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Pożegnanie…
Będziemy bardzo dobrze wspominać naszą szkołę, pomimo że nie spędziliśmy
w niej dużo czasu. Przesiadywanie na skrzypiących, drewnianych schodach,
codzienne spacery do piekarni czy bieganie nad Wisłą miały swój
niepowtarzalny klimat. Nauczyciele z pasją i przyjacielscy rówieśnicy, to dzięki
nim czuliśmy się tu jak drugim domu.
Drodzy Absolwenci, życzymy Wam niezapomnianych wakacji,
zadowalających wyników z egzaminu maturalnego, dostania się na wymarzone
studia i spełniania marzeń, nie zważając na przeciwności losu. Podążajcie
ścieżką, którą sami sobie wyznaczycie. Wybierajcie kolejne cele i dążcie do
samorealizacji.
A na koniec: Halo, czy mnie słychać? Czyli życzymy, aby życie mogło wrócić
do formy sprzed pandemii.
Alicja Karwowska
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Nasi drodzy Maturzyści,
Wiemy, jaki ten rok musiał być dla Was trudny – a raczej tylko się domyślamy.
Nikt z nas nie chciałby być w Waszej sytuacji i podchodzić do matur w tak
ekstremalnych warunkach, dlatego tym bardziej zasługujecie na nasze ogromne
gratulacje!
Kochani Absolwenci, udowodniliście nam i sobie, że można pokonać
przeciwności losu i ukończyć szkołę po (właściwie) dwóch latach nauki zdalnej.
Byliście naszymi przewodnikami, doradcami, często też przyjaciółmi –
będziemy za Wami tęsknić.
Najstarszy rocznik zawsze pełni najtrudniejszą rolę w życiu szkoły; Wy ze
swojej wywiązaliście się doskonale. Teraz my przejmujemy pałeczkę i
obiecujemy, że nie zawiedziemy.
Życzymy Wam zasłużonego odpoczynku i wspaniałych wakacji, przyjęcia na
wymarzone studia, a przede wszystkim – czekamy na odwiedziny (oby nie
zdalne!) w naszym ukochanym „Sobieskim” w przyszłym roku szkolnym.
Ruszajcie dalej podbijać świat!

Wasze młodsze Koleżanki i Koledzy
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Klasa III A

