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PRAKTYKI 
 
Praktyki miesięczne  
 Uczniowie klas trzecich tech-
nikum zakończyli miesięczną 
praktyką zawodową. 
 Praktyka zawodowa to nie tyl-
ko pierwsze zetknięcie się z ryn-
kiem pracy, ale również pierwsze 
zderzenie wyobrażenia o zawo-

dzie z rzeczywistością, doskonała 
szansa na weryfikację planów 
edukacyjno- zawodowych, szansa 
na połączenie zdobytej wiedzy 
z praktyką, sprawdzenie tego, co 
już uczniowie wiedzą w działaniu. 
To także możliwość obserwacji 
osób wykonujących daną profesję 
i uświadomienie sobie, nad czym 
jeszcze należy popracować, jakie 
obowiązki obecny uczeń będzie 

wykonywał w przyszłości i czy 
tego właśnie chce. 
 Redakcja Kuriera uczniow-
skiego zachęcała uczniów różnych 
kierunków kształcenia do podzie-
lenia się refleksjami z praktyk. 
Otrzymaliśmy tylko dwie wypo-
wiedzi uczniów z klasy III 
TŻiUG, którzy odbywali praktyki 
w różnych miejscach.  
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Autorzy na miejscu praktyk - kuchnia hotelu Narvil 

NARVIL Conference & Spa 
w Serocku 
 Dodatkowy miesiąc bez nauki 
tuż po wakacjach? Tak, to możli-
we! Klasa III Technikum Żywie-
nia i Usług Gastronomicznych 
od początku września  rozpoczęła 
miesięczne praktyki w  Hotelu 
NARVIL Conference & Spa 
w Serocku. Każdego dnia pozna-
waliśmy coraz dokładniej hotel 
i jego miejsca, a przede wszystkim 
kuchnię, która najbardziej nas in-
teresowała. 
 Okres ten z pewnością był dla 
nas ogromną lekcją, podczas któ-

rej  nauczyliśmy się bardzo dużo, 
odkryliśmy najgłębsze tajniki go-
towania, smażenia, duszenia, pie-
czenia czy też grillowania. Przy-
rządzaliśmy mnóstwo różnorakich 
potraw i napojów zgodnie z zasa-
dami racjonalnego żywienia i este-
tycznego ich podawania. Poznali-
śmy obsługę maszyn gastrono-
micznych, podstawy zasad bezpie-
czeństwa a także zmierzyliśmy się 
z zadaniem obsługi konsumenta. 
Wszystko to nie odbyłoby się bez 
pomocy doświadczonych kucha-
rzy, którzy zawsze z uśmiechem 
służyli nam pomocą, poświęcali 

nam wiele uwagi i okazywali cier-
pliwość.  
 Z dużym bagażem doświadcze-
nia, przeżyć i nabytych umiejętno-
ści, których nie nauczylibyśmy się 
z najmądrzejszych książek gdyby 
nie praktyka, wracamy do szkoły 
z podwójną energią. Dla każdego 
z nas było to coś nowego, co tylko 
utwierdziło nas w przekonaniu, 
że profil, który wybraliśmy, był 
z pewnością dobrą decyzją!  
 

Kinga Kmiołek, Maciej Kiliński, 
kl. III TŻiUG  
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PRAKTYKI CD. „Warszawianka”  
w Jachrance 
 W dniach od 7 września do 5 
października 2015 roku odbyliśmy 
praktyki miesięczne w hotelu 
„Warszawianka” w Jachrance. 
Pierwszego dnia zostaliśmy opro-
wadzeni po całym hotelu i zapo-
znani z zasadami BHP. Pokazano 
nam rozmieszczenie zakładu, ma-
gazyny i oprowadzono po kuchni. 
Opiekę nad nami sprawowali: pan 
Dariusz Mike oraz szef kuchni pan 
Marcin Korcz. 
 Na praktyki przyszliśmy wy-
straszeni, gdyż nie znaliśmy pra-
cowników, jednak obawy były  
bezpodstawne, gdyż wszyscy byli 
mili i wspierali nas. 
 Na cały miesiąc mieliśmy roz-
pisany grafik, z którego mogliśmy 
dowiedzieć się m.in., na jakim 
dziale będziemy pracować. Praco-

waliśmy zarówno na kuchni zim-
nej jak i ciepłej, w cukierni, w pie-
rogarni, w chacie góralskiej 
i w Jacht Clubie. 
 Pracownicy bardzo dużą uwagę 
przywiązują do dbania o czystość, 
dlatego naszym zadaniem było 
również sprzątanie poszczegól-
nych pomieszczeń. Wszyscy byli 
zadowoleni z naszej pracy. Za do-
bre sprawowanie i wzorowe wy-
pełnianie swoich obowiązków 
otrzymaliśmy oceny celujące. 
 Uważam, że praktyka w tym 
hotelu była ciekawym doświad-
czeniem, mogliśmy zapoznać  się 
z różnego rodzaju urządzeniami. 
Wiedza i umiejętności wyniesione 
z praktyk na pewno ułatwią nam 
pracę w naszym zawodzie. 
 

