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Słowo od Redakcji
Drodzy Absolwenci!
Z okazji ukończenia edukacji w Naszej Szkole składamy Wam
serdeczne życzenia w imieniu wszystkich Sobieszczaków:
Życzymy powodzenia na egzaminach maturalnych, wykorzystajcie w
pełni swoją wiedzę – wierzymy w Was i wasze możliwości!
Pamiętajcie też,
że, oprócz nabytej wiedzy, o wartości człowieka decyduje to,
co ma w sercu, więc miejcie szacunek dla każdego napotkanego
człowieka.
Idźcie przez życie z entuzjazmem i młodzieńczym zapałem! Nie
rezygnujcie z marzeń
i wyznaczonych przez Was celów, rozwijajcie swoje pasje i róbcie to,
co kochacie!
Dziękujemy Wam za wspólne spędzone lata. Pamiętajcie o tych,
którzy Was ukształtowali – Wychowawcach i Nauczycielach, ale
również o rówieśnikach „ze szkolnej ławy”. My również będziemy
Was miło wspominać, Wasz wkład
w życie szkoły i wspólnie spędzone chwile.
Powodzenia!
Redakcja SobIIe Qriera
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Podziękowania i … pożegnanie
Nie sądźcie, że to koniec. To dopiero początek Waszej Drogi!
Koniec roku szkolnego i ostatni dzień w szkole dla Absolwentów.
Niektórzy z nich zakończyli również pracę w Redakcji szkolnej
gazetki „SOBIIE QRIER”.
Dziękujemy Marcie Krupie
Nasza szkolna Artystko – z pasji i niesamowitych prac, które
tworzysz. Są one zachwycające i nastrojowe. Tak samo, jak projekty
okładek i rysunki w naszej Gazetce. Dostrzegasz i czujesz piękno.
Zaskoczyłaś nas również wrażliwością poetycką. Współpraca z Tobą
była przyjemnością!
Dziękujemy Weronice Stawickiej
Werko, nasza Ilustratorko, będzie nam brakowało projektów Twoich
okładek. Tyle masz pomysłów i chęci do pracy. Pielęgnuj w sobie te
cechy i nie pozwól nigdy ograniczać swojej wrażliwości. Jesteś
wspaniałym Człowiekiem!
Dziękujemy Natalii Wasiewskiej
Kobieto wielu talentów, masz dar wyczucia słowa i melodii tekstów.
Byłaś naszą szkolną Aktorką i Recytatorką – często nagradzaną i
wyróżnianą.
Na łamach Gazetki popularyzowałaś sztukę teatru i zajęcia koła
teatralnego. Jak to dobrze, że humaniści są wśród nas! Realizuj
swoje pasje !
Dziękujemy Dawidowi Mannteufelowi
Dawidzie, masz artystyczną duszę. Dzieliłeś się z nami swoją
twórczością poetycką, zarówno w corocznych edycjach Konkursu
Młodych Poetów w II LO w Grudziądzu, jak i Kąciku poetyckim
Gazetki szkolnej. Charakteryzuje Cię wrażliwość na problemy
otaczającego świata. Cieszymy się, że i poeci są wśród nas.
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Dziękujemy również za współpracę z Redakcją „SOBIIE QRIERA”.
Julii Sokołowskiej, która nigdy nie odmówiła naszym prośbom.
Zespołowi uczniów – historyków: Mikołajowi Lipowskiemu, Filipowi
Matuszczakowi i Grzegorzowi Raczyńskiemu, którzy na łamach
Gazetki przybliżyli dzieje II Liceum w Grudziądzu w 100 – lecie szkoły.
Redakcja „SOBIIE QRIERA” i Katarzyna Bartos
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Samorząd uczniowski - samodzielni i
niezależni!
Aż trudno nie ulec pokusie i nie napisać: "Aniołki Czar....ka" :) ale
hersztem tej brygady była Kinga.
Kinga Chodyna - charyzmatyczna, królowa sceny i mikrofonu,
energetyczna, kreatywna, a w środeczku kobieco - dziewczęco
delikatna.
Zuzia Mroczka - ambitna, pracowita, zaangażowana, romantyczka z
błyskiem w oku.
Vanessa Olech - zadaniowiec, na którego można liczyć,
terminowość i odpowiedzialność w połączeniu z dobrym
zorganizowaniem.
Czarek Osinkiewicz - "pierwiastek męski" w samorządzie
uczniowskim, dyplomata i pomagacz, a do tego ta KULTURA!
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Wyjątkowi Absolwenci wyjątkowego Rocznika
2017-2020

