narodowych – poziom rozszerzony 

język regionalny – język kaszubski – poziom rozszerzony 

język włoski – poziom rozszerzony 

24 wtorek Przedmioty zdawane w języku obcym przez absolwentów klas dwujęzycznych  

 godz. 9.00 - matematyka  

 godz. 10.35 - historia  

 godz. 12.10 - geografia  

 godz. 13.45 - biologia  
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Dnia 12 maja czwórka uczennic z klasy 3 a hotel wybrała się pod przewodnic-
twem Pana mgr Jacka Wielgusa na targi edukacyjne do Gimnazjum nr 5. Szkoła ta, jako 
jedyna, zaprosiła do siebie ponad 10 szkół z Katowic, aby pomóc swoim uczniom w wy-
borze przyszłego liceum bądź technikum. Nasze uczennice dzielnie rozmawiały z gimna-
zjalistami i zachęcały ich, aby nasze technikum wybrali jako pierwsze ☺  

Wśród innych szkół zaprezentowały się m.in. Zespół Szkół OdzieŜowych im. Zofii 
Kossak, Liceum im. Ignacego Paderewskiego, Zespół Szkół Gastronomicznych im. Gu-
stawa Morcinka. 

Mamy nadzieję, Ŝe udało się dostatecznie przekonać gimnazjalistów i od września 
zobaczymy ich w naszych szkolnych murach ☺ 

Rozmawiają dwa kor-
niki: 
- Zapraszam cię na 
obiad. 
- A co będzie? 
- Szwedzki stół. 

Mała Małgosia mówi do mamy:  
- Mamo, chłopcy z podwórka zaczy-
nają mnie podrywać! 
- W jaki sposób, córeczko? 
- Rzucają we mnie kamieniami 

Mały Chińczyk pyta mamę: 
- Mamusiu, skąd się wziąłem? 
- Znalazłam cię w kapuście pe-
kińskiej. 

Idą dwie zakonnice ulicą i spotykają dwóch metali. 
Jedna do drugiej mówi ze zgrozą:  
- Oni chyba w Ŝyciu nie widzieli prysznica!  
Zakonnice poszły, a metale mówią między sobą:  
- Ty, co to jest prysznic? 
- Nie wiem, jestem niewierzący. 
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Recenzja ksiąŜki: "NajwyŜsza góra świata" 

Anna Onichimowska: "NajwyŜsza góra świata" 
Ilustrował(a): ElŜbieta Kidacka 
Wydawca: WYDAWNICTWO LITERATURA oprawa twarda 168 stron  
 

To jest dla tych, małych i trochę większych, którym czasem jest smutno i którym nie zawsze 
układa się tak, jak by chcieli. Czyli, myślę sobie, Ŝe „NajwyŜsza góra świata” jest dla Was 
wszystkich. Bo nigdy nie jest tak, Ŝeby zawsze, w kaŜdej chwili, wszystko układało się dokładnie 
tak jak trzeba. A jeśli nawet są wśród was tacy szczęśliwcy, to na pewno znacie innych, którzy 
miewają kłopoty. Bo nie chcę Was oszukiwać, Ŝe moŜna się bez nich obyć. Ale trzeba się na-

uczyć z nimi Ŝyć. I przezwycięŜać róŜne smutki: zarówno wielkie, jak i malutkie. śyczę Wam, Ŝebyście ich mieli jak najmniej! 

Anna Onichimowska 

Zbiór opowiadań dla wszystkich, którzy muszą czasem zmierzyć się ze smutkiem i problemami. KaŜda opisana tu historia niesie 
ze sobą mądre i głęboko humanistyczne przesłanie, dotyczące nie tylko świata dzieci, ale takŜe ich rodziców, dziadków, przyja-
ciół… 

Od trzech lat w szkołach hotelarskich , w całym kraju w 
miesiącu październiku trwają szkolne eliminacje Olimpiady 
Wiedzy Hotelarskiej. KaŜda szkoła w Polsce do etapu okrę-
gowego moŜe zgłosić dwoje uczniów , którzy wygrają szkol-
ne eliminacje. 