Marta Gryc, klasa III TŻiUG 

DZIEŃ NAUCZYCIELA  
 Obchody Dnia Edukacji Naro-
dowej w naszej szkole mają swoją 
tradycję. Zazwyczaj przybierają 
one formę typowej akademii. 
W tym roku jako uczennica ostat-
niej klasy postanowiłam napisać 
scenariusz na tę uroczystość. Po-
zostałam wierna szkolnemu cere-

moniałowi dotyczącemu części 
oficjalnej i ślubowania klas pierw-
szych.  
 Na wstępie pani dyrektor Ma-
ria Beata Leszczyńska złożyła 
wszystkim życzenia oraz nagro-
dziła nauczycieli i pracowników. 
Część oficjalna uroczystości była 
krótka i zakończyła się życzeniami 

od przewodniczącego Samorządu 
Uczniowskiego oraz piosenką 
przez niego zaśpiewaną, co było 
wstępem do części artystycznej. 
Postanowiłam przygotować quiz 
dla klas pierwszych dotyczący 
znajomości przez nich różnych 
miejsc w szkole. Choć początko-
wo byli skrępowani, szybko prze-
łamali lody i odpowiadali na pyta-
nia. Zadaliśmy również kilka py-
tań nowym nauczycielom, którzy 
zaskoczyli nas swoją wiedzą.  

Jednak głównym celem, 
jaki mi przyświecał w tym działa-
niu, była chęć dokładniejszego 
poznania naszych młodszych kole-
gów, ich pasji, zainteresowań 
i umiejętności. Dlatego też pierw-
szaki zostały poproszone o doko-
nanie autoprezentacji. Doskonale 
przygotowany był Hubert Win-
czewski z klasy I TEPiT, który 
napisał piosenkę pt." To pierwsza 
klasa ".  

 
Katarzyna Kalinowska, 

klasa IV TEPiT 
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TARGI WorldHotel 2015 
W czwartek 15 października 

2015 r. uczniowie klas IV TŻ, IV 
TH oraz III TH wraz z opiekuna-
mi: paniami Katarzyną Jóźwik 
oraz Jolantą Kucharską udali się 
na targi WorldHotel, które odby-
wały w Centrum Targowo- Kon-
gresowym MT Polska przy ulicy 
Marsa w Warszawie. 

Celem targów jest prezenta-
cja produktów i usług oraz naj-
nowszych technologii skierowana 
do wszystkich osób związanych 
z branżą hotelarską. 

Mogliśmy obejrzeć oferty 
produktów będących wyposaże-
niem hoteli różnych kategorii. 
Zwiedzaliśmy działy poświęcone 
wyposażeniu i wystrojowi wnętrz, 
wszelkiego rodzaju urządzeniom 
i środkom czyszczącym, syste-
mom komputerowych w recepcji, 
galanterii hotelowej oraz wyposa-
żeniu restauracji, barów, sal kon-
ferencyjnych, jak również SPA. 
Były także stoiska, przy których 
można było nabyć odrobinę facho-
wej wiedzy barmańskiej  
i baristycznej. 

Wyjazd na te targi był do-
brym pomysłem, ponieważ mieli-
śmy szansę zobaczyć wszystko 
od drugiej strony oraz być świad-
kami, jak wystawcy nawiązywali 
nowe kontakty i w jaki sposób 
prezentowali swoje produkty, aby 
przekonać do nich potencjalnych 
kupców. 

Kto wie? Może w przyszło-
ści ktoś z nas ponownie zagości 
na tych targach, lecz już jako oso-
ba poszukująca interesujących 
produktów dla swojego hotelu? 

 
Karolina Taperek, IV TH 

 

Jubileuszowy  

Dzień Papieski  
 16 października 2015 roku w 
37. rocznicę wyboru Jana Pawła II 
na papieża uczniowie kl. IV Tech-
nikum Żywienia i Usług Gastrono-
micznych oraz kl. III Technikum 
Hotelarskiego przygotowali pro-
gram słowno - muzyczny, w któ-
rym przedstawili życie i nauki na-
szego rodaka. Na wstępie mło-
dzież zaprezentowała krótki film 
przedstawiający scenę, gdy ogła-
szano wybór Karol Wojtyły na 
papieża. Wszyscy mogliśmy po-
czuć emocje, jakie towarzyszyły 
ludziom w tym momencie. Tak 
oto rozpoczął się jeden z najdłuż-
szych, trwających ponad 26 lat 
pontyfikat. Podczas sprawowania 