EWELINA GIEMZA- GUTTMAN
Wyrozumiała nauczycielka, która wybaczy każdą nieobecność. Obdarzyła
nas pełnym zaufaniem, dając lekcje dorosłości. Dawała przestrzeń na
podejmowanie własnych decyzji i radzenia sobie z trudnościami. Zawsze
wyrażała chęć pomocy i rozwiązywania konfliktów. Za to jesteśmy jej
wdzięczni!
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Klasa A. Matura 2021. Jak sami o sobie mówią, rocznik wyjątkowy.
Który inny mógł legalnie nie wychodzić co rano do szkoły przez prawie półtora
roku nauki? Albo podjadać na lekcjach pyszne obiadki, niby w konspiracji, ale
pozostałym i tak ciekła ślinka na dźwięk łyżki lub widelca stukających o talerz,
wyłapany przez przypadkowo niewyłączony mikrofon?
Trzydziestu pięciu absolutnie wyjątkowych, ambitnych i aktywnych na
wielu polach już prawie absolwentów. Kogo my tu nie mamy😊. Artystki o
aksamitnych głosach, nieafiszujące się jednak swoimi sukcesami, w wolnej
chwili za to chwytające za altówkę i akordeon. Tancerki aktywizujące resztę
ekipy do udziału w jakże atrakcyjnej otrzęsinowej aranżacji tanecznej do melodii
z gry Mario. Aktywistów agitujących do głośnego wyrażania swojego zdania w
sprawach ważnych dla siebie i przyszłych pokoleń. Awiatora z lokalnego
aeroklubu, który czasem schodzi na ziemię, pielęgnując piękne świerki, pod
którymi w trakcie spotkań świątecznych w sali 34 znaleźć można było atrakcyjne
upominki, począwszy od awangardowych skarpetek na, dla jednych
absurdalnych, a dla innych arcypraktycznych łopatach i pochodniach
ogrodowych skończywszy. Ambicjonalnie podchodzącego do treningów
pływaka, który czasem zmieniał się w apodyktycznego, ale jakże skutecznego i
nowoczesnego skarbnika („Tutaj macie moje konto. Czekam na przelewy”). Z
pozostałą częścią anielsko spokojnego, a jednocześnie sprawnego samorządu
dbali wspólnie o klasowe interesy. Mamy znawców geografii i speców od
akwenów (w szczególności fauny Wisły😉), pasjonatów historii, zarówno tej
odległej, jak i tej, którą można dotknąć, odwiedzając lokalne zabytki lub
oglądając malarskie wystawy. Znajdą się też angażujący się całym sercem
społecznicy, niemający żadnej alergii na pomaganie innym i udzielający się nie
tylko w szkole, ale i w swoich lokalnych społecznościach. Atutem niektórych
jest wiedza o aberracjach chromosomowych, inni chętnie wdadzą się w dyskusję
na temat istoty bytu i źródeł poznania. Jest też i taki as, który jedną ręką potrafi
grać akordy, podczas gdy drugą sprawdza alkaliczność roztworu amoniaku.
Jedyną zagadką, która pozostała mu do rozwiązania jest chyba już tylko
obliczenie, ile moli zawartych jest w gamie molowej.
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Achillesową piętą większości nie jest z pewnością matematyka (te kilka
procent za jeden z arkuszy matury próbnej PR to tylko wina jakiegoś błędnego
algorytmu). Afrontem byłoby nie wspomnieć klasowych atletów, w pierwotnym
znaczeniu tego słowa. Bieganie, siatkówka, piłka ręczna i nożna, koszykówka,
judo, żeby wymienić tylko kilka uprawianych aktywnie sportów. Są też klasowe
„zakochańce”, mający szczęście, że Amor nie czekał długo ze swoimi strzałami i
nie dał się uprzedzić pewnemu wirusowi, który swoim cieniem położył się na
połowie licealnej edukacji. Znaleźliby się też przedstawiciele opcji Anty. Anty
wszystko. Anty lektury, anty dobra frekwencja, anty system. Ale przecież bez
nich klasa 3A nie byłaby 3A 😉. Jak i bez wielu innych, którzy swoją codzienną
obecnością, dobrym słowem, pomocną dłonią, koleżeńską poradą czy
intrygującą wypowiedzią tworzyli klasową aurę i atmosferę.
Trzeba przyznać, że los zadbał całkiem nieźle o dobór tego klasowego
składu. Pewnie, że były też i jakieś zgrzyty. I to nie jeden raz. Jak to w życiu.
Ale po pobycie w murach „Dwójki” pozostanie z pewnością wiele fajnych
znajomości, przyjaźni, a może i trwałych miłości. Niech licealny czas pozostanie
tylko w dobrych wspomnieniach!

Wychowawca klasy
Ewelina Giemza-Guttman
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Aida August: artystyczna dusza
Nina Becherka: wielbicielka jazdy konnej
Jakub Bielas: niecierpliwy skarbnik
Szymon Brzozowski: mądry i skromny
miłośnik wojska
Mateusz Czekaliński: wiecznie spóźniony

SOBIIE… Qrier

Anna Pająk: architektoniczna
wizjonerka
Adrian Piernik: najlepszy
kierowca
Miłosz Politewicz: mistrz
kaligrafii

Wiktoria Puzon: wiecznie
Zuzanna Dembek: zaangażowana w naukę, uśmiechnięty promyczek
niespełniona humanistka
Kamil Radzimowski: spokojny i
Dawid Dombrowski: sportowa dusza
ambitny
Tomasz Domowicz: zagadkowy i
Alicja Reniecka: przekochany
inteligentny
aniołek
Marcin Dziubkowski: dobry kolega

Wiktor Skupiński: słodziak

Maria Fedunova: miłośniczka makijażu

Julia Szulc: chodząca Wikipedia

Kinga Jędral: kochana, zabawna i zupełnie Martyna Ułasiuk: piękna, mądra
nie ogarnięta
i wrażliwa
Wiktor Kinda: oaza spokoju
Kacper Korona: pomocna dłoń
Piotr Kowalski: chłopak na medal
Kacper Kozak: znikający punkt

Szymon Wichrowski: ikona
mody
Natalia Wieczorek: niezwykle
empatyczna

Patrycja Wszołek: jest oparciem
Hubert Kwiatkowski: najlepszy nauczyciel dla drugiego człowieka
chemii
Oliwia Zaremba: tancerka
Daria Lewandowska: delikatna jak motyl
Jacek Zwolicki: pełen pasji
Szymon Lewandowski: pozytywny gość z
super poczuciem humoru
Wiktoria Majewska: anielski głos
Mariusz Omieczyński: niespotykanie cichy
człowiek
Dominika Orgacka: uczynna i mądra,
dzielnie walcząca o prawa kobiet
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Klasa III B