IIIa
"Pani Ewa Biedrzycka- osoba o stalowych nerwach i
gołębim sercu. Konkretna, zdecydowana i
sprawiedliwa. Darzy sympatią swoich uczniów, co oni
odwzajemniają. Świetnie interpretuje "Dziady" i
opowiada historie przy stole podczas klasowej Wigilii.
Zawsze skłonna do tego, żeby porozmawiać o filozofii,
czy obejrzeć dobry film w kinie. Świetna nauczycielka,
wspaniała wychowawczyni i niepodzielnie panująca
królowa polszczyzny. Perfekcjonistka, która zawsze
stawia ostatnią kropkę nad "i"."
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Klasa III a
1. Kamil Charzyński…niespotykanie spokojny człowiek
2.Oliwia Danielewicz…anielski głos
3.Wiktoria Dróbka…zorganizuje WSZYSTKO !
4. Agata Głowacka…” i do tańca, i do różańca”
5. Mateusz Grzonka…zaprogramowany umysł”
6.Karolina Hejankowska…artystyczna dusza
7. Adrian Hume…zachowywał społeczny dystans…siedząc w
ostatniej ławce
8. Julia Jeżewska…nieodgadniona (zwłaszcza w piśmie)
9.Łukasz Kalbarczyk…mądry i skromny
10. Mateusz Kurkierewicz…dyżurny historyk
11.Jakub Lendzinski…wie, czego chce i to osiąga
12.Sandra lewandowska…prawa ( i lewa ) ręka wychowawcy
13. Nikodem Liberacki…za mundurem panny sznurem
14.Mikołaj Lomiak…zakręcony informatyk
15. Martyna Lubowiecka…tęga głowa
16.Marta Łaszczyk…oaza spokoju
17.Dorota Maternowska…milczenie jest złotem
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18. Katarzyna Misiurek…dobra i wrażliwa
19. Aleksander Olszewski…zna swoją wartość
20. Natalia Otrzonsek…niespokojny duch
21. Jakub Piątkowski…geograf z duszą artysty
22. Norbert Różański…pozytywny gość
23. Wiktoria Santysiak…kraina lagodności
24. Nina Sierant…i jej kolorowe skarpetki
25. Maja Sobieszek…poukładana kobieta
26. Alicja Stankiewicz…wysportowana i zadbana
27. Mikołaj Stankiewicz…tajemniczy nieznajomy
28. Rafał Szudra…przyszłość polskiej humanistyki
29. Zuzanna Szwaba…delikatna jak motyl
30. Mateusz Śródka…fajnie się z nim gada
31. Alina Torbicka…spokojnie, po cichu do celu
32. Natalia Wiśniewska…mistrzyni sportów walki
33.Oliwia Żmijewska…zawsze chętna do pomocy
Wychowawczyni klasy III a Ewa Biedrzycka…bardzo groźna
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Wyróżnienia klasa III a
1.

Wiktoria Dróbka
mandat posła na XXV sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży

2. Agata Głowacka
mandat posła na XXV sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży
3. Martyna Lubowiecka
Finalistka XVIII Kujawsko-Pomorskich Zawodów
Matematycznych im.M.Rejewskiego
III m. w zawodach indywidualnych Wojewódzkiego Konkursu
Matematycznego im.S.Banacha
II m. w zawodach zespołowych Wojewódzkiego Konkursu
Matematycznego im.S.Banacha
4. Aleksander Olszewski
Finalista XIX Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego
III m. w eliminacjach wojewódzkich Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej
I m. w VII Wojewódzkiej Olimpiadzie Obrony Cywilnej
5. Jakub Piątkowski
I m. w Konkursie Wiedzy o Wiśle i Miastach Nadwiślańskich
Etap okręgowy/pisemny / XLVI Olimpiady Geograficznej
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6. Alina Torbicka
etap wojewódzki XLIX Olimpiady Języka Rosyjskiego
7. Mateusz Grzonka
Grand Prize Winner Google Code- in 2017

Drodzy Maturzyści, moi Wychowankowie…
Trudno mi pożegnać się z Wami tak na odległość, bez uścisku dłoni i
uśmiechu…
Dziękuję Wam , moi Wychowankowie ,za trzy lata wspólnej pracy ,
za lepsze i gorsze dni w szkolnej rzeczywistości , za wspaniałe
połowinki , studniówkę , klasowe torty i pizze zjadane przy różnych
okazjach . Mam nadzieję , że wszystko to będzie za chwilę naszym
wspólnym pięknym wspomnieniem.
Dziękuję grupie rozszerzającej język polski za rozmowy o
literaturze, za to ,że nie zawsze myśleliśmy tak samo i za
popołudnia spędzone na seansach filmowych …
Przed Wami egzamin dojrzałości…Wierzę , że zdacie go świetnie i
osiągniecie w życiu wiele sukcesów. Jesteście mądrzy , młodzi i
piękni , a świat stoi przed Wami otworem! Idźcie śmiało i
zdobywajcie go , pamiętając o zasadach i wartościach , którym
zawsze trzeba być wiernym . Bądźcie zdrowi i szczęśliwi.
Do zobaczenia w lepszych czasach…
Ewa Biedrzycka
polonistka i wychowawczyni klasy IIIa