Etapy okręgowe odbywają się w miesiącu styczniu w 8 okrę-
gach kraju. Zwykle w tym etapie bierze udział około 130-140 
szkół hotelarskich czyli 260-280 uczniów klas hotelarskich 
technikum lub policealnego studium. 

Zgodnie z regulaminem olimpiady do ścisłego finału kwalifi-
kuje się 30 uczniów, którzy zdobędą najwyŜszą liczbę punk-
tów ze wszystkich okręgów  ( moŜe tak być , ze z  danego  
okręgu do finału nie przejdzie ani jeden uczeń ). 

Wyjątkowo w 2011 roku do etapu centralnego zakwalifiko-
wało się 40 uczniów ( 12 uczniów zdobyło tę samą liczbę 
punktów i do finału mogło zakwalifikować się 28 lub 40 
uczniów ) zgodnie z decyzją Przewodniczącego Główne-
go Komitetu Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. 

Spośród zakwalifikowanych  40 uczniów do Etapu Central-
nego do ścisłego finału po pierwszym dniu zmagań zostaje 
zakwalifikowanych 15 uczestników, którzy walczą o tytuł 
Mistrza Wiedzy Hotelarskiej. 

Finałowa 15-tka uczniów jest zwolniona z I części egzaminu 
zawodowego  technika hotelarstwa (testy) uzyskując  z oby-
dwu testów 100% ( egzamin zawodowy podobnie jak egza-
min maturalny oceniany jest procentowo). 

Katowice i inne miasta województwa naleŜą do Okręgu Nr 8 
.W tym roku do Etapu Centralnego zakwalifikowało się tylko 
3 uczniów z naszego okręgu ( w tym dwóch z Katowic). 

 

 Wszystkie 3  finały Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej odbywa-
ły  się w miesiącu kwietniu kaŜdego roku w Kołobrzegu. 

 

Etap Centralny III Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej odbywał 
się w dniach 12-14 kwietnia 

 2011 roku.  

Uczniowie i nauczyciele zakwaterowani byli w 3* hotelu 
„Centrum” w ścisłym centrum miasta, gdzie korzystali takŜe 
z wyŜywienia – opcja FB (3 posiłki). 

W czasie pobytu oprócz zmagań olimpijskich był czas na 
spacery nad Bałtyk. 

 

 

 

 Pierwszą częścią Etapu Centralnego był do rozwiązania w ciągu 40 minut test  100 pytań. 

Po podliczeniu punktów Komisja ogłosiła listę szczęśliwej 15-tki  .W tym roku do ścisłego 
finału zakwalifikowało się nie 15 , a 16 uczniów ( 2 osoby miały tę samą liczbę punktów). 

NajwyŜszą liczbę punktów z testu uzyskali Tomek KałuŜa  , a tuŜ za nim Radek Bolesta 

 z Naszej Szkoły. 

 

Kolejna częścią Etapu Centralnego były scenki rodzajowe w recepcji hotelowej ,w wybranym 
języku obcym. Uczniowie wcielili się w rolę recepcjonistów. Jury brało pod uwagę zdolności  
językowe ,wygląd zewnętrzny i uśmiech☺. 

Za tą część podobnie jak za testy Nasi uczniowie uzyskali wysokie noty. 

Ostatnią częścią Etapu Centralnego była obsługa konsumenta- umiejętność nakrycia stołu do 
odpowiedniego menu. Za tą część uczniowie zdobyli nieco mniej punktów ale nie przeszko-
dziło to w osiągnięciu wspaniałych wyników! 

Po podliczeniu wszystkich Etapów Komisja ogłosiła wyniki. 

 

I MIEJSCE i tytuł  MISTRZA WIEDZY HOTELARSKIEJ zdobył   uczeń  Zespołu 
Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego w Katowicach – Tomasz  KałuŜa z klasy 
IV c technikum hotelarskiego 

III MIEJSCE i tytuł II  V-ce  MISTRZA WIEDZY HOTELARSKIEJ zdobył  uczeń  
Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego w Katowicach –  Radosław Bole-
sta z klasy III a technikum hotelarskiego. 