SEBASTIAN OSYKA
Na samym początku wydawało nam się, ze profesor Osyka jest po prosu
wymagającym nauczycielem. Teraz, kiedy powoli opuszczamy progi naszej
szkoły, wiemy, ze nie taki jest. Przede wszystkim to on przez te trzy lata
uczył nas dyscypliny i tego aby załatwiać sprawy do końca. Zawsze pytał nas
o zdanie, gdyż liczyło się dla niego nasze dobro. Dbał o nasze codzienne
samopoczucie pytając na korytarzu jak mija nam dzień. Stał się dla nas
przywódca, dlatego zawsze będziemy wspominać Profesora Osyka, jako
człowieka, który daje drugiej osobie zdecydowanie więcej niż mogłoby się
wydawać.
Pozdrawiamy,
Oddział do zadań specjalnych z klasy 3B
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„ Niezależnie od tego, jak daleko sięgniemy w przyszłość, zawsze będzie
działo się coś nowego, zdobędziemy nowe informacje, poznamy nowe światy,
staniemy się świadkami nieustannego rozstania się sfery życia, świadomości i
pamięci”
Freeman Dyson

Życzę Wam wszystkim, abyście sięgali po to, co niedoścignione; to, co
nieodkryte, co przed Wami.
Świat stoi przed Wami otworem i tylko od Was zależy, czy po jego dary i
ogrom sięgniecie.
Samych sukcesów na egzaminach, jakie przed Wami stoją .
Wychowawca klasy 3B
Sebastian Osyka

Str. 10

Patrycja Brzymińska - największy badacz literatury z muzycznym
uzależnieniem.
Nikola Chmielewska - najlepszy towarzysz długich okienek i oglądania
słodkich piesków
Bartosz Dolewski - najelastyczniejszy człowiek w klasie, świetny historyk i
ciekawa postać
Patrycja Dubanowska - bardzo inteligentna i sympatyczna osoba, zawsze
pomoże i doradzi (nie tylko w sprawie lekcji)
Ola Dulkowska -wrażliwa na potrzeby zwierząt, wyróżnia się poczuciem
estetyki, pracowitością i rozsądkiem
Remigiusz Felske - fizyk i astronom, po ścięciu włosów straci moc jak
Salomon
Marcel Gołąbek - cichy, lecz sympatyczny i inteligentny kolega, ma
przeogromna wiedzę związana z jezykiem polskim
Aleksandra Grodek - Najodważniejszy człowiek z niezwykłymi
umiejętnościami w dziedzinie malowania paznokci (i nie tylko!). Cudowny
człowiek.
Agata Gronek - Różowa Barbie, która walczy w imię dobrego. Jedna z
dojrzalszych osób, dzięki temu jest materiałem na wspaniała przyjaciółkę.
Posiada wiele cudownych cech oraz kosmetyków.
Klaudia Kaczmarek - Kieruje się racjonalnym myśleniem oraz troszczy się o
innych. Dlatego jest to świetna osoba, do której można zadzwonić w środku
nocy. Słodka, spokojna i żywiołowa niczym Szynszyla
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Patrycja Kaczmarska - Nie ma takiej niezręczności, z której by nie wybrnęła.
Opanowała autoironię do mistrzowskiego poziomu. I konie też.
Wiktoria Kaminska - przeurocza i przesympatyczna dziewczyna, pasjonatka
biologii oraz miłośniczka chemicznych doświadczeń
Julia Kiełbasa - sympatyczna dziewczyna z „zamiłowaniem” do odpowiedzi
ustnych z angielskiego, zawsze wyciągnie pomocną dłoń jeśli w grę wchodzi
język niemiecki
Patrycja Kikulska - Człowiek-orkiestra: biolożka, chemiczka, psia mama,
harcerz i wspaniała towarzyszka. Promienieje dobrocią serduszka i miłością do
natury
Martyna Korzeń - żywy przykład jak z humanisty zmienić się w matematyka,
wielbicielka papug
Emilia Kółeczko - fantastyczna matematyczka z zamiłowaniem do geografii,
posiadająca przepiękny usmiech
Patryk Kraus - z zamiłowania sportowiec, zawsze uśmiechnięty i skory do
pomocy, niezwykle konsekwenty oraz pracowity
Ola Kuchta - głowa na której zawsze można polegać, umie wykonywać
kaskaderskie manewry samochodem, np parkowanie równoległe
Wiktoria Leśnik - w dzień przyjaciółka, w nocy terapeutka
Weronika Linda - Przesympatyczna z ogromnym talentem artystycznym
szczegolnie do tworzenia niesamowitych kostiumów.
Nikola Lipecka - najbardziej orginalne stroje w całej klasie, wielbicielka
kotków
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Agnieszka Marszałek - Nie może jej zabraknąć, jesli planujesz kulturalne
spotkanie i nie tylko. Pasjonatka muzyki i sztuki. Nakarmi cię równie dobrze
jak swojego kotka.
Zuzia Mirota - artystyczna dusza z dobrym serduszkiem, poruszająca się
własnymi ścieżkami; w dodatku wspaniały kierowca
Michał Piaskowski - pierwszy kierowca w klasie, debatowania z nim to
przyjemność
Krzysztof Piątek - poeta i świetny gawędziarz
Jan Piwowarski - Osoba, na która zawsze można liczyć, zawsze poświęci ci
swój czas, niezwykły poeta, a także koneser muzyki
Martyna Pułka - Dzięki temu, że w dzieciństwie piła dużo mleka, teraz
wspaniale gra w siatkówkę. Generalnie wspaniała.
Emilia Rogowska - Wyróżnia się talentem organizacyjnym, jest najlepszym
przewodnikiem wycieczek po Toruniu. Posiada każdą planszówkę i ogra cię w
Uno.
Ola Siedlecka - najcudowniejsze włosy na świecie, chodzącą muzyka
Zuzanna Skowron - aktorka, muzyk i towarzysz najgłębszych rozważań o
sztuce
Alicja Szulc - niezwykła fanka GKM’u, cudowna kumpela do rozmów i
żartowania (szczególnie na języku angielskim)
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Zuzanna Śliwińska - Mistrzyni nocnych rozważań wszelakich,
najdziwniejszych, choć, gdyby dłużej pomyśleć, to wcale nie tak dziwnych. Jej
rozmyślania dotyczą głębokich prawd świata, na przykład mydła. Obdarzona
niezwykłym poczuciem humoru.
Jakub Wojtacki - żywy przykład, że broda zmienia człowieka, najlepszy
towarzysz na długich przerwach
Magdalena Wołowska - życzliwa koleżanka, prawdziwy umysł ścisły
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Klasa III C