Str. 12

IIIB
"Beata Kasińska- ponadczasowa osobowość, z którą
wszyscy uczniowie dogadać się mogą. Jak trzeba to
upiecze wigilijne ciasteczka, ale do nauki polskiego
również zawsze jest pierwsza. Naszej klasie niezwykle
pomocna, ale kiedy nabroimy to potrafi powiedzieć, co
o nas myśli. Nie mamy jej jednak tego za złe, bo choć
nie zawsze wszystko jest kolorowe, to jej wsparcie dla
nas zawsze i mimo wszystko jest gotowe. Z
wdzięcznością i uśmiechem na twarzach zwraca się do
Pani klasa wychowanków."
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Drogie Uczennice i Drodzy Uczniowie,
zostawiliście w naszej szkole swój wysiłek, entuzjazm i serce.
Będę zawsze o Was pamiętać, a Wasze nazwisko i imię
skojarzę z:
Babicka Kinga — Niezwykle solidna osoba
Bartkowska Izabella — Empatyczna dusza artystyczna
Becker Weronika — Entuzjastka literatury i filozofii
Będziechowski Kamil — Wszystko wie o komputerach
Gagat Julia — Wrażliwa, empatyczna i spontaniczna
Gorczyca Weronika — Empatyczna introwertyczka
Jacewicz Julia — Bardzo skuteczna i rzeczowa
Jankowska Patrycja — Może być oparciem dla drugiego człowieka
Kępińska Kesja — Zagadkowa i inteligentna
Kowalski Krzysztof — Dobry kolega
Koza Martyna Dobra — przyjaciółka
Krupa Marta — Artystyczna dusza
Kurzyński Michał — Solidny, pracowity, wytrwały, po prostu dobry i
mądry
Laskowska Wiktoria — Niezwykle empatyczna
Lewandowski Jędrzej - Zagadkowy, miłośnik matematyki
Malinowski Jakub — Entuzjasta nauk przyrodniczych
Matuszak Filip — Entuzjasta nauk humanistycznych
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Mitura Filip — Najlepszy skarbnik na świecie
Osinkiewicz Cezary — Najlepszy samorządowiec
Pastusiak Agnieszka — Świetna reżyserka, dobra przyjaciółka
Prusiński Filip — Człowiek, który poszukuje
Radtke Jakub — Miłośnik kultury japońskiej
Taczyńska Ewa — Wolontariuszka i miłośniczka Beksińskiego
Stefańska Marta — Wolontariuszka z dobrą dykcją
Stręciwilk Adam — Miłośnik nauk politycznych
Strysik Agata — Piękna, mądra i wrażliwa
Szablewska Emilia — Najlepsza organizatorka na świecie
Szuba Natalia — Logiczna, piękna i smaży naleśniki
Szumiłowski Filip — Tajemniczy brunet
Talaśka Patrycja — Piękna, empatyczna patriotka
Wieloszyńska Zuzanna - Wrażliwa, dobra i mądra
Wiśniewska Aleksandra — Najlepsza reporterka na świecie
Zapalska Dominika — Miłośniczka nauk przyrodniczych
Ziółkowska Nina — Wysportowana tancerka
Zych Dominika — Wzorowa uczennica, uczynna koleżanka i mądra
kobieta
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Szczególnie zapamiętam Natalię Szubę, która wielokrotnie
miała najwyższą średnią w klasie, mimo że nie wierzyła w siebie;
działalność artystyczną i naukową Marty Krupy; piękny głos Emilii
Szablewskiej i Izy Bartkowskiej; pracę wolontariacką Marty
Stefańskiej, Kingi Babickiej, Weroniki Becker i Ewy Taczyńskiej;
nadworną Fotografkę – Olę Wiśniewską; sukcesy olimpijskie Filipa
Matuszaka oraz wspólne tworzenie spektaklu pt.:”Łysek z pokładu
Idy” z Kesją Kępińską, Niną Ziółkowską, Natalią Szubą, Izabelą
Bartkowską,

Julią

Gagat,

Filipem

Prusińskim,

Michałem

Kurzyńskim, Jakubem Malinowskim, Adamem Stręciwilkiem oraz
Jakubem

Radtke;

projekt

Narodowego

Centrum

Kultury

zrealizowany z Martą Stefańską, Niną Ziółkowską; rajd
integracyjny

w

kierunku

Mokrego,

wzdłuż

wału

przeciwpowodziowego nad Wisłą; otrzęsiny o smaku miodu;
wspólne zabawy: połowinkową i studniówkową; wspólną wycieczkę
do Krakowa; udział w dziesiątej i jedenastej edycji Festiwalu Poezji
nie tylko Śpiewanej.