Opiekunem uczniów był nauczyciel przedmiotów zawodowych –Jacek Wielgus. Do części 
językowej przygotowywał nauczyciel języka angielskiego Aleksandra Duraj 

Głównym sponsorem Olimpiady była firma VOIGT z Zabrza- profesjonalne środki utrzyma-
nia czystości, WyŜsza Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Zespół Obiektów Hotelowych 
POSEJDON  i  czasopismo „Świat Hoteli”. 

 Nagrodami dla laureatów były:  

Indeks WyŜszej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, laptop, kamery, zestaw kina domowego. 

W ubiegłych latach –poprzednich edycjach olimpiady takŜe odnosiliśmy sukcesy. 

W I Olimpiadzie do finałowej „15” zakwalifikował się uczeń Dominik Mildner. 

W II Olimpiadzie do finałowej „15” zakwalifikowała się uczennica śaneta Ligas , a uczeń  

 Piotr Krzysztofowicz zajął miejsce III uzyskując tytuł II Wicemistrza Wiedzy Hotelarskiej. 

 

Nasza szkoła-Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego mieszcząca się przy 

III  OGÓLNOPOLSKA  OLIMPIADA WIEDZY  HOTELARSKIEJ   
Mistrzowie Wiedzy Hotelarskiej z Katowic 

I i III miejsce uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych 
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Szuflada poetycka 

 JuŜ od 3 lat finał Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej odbywał 
się w miesiącu kwietniu w Kołobrzegu. 

W tym roku 40 uczestników walczyło o wejście do finało-
wej 15, która zmagała się o tytuł  MISTRZA WIEDZY 
HOTELARSKIEJ. 

Finałowa 15 uczniów jest zwolniona z I części egzaminu 
zawodowego  technika hotelarstwa (testy) uzyskując z 
obydwu testów 100% ( egzamin zawodowy podobnie jak 
egzamin maturalny oceniany jest procentowo). 

Etap Centralny odbywał się w dniach 12-14 kwietnia 2011 
roku.  

Uczniowie i nauczyciele zakwaterowani byli w 3* hotelu 
„Centrum” w ścisłym centrum miasta, gdzie korzystali 
takŜe z wyŜywienia –opcja FB (3 posiłki).W czasie pobytu 
oprócz zmagań olimpijskich był czas na spacery nad Bał-
tykiem oraz wizytę w  nastrojowej restauracji  „Dom Kata” 

 Pierwszą częścią Etapu Centralnego był do rozwiązania w 
ciągu 40 minut test  100 pytań. 

Po podliczeniu punktów Komisja ogłosiła listę szczęśliwej 
15.W tym roku do ścisłego finału zakwalifikowało się nie 
15 a 16 uczniów ( 2 osoby miały tę samą liczbę punktów). 

NajwyŜszą liczbę punktów z testu uzyskał Tomek KałuŜa 
z Naszej szkoły , a tuŜ za nim Radek Bolesta. 

 

Kolejna częścią Etapu Centralnego były scenki rodzajowe 
na recepcji hotelowej w wybranym języku obcym. Ucznio-
wie wcielili się w rolę recepcjonistów. Jury brało pod uwa-
gę zdolności  językowe ,wygląd zewnętrzny i uśmiech. 

III OLIMPIADA WIEDZY  HOTELARSKIEJ     
KOŁOBRZEG 12-14. 04. 2011 

Za tą część podobnie jak za testy Nasi uczniowie uzyskali 
wysokie noty. 

Ostatnią częścią Etapu Centralnego była obsługa konsumen-
ta- umiejętność nakrycia stołu do odpowiedniego menu.Za tą 
część uczniowie zdobyli nieco mniej punktów ale nie prze-
szkodziło to w osiągnięciu wspaniałych wyników! 

Po podliczeniu wszystkich Etapów Komisja ogłosiła wyniki. 

I MIEJSCE i tytuł  MISTRZA WIEDZY HOTELARSKIEJ 
zdobył  Nasz uczeń Tomek KałuŜa. 

III MIEJSCE i tytuł II  V-ce  MISTRZA WIEDZY HOTE-
LARSKIEJ zdobył  Nasz uczeń  Radek Bolesta. 

