MARSZAŁEK
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Szanowra (Pani cĄre§jor, Szanowni Qanstwo,

finaf IX aziefnicowego Ęonfutrsu JęrlĘg ,ĄngiekĘiego, Ąrażam
o6jąć patronat ńonorow1 na[ tą ceną inicjatlwą e[ufotEją"

ser[ecznic [ręĘ"ję za zaproszenie na
wi.etfue za[owo[enic, że mogfem

W

dzi^riłjszlcń czasacń,

w

[o6ie gfo1afizacji, coraz ńardziej rozwijającej

sę

wspó{praE

mĘtzlnnro[owej i wietĘiej moźifnościspo{eczeństwa znajomośćjęrlĘp* o6qcń jest wręcz folniecznoścĘ,
ilatego cieszę się, ze w mnzxwiecĘicń szĘ"ofacń Ę{a[zie sĘ duz1 nncisĘru rauĄę jęzlĘów o[ nnjm{o{szlcń

ht i że stoi ona rut

coraz u)zsz)m poziomie. tlrłjpopu[arniejszlm jęryĘn- o6qm, §3órego uczą sĘ

i Ęlórym pos[ugują sĘ fu[zie na świecił,jest ońecnie angiefsĘj. to mĘdzlnarodou.y jęzlŁ*ufu, 6iznesu,
ópto*rl, i mediów umoz[iwiająq fumunifotcję niemaf nn caĄm g[o6ie. aĄnne i swo6o[ne
posfugiwanie się angiefszczlzną

Ęgńrry zawodowej

w wfufu

do pogfę1innia wiedz1 oraz

to

je[en z pońtawou1cń warunĘqw znnfezienin doźrej praq

Żranżacfr. 'Wfaśniłdfatego taĘistotne jest zacńęcanie [zieci

i

i.

zroźicnia

m{odzfuz1

rozwijania z[o[ności i umiejętności jęłĘpwrń.

juz po raz 9. aziefnicouły Ęonfułrs JęzlĘg ,angiekĘiłgo
inicjaQwa aćresowarw do uczniów tecńni§gw g[ównie z warszawsĘlej

Organizawan) przez (Państwa
to znafomita i gotna uznan,in

aragi, Qiesz,1 się ona duzlm zainteresowaniem i popufarnoścĄ, moźiftzuje mfodzież [o po[ejmowani.a

amżitnlcń uryzwań, inwestowanin w rozwój oso6ist1

i

zwĘĘgzania swoicń szans na rynfuł praq.

DzęĘyję wszjstŁim Nauczlciefom zaangażowan)m w prz)gotowanie uczestniĘew do Ęonfułrsu oraz

w jego

i

organizację

za

stwarz&nit m{odziez1 możftwościzaprezentowan,i^a tabntów jęryĘp"łrń

sprawdzenin sieŻie n"a tfe rówieśniĘów. Ser[ecznie gratufuję uczniom, fuórzl zaĘwafifiĘ"owa[i sĘ

do [zisiejszego firw{u, trzlmam za nicń mocno Rci"fu i zlczę powodzeni"a w drugim etapie rywafizacji,

Wierzę, że udzin{

w

Ęonfutrsie 6ędzie dfa nicfr ciefom2m [oświndczeniem i motlwacjq

[o

[afszej

u.ytężonej naufu jęzlĘg angiefsĘiego jafol 6ar[zo ważnego efementu w icń późniłjszej praq zawo[owej,

Z góry ,wiruzuję Laureatom, z)czqc Ę"otejnlcń suĘgesów oraz wsze[Ęicj pomlśfności,

Z u2razami szacunfuł
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