Z pamiętnika Młodej Wychowawczyni Beaty Kasińskiej
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IIIC
"Pani Anna Szczepańska od lat przemierza II LO
zmieniając oblicze IIIc. Właścicielka kantorka i
niekwestionowany autor ytet pedagogiczny.
Kontrowersyjna i bezkompromisowa. Z zabójczą
skutecznością wypełnia swoją misję, bo wie, że
zaufały jej miliony uczniów, a sportowa rewolucja
ogarnęła całą szkołę. Dziękujemy za trzy lata
wychowawstwa. Klasa IIIc."
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Dziękuję absolwentom klasy III C za to, że mogłam z Wami
pracować, a każdy z Was zostanie w mojej pamięci za:
1

Adamska Paulina - grzeczna i sympatyczna;

2

Chodyna Kinga - przedsiębiorcza i krytyczna;

3

Czubkowski Bartosz – beztroski i pogodny;

4

Dumała Angelika - spokojna i ambitna;

5

Frankiewicz Michał – obowiązkowy i dokładny;

6

Frelek Wiktoria – figlarna i zawsze uśmiechnięta;

7

Goryńska Weronika – pracowita i życzliwa;

8

Gosiewska Monika - spokojna i grzeczna;

9

Hinz Weronika - waleczna i ambitna;

10

Hulewicz Oliwia – życzliwa i uśmiechnięta;

11

Jaranowska Martyna - przebojowa i pracowita;

12

Kaliszewski Miłosz - szarmancki i koleżeński;

13

Krupińska Natalia – ambitna i sympatyczna;

14

Lipowski Mikołaj – pracowity i grzeczny;

15

Majewski Jędrzej – uprzejmy i przyjacielski;

16

Mannteufel Dawid – uczciwy i pomocny;

17

Marendowski Paweł – przebojowy i serdeczny;

18

Olech Vanessa – komunikatywna i roześmiana;

19

Orzeszyna Ewa – szczera i sympatyczna;

20

Piasecka Paulina – grzeczna i sumienna;

21

Pieckowska Julia – pomysłowa i serdeczna;

Str. 20

22

Pieckowski Dawid – grzeczny i koleżeński;

23

Pogorzelski Klaudiusz – pogodny i uprzejmy

24

Raczyński Grzegorz – życzliwy i wyrozumiały;

25

Sokołowska Julia – kreatywna i sympatyczna;

26

Stawicka Weronika – kreatywna i troskliwa;

27

Sygnowska Angelika – pracowita i pogodna;

28

von Piechowska Joanna – asertywna i pomysłowa;

29

Wasiewska Natalia - wybitna recytatorka;

30

Wiśniewska Alicja – dziewczyna o magicznym głosie;

31

Witkowski Tymoteusz – życzliwy i uprzejmy;

32

Zawacka Marta – komunikatywna i serdeczna;

33

Zozula Agata – pracowita i serdeczna.