swojego urzędu papież poświęcił 
wiele czasu ludziom młodym.  
 Jego teksty odczytywane były 
przez uczennice i uczniów. Więk-
szość poglądów papieża, nie tylko 
dotyczących młodzieży, potwier-
dzano nagraniami z jego wystą-
pień lub kazań. Ponadto przypo-
mniano nam pełen zawiłości i do-
wodów wiary życiorys naszego 
papieża. Występ urozmaicały ulu-
bione pieśni Jana Pawła II zaśpie-
wane przez koleżanki. Najpiękniej 
została wykonana „Barka”, ponie-
waż w jej wykonanie włączyła się 
większość widzów. 
 Celem uroczystości było upo-
wszechnienie wiedzy na temat 
Ojca Świętego, życia Papieża oraz 
wartości, które krzewił. Przygoto-
wujący program pragnęli zainspi-

rować młodzież do przeżywania 
głębi przesłania Jana Pawła II oraz 
uczcić Jego pamięć.  

Katarzyna Kalinowska,  

kl. IV TEPiT  
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ZACHĘCAMY  

DO CZYTANIA 

 W dniach 20 i 22 października 
2015 roku redakcja Kuriera ucz-
niowskiego przeprowadziła niety-
powe lekcje języka polskiego dla 
klas maturalnych i klas trzecich 
technikum. Inspiratorem i koordy-
natorem przedsięwzięcia była nau-
czycielka języka polskiego i opie-
kunka gazety szkolnej Ewa Kania-
Nec.  
 Główny cel działania to promo-
cja Nagrody Literackiej Nike oraz 
zachęcenie uczniów do poznawa-
nia interesujących utworów, 
zwłaszcza polskiej literatury 
współczesnej oraz propagowanie 
literatury o wybitnych walorach 
artystycznych. 

 W kanonie lektur szkolnych nie 
ma książek z końca XX i początku 
XXI wieku, brakuje także pozycji 
nagradzanych w konkursach lite-
rackich, dlatego postanowiliśmy 

zapoznać uczniów z historią Lite-
rackiej Nagrody Nike i przybliżyć 
treść nagradzanych utworów. 
 Spotkanie z najnowszą literatu-
rą polską rozpoczęliśmy od krót-
kiej prezentacji dotyczącej historii 
Literackiej Nagrody Nike.  
Przedstawiliśmy uczniom tego-
roczną laureatkę, Olgę Tokarczuk 
oraz jej dzieło - ,,Księgi Jakubo-
we’’. Zaprezentowaliśmy krótki 
film, w którym autorka czytała 
fragmenty nagrodzonej książki.  
 Staraliśmy się w jak najbar-
dziej interesujący sposób przybli-
żyć również sylwetki zwycięzców 
Nike z  poprzednich lat. Podczas 
prezentacji każdego laureata czy-
taliśmy fragmenty jego utworu. 
Pani Ewa Kania-Nec przybliżyła 
uczniom wiersze Tadeusza Róże-
wicza z książki pt. ,,Matka odcho-
dzi’’ i starała się uświadomić 
wszystkim, jak dużą rolę w na-
szym życiu odgrywa matka.  
 Patrycja Kisiel, czytając  frag-
menty powieści Jerzego Pil-
cha ,,Pod mocnym aniołem,’’ udo-
wodniła, jak ciężkim i niebez-
piecznym nałogiem jest alkoho-
lizm. 

 Kasia Kalinowska, prezentując 
utwór Wojciecha Kuczo-
ka ,,Gnój’’, wprowadziła w życie 
toksycznej rodziny i pokazała, w 
jak potwornym i pełnym przemo-
cy świecie żyją bezbronne dzieci. 

 Ola Marczuk zaprezentowała 
powieść Olgi Tokar-
czuk ,,Bieguni’’ i zachęcała 
do wspólnego oswajania migotli-
wej, fragmentarycznej rzeczywi-

stości, do porzucania utartych 
szlaków. 
 Łukasz Karpik, recytując 
wiersz z tomu ,,Chirurgiczna pre-
cyzja’’ Stanisława Barańczaka, 
pokazał, w jaki sposób  poeta usi-
łuje odnaleźć iluzję trwania i prze-
zwyciężyć przemijalność.  
 Mateusz Kusiak czytał frag-
menty ,,Pieska przydrożnego’’ 
Czesława Miłosza i można było 
poczuć, że utwór jest pełen ciepła 
i współczucia, miłości do ludzi 
i zrozumienia dla ich słabości. 
 Podczas prowadzonej przez nas 
lekcji widoczne było zaintereso-
wanie i zaciekawienie uczniów. 
W ciągu 45 minut  przeżyli oni 
prawdziwą ucztę duchową. Z tego 
co nam wiadomo, większości bar-
dzo podobał się sposób przekazu 
prezentowanych treści.  
 Mamy nadzieję, że zachęcili-
śmy koleżanki i kolegów do czyta-
nia najnowszej literatury polskiej. 
Zapraszamy do częstszego odwie-
dzania biblioteki szkolnej, która 
stanowi ogromne źródło wiedzy 
i skrywa w sobie mnóstwo skar-
bów. 
 