 

Głównym sponsorem Olimpiady była firma VOIGT z Za-
brza- profesjonalne środki utrzymania czystości, 

WyŜsza Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Zespół Obiektów 
Hotelowych POSEJDON  i „Świat Hoteli” 

           Mistrz Wiedzy Hotelarskiej otrzymał nagrody: 

• Indeks Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy 

• laptopa 

• kamerę 
V –ce  Mistrz otrzymał nagrody: 

• Indeks Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy 

• zestaw kina domowego 

• kamerę 
 

"Stoper" 
 

Przyśnił mi się kiedyś 

zielony golf w smugi 

od czubka głowy aŜ do stóp długi 

 

Odcięta od świata 

siedzę we wnętrzu 

Ŝadnego dźwięku, głucha cisza w powietrzu 

 

Nic mnie nie trwoŜy, nie nie rujnuje 

O niczym nie myślę, 

siedzę i szyję 

 

Dziura w sercu ogromna 

Mamy czas na łatanie! 

W środku czas wolniejszy od światła, 

szybszy od myśli i barier 

 

Ja i ja pracujemy uwaŜnie, 

pracujemy składnie 

krok po kroku łatając, aby było dokładnie 

 

Ty uporasz się z pracą, 

gdy tylko najdą Cię chęci 

MłodzieŜ 

Urodziłam się pośród tych co nie kochają 
I nigdy innym nie pomagają 
Nikogo nie szanują 
Ciągle spiski knują 
 
NaleŜę do młodego pokolenia 
Dla którego liczy się chęć palenia 
Oraz gorzki smak wódki 
Po której ich serce potrzebuje odtrutki 
 
Wasze ciała ciągle się chwieją 
ChociaŜ jesteście narodu nadzieją 
Naszego kraju przyszłością 
Więc zachowujcie się z godnością 
 
MoŜecie świat lepszym uczynić 
I nikogo więcej nie winić 
śe Ŝycie jest do niczego 
Bo nie ma nic piękniejszego od niego  
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Maj, czas zdawania matur z języka polskiego. Kilka maturzystek jedzie pociągiem na egzamin i tak so-

bie gadają, co teŜ potencjalnie moŜe ich na tej całej maturze czekać. 

Maturzystka1: Mnie się wydaje, Ŝe będzie coś z "Lalki". 
(chwila ciszy) 

Maturzystka2: A kto napisał "Lalkę"? 
(chwila ciszy) 

Maturzystka3: Chyba Reymont. 
(chwila ciszy) 

Maturzystka4: A jak się pisze "Reymont"? 
 "Powodzenia dziewczyny", pomyślałem sobie. : ) 

Matura  (łac. maturus 'dojrzały') - egzamin z materiału objętego programem nauczania (podstawą programową) wybranych przedmiotów na 
poziomie szkoły średniej. Absolwenci szkół średnich nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu, lecz świadectwo jego zdania wymaga-
ne st od kandydatów na wyŜsze uczelnie. Odpowiednio wysoki wynik egzaminu maturalnego jest jedynym kryterium podczas naboru na 
wiele kierunków studiów wyŜszych. Matura nie jest jednak dokumentem poświadczającym wykształcenie średnie - tę funkcję pełni świadec-
two ukończenia szkoły średniej. W Polsce za przeprowadzenie egzaminu odpowiedzialna jest Centralna Komisja Egzaminacyjna, której 
podlegają Okr ęgowe Komisje Egzaminacyjne zajmujące się przygotowaniem i przeprowadzeniem matury w danym regionie Polski. 

 

 

Znowu kasztany kwitną o tej samej porze... 
Maturzyści przygotowują się w tym roku do waŜnego egzaminu. 

TERMINY EGZAMINÓW ZAWODOWYCH 

 CZERWIEC 2011 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,  

egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2011 r. 

 

   Terminy  egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2011 r. 

Dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe,  

którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w kwietniu lub czerwcu 

1. Etap pisemny 

13 czerwca 2011 r. (poniedziałek) godz. 12.00 – dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe. 