Uczniowie szczególnie wyróżniający się w nauce i życiu szkoły:
Chodyna Kinga i Olech Vanessa
praca w samorządzie szkoły;
Michał Frankiewicz
II etap XLIV Olimpiady Języka Angielskiego
Miłosz Kaliszewski
laureat w etapie rejonowym XXVIII edycji Olimpiady Promocji
Zdrowego Stylu Życia.
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Natalia Krupińska
Dwukrotny udział w etapie okręgowym Olimpiady
Matematycznej w latach 2019 - 2020
Laureatka III miejsca w Kujawsko - Pomorskich Zawodach
Matematycznych im. M. Rejewskiego w r. szk. 2018/2019.
Laureatka II miejsca w zawodach drużynowych w Wojewódzkim
Konkursie Matematycznym im. prof. S. Banacha w roku szk.
2018/2019.
Udział w etapie okręgowym 49 Olimpiady Biologicznej.
Wasiewska Natalia
Udział w szkolnym spektaklu teatralnym pt „Łysek z pokładu Idy”
– uzdolniona recytatorka.
I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim im. B.
Milczewskiego i Nagroda Publiczności w roku 2018.
Udział w etapie rejonowym 64 Ogólnopolskiego Konkursu
Recytatorskiego – Toruń 2019.
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IIId
Pani profesor Dybska- kobieta obowiązek! Gdyby nie
Ona, nasze bilanse i legitymacje nie dotarłyby na czas
nigdzie, a nad głowami każdego z nas latałyby formalne
sępy terminów. Zawsze trzymająca rękę na pulsie
wszystkich spraw, którymi trzeba było się zająć we
wspólnej, Dwójkowej rzeczywistości. Cierpliwa dla
spóźniających się usprawiedliwień, jak i dla
spóźniających się niektórych z nas. Pani profesor
Dybska- nasza Wychowawczyni!
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1. Armatowska Beata Maria – CUDOWNA, MĄDRA GŁOWA
2. Bernacka Zuzanna Oliwia – ŚWIETNA ORGANIZATORKA (np.
SZCZEPIONEK PRZECIW POLIO)
3. Błaszczyk Agnieszka TWÓRCZYNI PONADCZASOWEJ ROLI
STUDNIÓWKOWEJ PRZEDSTAWIAJĄCEJ WALKĘ BOKSERSKĄ ,,Z
MATURĄ”
4. Bułka Wiktoria Olimpia WIECZNA ZAGADKA
5. Glinowiecka Katarzyna Aleksandra RADOSNA OPTYMISTKA
6. Gniewkowski Michał GENIUSZ CHEMICZNY
7. Goryński Karol MISTRZ KALIGRAFII
8. Halik Mirosław ZNIKAJĄCY PUNKT
9. Junkier Aleksandra KRÓLOWA BALU
10. Kasper Wiktoria Monika WSPANIAŁA AKTORKA I POLIGLOTKA
11. Krezymon Weronika Maria WIELBICIELKA JAZDY KONNEJ
12. Kurzyńska Julia ZADZIWIAJĄCA I ZDUMIEWAJĄCA
13. Laskowska Julia JEST JAK SŁOŃCE, KIEDY SIĘ POJAWIA, ROBI
SIĘ CIEPLEJ
14. Lauda Miłosz Jakub BESTIA Z PIĘKNĄ U BOKU
15. Lembicz Emilia NATCHNIONA HUMANISTKA Z GŁOWĄ W
CHMURACH
16. Mądzielewska Weronika Irena POSIADACZKA KUFRA PEŁNEGO
SKARBÓW
17. Mioduszewska Julia Izabela PODRÓŻNICZKA KŁADĄCA KRES
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MONOTONII
18. Misiak Agata OSOBOWOŚĆ SCENICZNA
19. Mroczka Zuzanna Maria BIERZE OD ŻYCIA TO, CO CHCE
20. Mróz Aleksandra BESTSELLER, LEPSZY NIŻ CZEKOLADA
21. Nizwantowski Mateusz KREATOR MODY
22. Otrzonsek Adrianna NIESKAZITELNY, PRZEJRZYSTY KRYSZTAŁ
23. Pożoga Julia Kamila NIE BOI SIĘ NAWET OGNIA
24. Robert Jakub Włodzimierz IDEAŁ, ZAŁATWIŁ DRZEWO
25. Rzepka Wojciech Jan CHŁOPAK NA MEDAL
26. Siuda Monika DZIEWCZYNA Z KLASĄ I KASĄ (ZA NAUKĘ)
27. Soja Julia POŁĄCZENIE ROZUMU I EMOCJI
28. Sulkowska Anna Maria
29. Śledziński Piotr PRAWIE MISTRZ OLIMPIJSKI
30. Trędowska Aleksandra ZACHWYCAJĄCA, NIEZAWODNA
PRZEWODNICZĄCA
31. Urbańczyk Sandra DOSIĘGNIE SZCZYTÓW GÓR
32. Węglerska Kinga Patrycja ,, IŚCIE KRÓLEWSKI CHARAKTER”
33. Wiśniewska Agata ISKRZĄCA KONSTELACJA
34. Wiśniewska Maja Iga DZIEWCZYNA PITAGORAS
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Sukcesy uczniów z klasy III D:
Maja Wiśniewska III D (ŚREDNIA 5,00)
matematyka, fizyka
1. Trzykrotny udział w etapie okręgowym Olimpiady
Matematycznej w latach 2018 - 2020
2. Laureatka I miejsca w Kujawsko - Pomorskich
Zawodach Matematycznych im. M. Rejewskiego w r. szk.
2018/2019.
3. Laureatka II miejsca w zawodach indywidualnych i
drużynowych w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym
im. prof. S. Banacha w roku. szk. 2018/2019.
4. Dwukrotne wyróżnienie w konkursie Kangur
Matematyczny w latach 2018 - 2019.
5. Finalistka II stopnia z matematyki oraz III stopnia z
fizyki Ogólnopolskiej Olimpiady "O Diamentowy Indeks
AGH" 2019/20
6. Kalifikacja do etapu okręgowego LXIX Olimpiady
Fizycznej.
Wojciech Rzepka (średnia 5,60- najwyższa w klasie)
Udział w zawodach II stopnia XLVIII Ogólnopolskiej
Olimpiady Biologicznej w roku szkolnym 2018/2019.