Kinga Bońkowska, kl. IV TEPiT  

„Nie ma różnicy pomiędzy człowiekiem, który nie potrafi czytać 

i człowiekiem, który potrafi, a nie czyta.” 
(Mark Twain) 
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WYCIECZKA DO DOMU  

POLONII W PUŁTUSKU 
  
 W czwartek, 29 października 
2015 roku, klasy II TH, II TŻ, III 
TH i IV TH wraz z opiekunkami 
p. Justyną Wszołek - organizator-
ką wyjazdu, p. Ewą Kanią-Nec, 
p. Anną Tytkowską oraz p. Dorotą 
Rusiniak udały się do Pułtuska, 
a dokładnie do Domu Polonii, 
na wykład dotyczący savoir-
vivre’u. 

 Lekcja prowadzona przez 
p. Martę Olewnicką składała się 
z dwóch części. Na początku przy-
swajaliśmy sobie teorię: począw-
szy od zapoznania się z zastawą 
stołową i poprawnego nakrycia 
stołu, poprzez prawidłowe posłu-
giwanie się sztućcami i szkłem, 
a skończywszy na poznaniu sposo-
bów, jak zachować się w nietypo-
wych sytuacjach, aby przypad-
kiem nie popełnić gafy. Następnie 
udaliśmy się do hotelowej restau-
racji, w której odbyła się druga 
część wykładu. Naszym zadaniem 
było spożycie obiadu składającego 
się z czterech dań: przystawki, 
zupy, drugiego dania i deseru, sto-
sując jednocześnie poznane wcze-
śniej zasady. Nasze poczynania 
bacznie obserwowała p. Olewnic-

ka, sprawdzając tym samym, jak 
dużo zapamiętaliśmy.  
 Po skończonym posiłku prze-
szliśmy do części hotelowej zam-
ku, w której mogliśmy zobaczyć 
recepcję, pokoje, jak też inne po-
mieszczenia. Weszliśmy również 
na wieżę zamkową, z której mo-
gliśmy podziwiać widoki, a 
w szczególności najdłuższy w Eu-
ropie rynek. 
 

 Myślę, że wyjazd do Pułtuska 
był udany. Niewątpliwie wiedza, 
z którą się zaznajomiliśmy, niejed-
nokrotnie przyda nam się w zawo-
dzie, a przecież znajomość tych 
reguł to podstawa, ale też i w ży-
ciu prywatnym nie brakuje sytua-
cji, podczas których będziemy 
mogli skorzystać ze znajomości 
tych zasad. 
 

Karolina Taperek, klasa IV TH 
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KONKURS NA PLAKAT 

ROZSTRZYGNIĘTY 
 Nasza szkolna biblioteka syste-
matycznie podejmuje działania, 
których celem jest promowanie i 
rozwijanie czytelnictwa wśród 
młodzieży.  
 Praca przebiega w następują-
cych obszarach: 
 rozwijanie zainteresowań, 
 kształtowanie twórczych 

postaw czytelniczych, 
 wzmacnianie zainteresowań 

i aktywności czytelniczej, 
 rozbudzenie i kształtowanie 

zamiłowania do czytania,  

wspieranie rozwoju czytelnictwa. 
 Październik to Międzynarodo-
wy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. 
W ramach jego obchodów ogło-
szony został konkurs na plakat 
z hasłem promującym czytelnic-
two. Konkurs spotkał się z szero-
kim odzewem i zaowocował pra-
cami złożonymi przez uczniów z 
klas: IVTH/TL, IV TEPiT, III TH/
TŻ, II TH/TŻ, II TL i III TEP/TH. 
 Prace były zróżnicowane 
w swojej formie i poziomie. Oce-
nie Komisji Konkursowej podle-
gały: pomysł na hasło, sposób wy-
konania plakatu, jego zawartość 
merytoryczna i estetyka.  

 Wyniki konkursu: 
I miejsce Natalia Wiewióra - klasa 
IV TL,  
II miejsce Kinga Bońkowska - 
klasa IV TEPiT 
III miejsce ex aequo – Magdalena 
Zawadzka klasa II TH i Julia Żo-
łek klasa II TŻ.  
 Gratulujemy zwycięzcom 
i dziękujemy za udział wszystkim 
uczestnikom. Zwycięskie plakaty 
zostaną zaprezentowane na terenie 
Powiatowej Instytucji Kultury 
w Legionowie. 

Edyta Rutkowska –  
nauczyciel bibliotekarz 