 2. Etap praktyczny 

od 14 do 17 czerwca 2011 r. – dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w 

 tych samych zawodach, w których kształcą technika (szczegółowy harmonogram przeprowadzania etapu praktycznego,  

o którym mowa w § 113 ust. 5 rozporządzenia, będzie zamieszczony na stronach OKE do 2 kwietnia 2011 r.) 

 od 21 czerwca do 5 sierpnia 2011 r. – dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących  

w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe. Przekazanie przez okręgową komisję  

egzaminacyjną dyplomów do szkół – 26 sierpnia 2011 r. 
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Wywiad z nauczycielem   

przedmiotów zawodowych  

przeciekzse2@interia.pl 

 

- Czy wykonywana przez Pana praca nauczyciela 
przedmiotów zawodowych daje  Panu satysfakcję 
w Ŝyciu zawodowym? 

 

- Tak 
.Przedmioty za-
wodowe ciągle 
Ŝyją-ciągle coś 
zmienia się i  
dzieje nowego   
w branŜy hotelar-
skiej. Gdy 
uczniowie są za-
interesowani po-
głębianiem wie-
dzy z dziedziny 
turystyki, hotelar-
stwa, gastrono-
mii, gdy chcą 
brać udział w 
targach branŜo-
wych  - to jestem 
usatysfakcjono-
wany.  

 

- Jak ocenia pan młodzieŜ naszej szkoły? 

 

- ZaleŜy od klasy☺, a tak powaŜ-
nie to kaŜdego roku, 
gdy odchodzą 4 klasy, 
to jest mi szkoda, Ŝe 
tylu miłych uczniów 
kończy juŜ Naszą 
Szkołę.  Młodsze klasy są bar-
dziej rozbrykane i miło patrzeć jak dorośle-
ją. 
 
- Jakie cechy według Pana powinien posiadać do-
bry  nauczyciel? 

 

- Cierpliwość, wytrwałość, sprawiedliwość, świado-
mość pełnionej roli, poczucie humoru. 

 

- Jakich rad udzieliłby Pan przyszłym nauczycie-
lom? 

 

- Aby więcej z siebie dawali i pamiętali, Ŝe praca na-
uczyciela nie kończy się z chwilą ostatniej  lekcji  

i  dzwonka! 

 

 

 

- Jaka była najtrudniejsza sytuacja w Pana pracy,  

z którą musiał  Pan sobie poradzić? 

 

- W obecnej pracy nie przypominam sobie aŜ tak trudnych 
sytuacji, ale wcześniej, pracując 5 lat w hotelarstwie, kaŜdy 

dzień obfitował w 
nowe, łatwiejsze 
bądź trudniejsze 
sytuacje-wesołe, 
gdy kobieta urodzi-
ła dziecko w poko-
ju hotelowym … 
albo smutne, gdy 
nastąpił zgon go-
ścia w pokoju. C'-
est la vie. 

 

- Jakie wartości 
są dla Pana naj-
waŜniejsze? 

 

- Zdrowie, dobro, 
prawda i miłość. 

 

- Czy ma Pan jakieś szczególne zainteresowania, 
oprócz pracy zawodowej? 

 

- Współczesna muzyka bułgarska, czeska, rosyjska i serb-
ska. 

 

 

- Jaki jest Pan w  Ŝy-
ciu prywat-

nym? 

 

- Proszę zapytać 
innych… ze szkoły. WyjeŜ-
dŜamy na wycieczki, wycho- dzimy na 
targi ☺ 

Podobny jak w pracy☺ Mówię co myślę i nie zawsze to się 
podoba. Niektórzy nie lubią słyszeć prawdy.  Mam grono 
przyjaciół i to mi wystarczy. 

 

Wiemy, Ŝe wydał pan wspólnie z panem Halamą 
ksiąŜkę do nauki hotelarstwa. 

Bardzo gratulujemy i Ŝyczymy dalszych publikacji. 

Gratulujemy teŜ sukcesów uczniów. To uczniowie 

 

„praca nauczyciela nie kończy się z chwilą 

ostatniej lekcji i dzwonka” 