Str. 27

Monika Siuda (średnia 5,19)
Udział w etapie okręgowym XLIX Olimpiady Literatury i
Języka Polskiego.
Kwalifikacja do etapu okręgowego XLVI Olimpiady Historycznej.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów 2019r.
Mateusz Nizwantowski (średnia 5,29)
Finalista Ogólnopolskiego Konkursu MatematycznoFizycznego "Wygraj Indeks" z fizyki organizowanego przez
Politechnikę Gdańską - edycja 2020.

Czyńcie cudowne rzeczy. I nie chodzi o takie, jakich się od
Was oczekuje, ale o zupełnie inne, zadziwiające. Takie, o jakich
Wam się nie śniło. Wierzę w Was i trwam u Waszego boku. Jestem
spokojna o Waszą przyszłość, bo przecież możecie stać się, Kim
tylko chcecie. Przez cały czas niepostrzeżenie zmienialiście się.
Szybko przyszła pora machać Wam na pożegnanie, u szkolnej
bramy. Muszę puścić Wasze ręce, ale radości, jakich zaznałam
wcześniej za Waszą sprawą, pozostaną już ze mną na zawsze (że
nie wspomnę o siwych włosach).
Dorota Dybska
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Wspominki
"Dobrze ten schował, kto schował w pamięci."
_Dante Alighieri
Rozmowa z maturzystami to sama przyjemność. Wspominają
liceum z uśmiechem na twarzy. Niezapomniane przygody kojarzą
im się głównie z wycieczkami. Kraków był dla nich oderwaniem
od nauki w pierwszej klasie. Regeneracją i integracją z innymi
klasami. To właśnie tam zawiązały się nowe znajomości, które
trwają do teraz. Życzymy wam przyjaźni jak z filmu.
Matematyka, lekcja dla nas mało zrozumiała. Ploteczki były
prostsze, dlatego głównie zajmowałyśmy się tym zadaniem.
Jednak Pani Tatiana wykazywała się wielką cierpliwością.
Pozdrawiają gaduły z pierwszej ławki (klasa 3c,d).
Małe Ciche. Dla nas Duże Głośne. Miejsce, które było odkryciem
sił fizycznych. Jeżdżąc na stoku całe dnie, nie brakowało nam
energii na zabawę nocami. Nauczyciele zawsze byli dla nas
cierpliwi, dziękujemy!
Głód, co to? Nasza lokalizacja była niezastąpiona. Codzienny
spacerek, by zaczerpać świeże powietrze, a przy okazji odwiedzić
jedną z piekarni.
Studniówka! Wydarzenie magiczne. Zabawa do białego rana.
Każdy musi to przeżyć! Jednak maturzyści wolą zostawić te
wspomnienia na sali.
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Zawsze zamyślona. Prowadzone z Tobą rozmowy na długo
pozostaną w mojej pamięci. Posiadasz najpiękniejszą umiejętność potrafisz cieszyć się z najmniejszych rzeczy. Każdy promień, liść,
kropla, obserwacja jest dla Ciebie inspiracją do tworzenia.
Sobieskiemu z pewnością będzie brakowało Twoich małych,
rozmarzonych kroków. Dziękuję, że ciągle otwierasz przede mną
świat nowych artystów, muzyków, reżyserów i architektów. Życzę Ci
ciągłego rozwoju artystycznego i aby z Twojej twarzy nigdy nie
zniknęło piękne zamyślenie. Wierzę w Ciebie!
Od Olgi dla E. L.

Natalio, pamiętasz nasze wspólne oczekiwanie na autobus
powrotny do domu? Praktycznie każde popołudnie spędzone
w klubie uczniowskim, rozwiązując zadania. Dzięki Tobie
pokochałam matematykę jeszcze bardziej! Zawsze jesteś
pozytywnie nastawiona do życia i nauki. Dziękuję za dwa
wspólne lata.

