MARTA KLEMENTOWSKA - Najpopularniejszy Sportowiec w Jeleniej Górze w 2018 roku
Czy mogłaby się Pani przedstawić?
Nazywam się Marta Klementowska. Ukończyłam Zespół Szkół
Ekonomiczno -Turystycznych w Jeleniej Górze w 2002 roku na
kierunku Technik Hotelarstwa. Moja dalsza nauka nie miała nic
wspólnego z tym kierunkiem, jednak bardzo sobie cenię, czego
mnie nauczono w tej szkole:
Co wpłynęło na Pani rozwój, co Pani dała nauka w „Hotelarzu”?
Przede wszystkim poznałam 2 języki (angielski i niemiecki) po
skończeniu szkoły studiowałam przez pół roku w Kolegium Karkonoskim Filologię angielską, ale urodziłam w tym czasie córkę i
musiałam zrezygnować z dalszej nauki ze względu na to, że urodziła się wcześniakiem i potrzebowała mojej opieki. Na pewno
ważna dla mnie była technologia żywienia – nauczyłam się na
niej gotować, przyrządzać dania oraz poznałam, jakie składniki i
w jakich ilościach występują w produktach spożywczych. Kolejny
ważny przedmiot to hotelarstwo – dał mi ogromną wiedzę, która
pomaga mi teraz w trakcie podróży po świecie i po Polsce. Obsługa konsumenta – wiem jak ładnie
nakryć do stołu i zgrabnie składać serwetki. Moi goście zawsze są mile zaskoczeni i chwalą za pomysłowość. I oczywiście - rachunkowość – uzyskana w szkole podstawowa wiedza z tej dziedziny pomaga mi teraz w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

Czy zdecydowała się Pani na dalszą naukę?
Tak, kiedy córeczka była już na tyle duża, że mogłam podjąć naukę, po roku przerwy zaczęłam się
uczyć na kierunku Pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna w Kolegium Karkonoskim (bardzo przydatny kierunek przy wychowywaniu dziecka ;). Później podjęłam studia magisterskie na kierunku
Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Legnicy, jednocześnie
skończyłam studia magisterskie Finanse i Rachunkowość o specjalizacji Gospodarowanie Nieruchomościami w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Na koniec - Studia Podyplomowe, kierunek
Przedsiębiorczość w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu.
Dużo tego i różnorodnie – zdecydowanie pedagogiczno – ekonomicznie…
Długo poszukiwałam swojej właściwej drogi zawodowej i choć to, czym zajmuję się na co dzień, niewiele ma wspólnego z kierunkami, które skończyłam, to wiedza, jaką zdobyłam w różnych dziedzinach, jest dla mnie dużym bogactwem.
W 2013 otworzyłam sklep zoologiczny, bo zwierzęta to moja pasja. Po 3
latach otworzyłam drugi sklep zoologiczny, oprócz tego strzygę psiaki i
kociaki. Kocham zwierzęta, w domu mam 2 pieski i 4 koty...
Jeśli w życiu czegoś bardzo się chce, to można wszystko! Uczyć się, pracować i wychowywać dziecko... Na relaks też jest czas. Dla mnie tym
relaksem była koszykówka, od 16 roku życia trenowałam w klubie i choć
z małymi przerwami, to dziś, mając 36 lat, nadal gram w kosza w I lidze

w MKS MOS KARKONOSZE.
W 2018 roku zostałam wybrana na Najpopularniejszego Sportowca w Jeleniej Górze. Jest to dla mnie
bardzo ważne wyróżnienie, bo to kibice, ludzie, którzy mnie znają bardziej lub mniej, na mnie głosowali, za co jestem bardzo wdzięczna! Czuję się doceniona 
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