Milena
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Do Agaty Misiak
Agatko... za każdym razem, kiedy przypominam sobie
twoje wykonanie piosenki "Dziwny jest ten świat", mam ciarki
na plecach…
Zuzia

Ciężko
okolicznościach

się
nie

przyznać,
za

ale

bardzo

poznaliśmy
sprzyjających

się

w

dobrej

znajomości. Wstyd się przyznać, ale upuściłem Cię w trakcie
tańca na jednych z urodzin naszej wspólnej znajomej. Mimo to
okazało się, że jednak masz dużą tolerancję na błędy. Mowa
oczywiście, o Beacie z klasy 3D.Jednak co ona sama
wspomina w Sobieskim najlepiej?
Beata docenia możliwości, jakie dała jej ta szkoła w
aktywnościach pozalekcyjnych. Dzięki wydarzeniom takim jak
Festiwal poezji nie tylko śpiewanej czy otrzęsiny mogła poznać
swoje talenty praktyczne, o których wcześniej nie wiedziała.
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Zaznaczyła też, że docenia ogromny profesjonalizm nie tylko
nauczycieli, ale wszystkich pracowników szkoły. Czuła się
zaskoczona tym, że IILO jest otwarte na wszystkie typy
osobowości i nikt nikogo nie ocenia, dzięki temu czuła się tu o
wiele pewniej niż na wcześniejszych etapach edukacji.
Piotr

Podczas pełnienia funkcji ‘’technicznego’’ poznałem
sympatyczne koleżanki z samorządu szkolnego: Kingę i
Vanessę. Wspólnie przygotowaliśmy wiele ciekawych imprez.
Bardzo szybko się polubiliśmy. Podczas przygotowań dużo się
śmialiśmy, rozmawiając o przeróżnych rzeczach, śpiewając.
Takie wspomnienia na długo zostaną w naszej pamięci!
Filip
Wiecznie zapatrzony w książce od biologii, elokwentny lecz przy tym
zabawny i towarzyski. Wyjątkowy człowiek, niezwykle pracowity,
zaangażowany. Posiadający wielkie, empatyczne serce, którego
obie komory wypełnione są szczęściem. Jego mózg chłonie
wszystko jak gąbka i wiem, że jest w stanie wszystkie zadania z
Biologhelp rozwiązać. Zapamiętam z uśmiechem na twarzy
wszystkie nasze żarty, wyjazdy i spotkania na korytarzu. Życzę Ci
powodzenia w przyszłości i pacjentów pełnych wyrozumiałości.
Od Gosi dla Mikołaja L.
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Człowiek niezwykle zaangażowany, żartobliwy i pomysłowy. Znany
przez wielu lecz poznany przez nielicznych. Ma niezwykły dystans do
siebie i humor, który zaskoczy nawet Ciebie. Jest to postać barwna,
kolorowa, uzależniona od pizzy hawajskiej i koszuli rajskiej.
Dziękuję Ci za pomoc, którą zawsze od ciebie otrzymałam, za
wspólną pracę w samorządzie, Czarku o nienagannym wyglądzie.
Od Gosi dla Czarka O.
Człowiek jest to niezwykle utalentowany, darem pisarskim
obdarowany. Poezja jego niejednych zachwyca, a jego wyjątkowość
przewyższa Mickiewicza. Marzycielski, towarzyski, wrażliwy i pełny
empatii. Zapamiętam nasze egzystencjalne rozmowy lecz również
te konwersacje pełne prostoty. Pamiętaj, żeby zawsze wierzyć w
siebie i tworzyć utwory, bo wtedy jesteś w niebie.
Od Gosi dla Dawida M.
Osoba o wielu zainteresowaniach. Anglista, fotograf i optymista.
Wojennych gratów kolekcjoner, podróżnik i przyszły milioner.
Posiadający barwne poczucie humoru, musisz się śmiać, nie ma
wyboru. Zapamiętam z uśmiechem nasze wspólne chwile, może
kiedyś zwiedzimy Chile.
Od Gosi dla Adama S.
Osoba jest to niezwykle urokliwa, delikatna i wrażliwa. Świetnie się
uczy, jest zdobywcą wiedzy kluczy. Zapamiętam ją jako osobę pełną
radości i determinacji w dążeniu do celu. Jest dziewczyną, na którą
zawsze można liczyć i zawsze fajnie można matematykę poćwiczyć.
Od Gosi dla Wiktorii L.
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Przysięga Sobieszczaków
Drodzy Maturzyści – uroczyście przysięgamy, że
knujemy coś niedobrego.
Przysięgamy, że na czas matur będziecie mieli całą szkołę
tylko dla siebie – nie, żeby nam się tam spieszyło.
Przysięgamy, że nie pozwolimy odejść w zapomnienie
Waszemu dziedzictwu.
Przysięgamy, że będziemy przyklejać gumy pod ławkami,
czytać streszczenia „Lalki” na trzy minuty przed lekcją,
będziemy uczyć się dobrze, ale nie za dobrze, żeby nauczyciele
nie zastanawiali się, co jest nie tak.
Obiecujemy, że zajmiemy dotąd Wasze, zaszczytne miejsce u
szczytu schodów, tak, żeby nikt nie mógł przejść i że zamiast
siedzieć na kanapach, będziemy na nich leżeć, zajmując trzy
miejsca.
Obiecujemy, że poniedziałkowe (i wszystkie inne) poranki
będziemy witać brakiem chęci do wstania z łóżka, a jeśli uda
nam się dowlec na pierwszą lekcję, to obowiązkowo z dużym
kubkiem kawy z Żabki w prawej i drożdżówką w lewej ręce
(właściwie to odwrotnie też może być).
A Wy, obiecajcie nam, że będziecie nieść kaganek oświaty
dalej w świat, przypominając, dlaczego właśnie nasza szkoła
jest najlepszą w Grudziądzu.
My już wiemy, dlaczego – bo bycie godnym Sobieszczakiem to
nie tylko przywilej, ale też obowiązek.
Wasze Niezastąpione,
Kochane,
Niesamowite,
Sobieszczaki

II LO im. Króla Jana III Sobieskiego
Ul. Marcinkowskiego 10
86-300 Grudziądz
tel./ fax (0-56) 462-22-65
e - mail:
dyrektor@lo2.grudziadz.pl

II LO
Zapraszamy na stronę
www.lo2.grudziadz..pl
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Uwaga: chochlik drukarski „uciął” niektóre sukcesy 3d, wszystkie
są poniżej:

Sukcesy uczniów z klasy III D:
Maja Wiśniewska III D (średnia 5,00)
1. Trzykrotny udział w etapie okręgowym Olimpiady Matematycznej w latach
2018 - 2020
2. Laureatka I miejsca w Kujawsko - Pomorskich Zawodach Matematycznych
im. M. Rejewskiego w r. szk. 2018/2019.
3. Laureatka II miejsca w zawodach indywidualnych i drużynowych
w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym im. prof. S. Banacha w roku. szk.
2018/2019.
4. Dwukrotne wyróżnienie w konkursie Kangur Matematyczny w latach 2018 2019.
5. Finalistka II stopnia z matematyki oraz III stopnia z fizyki Ogólnopolskiej
Olimpiady "O Diamentowy Indeks AGH" 2019/20
6. Kwalifikacja do etapu okręgowego LXIX Olimpiady Fizycznej.
…………………………………………………………………………………
Wojciech Rzepka (średnia 5,60- najwyższa w klasie)
Udział w zawodach II stopnia XLVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Biologicznej
w roku szkolnym 2018/2019.
………………………………………………………………………………..
Monika Siuda (średnia 5,19)
Udział w etapie okręgowym XLIX Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.
Kwalifikacja do etapu okręgowego XLVI Olimpiady Historycznej.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów 2019r.
…………………………………………………………………….
Mateusz Nizwantowski (średnia 5,29)
Finalista Ogólnopolskiego Konkursu Matematyczno-Fizycznego "Wygraj
Indeks" z fizyki organizowanego przez Politechnikę Gdańską - edycja 2020.

……………………………………………………………….
Michał Gniewkowski (średnia 4,75)
Udział w etapie rejonowym 54, 55, 56 Ogólnopolskiego Konkursu
Chemicznego im. prof. Antoniego Swinarskiego.
………………………………………………………………………
Wiktoria Kasper (średnia 4,63)
Udział w I i II etapie VI Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego
organizowanego przez IX LO w Bydgoszczy.
Udział w zawodach I i II stopnia w Olimpiadzie Języka Angielskiego
Udział w XX edycji konkursu English Ace.
…………………………………………………………………………………
Aleksandra Junkier (średnia 5,31)
Udział w eliminacjach wojewódzkich XXXIII Olimpiady Wiedzy
Ekologicznej.
………………………………………………………………………………….
Katarzyna Glinowiecka (średnia 4,88)
II miejsce w ćwierćfinałach wojewódzkich Kujawsko-Pomorskiej Licealiady
w piłce siatkowej dziewcząt.
…………………………………………………………………………………
Agata Misiak (średnia 5,50)
-stypendium Prezydenta Grudziądza w 2020r.
-tytuł "Osobowość Grudziądza 2019" w plebiscycie "Osobowość Roku 2019"
etap powiatowy
- tytuł "Osobowość Kujaw i Pomorza 2019" w plebiscycie "Osobowość Roku
2019" etap wojewódzki
- tytuł "W-ce Osobowość Polski 2019" w plebiscycie "Osobowość Roku 2019" etap ogólnopolski