TOMASZ SIKORSKI
Każdy z członków klasy IIIc ma jedyną i niepowtarzalną osobowość. Są to
wspaniali ludzie, którzy posiadają różnorodne zainteresowania i wartości.
*Doceniamy to, że każdy z nas jest różny i nie krytykujemy się wzajemnie.
Zawsze mogliśmy liczyć na swoje wsparcie. W naszej klasie nie brakowało
poczucia humoru i dobrej zabawy. W różnych przedsięwzięciach potrafiliśmy
zgrać się i połączyć wspólne siły, aby osiągnąć cel! Przez trzy lata towarzyszył
nam wspaniały wychowawca - Pan Profesor Tomasz Sikorski.*
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Za wspaniałe trzy lata wychowawstwa, klasa III C serdecznie dziękuje naszemu
wychowawcy - Panu Tomaszowi Sikorskiemu.
Dziękujemy za wszystkie starania, które wkładał Pan w nasze wychowanie i
edukację. Za rady, wskazówki, pochwały ale i słowa krytyki. Za wielką
cierpliwość, wyrozumiałość, szczery uśmiech i słowa, które pomagały nam
uwierzyć we własne siły. Za wspólny czas, wiele interesujących rozmów (nie
tylko podczas godziny wychowawczej)wsparcie w trudnych chwilach i
nieustającą motywację do zdobywania wiedzy. Za pomoc w odkrywaniu tego w
czym jesteśmy najlepsi i przekonanie, że możemy zrobić dużo więcej niż się
spodziewamy. Dziękujemy za pokazanie nam, że porażki mogą nauczyć nas
czegoś pożytecznego. Za pomoc w przygotowaniu do dorosłego życia. Mamy
nadzieje, że wszystkie chwile spędzone z nami będą pięknymi wspomnieniami.
Życzymy zrealizowania planów, dalszych sukcesów zawodowych. Aby
przekazywanie wiedzy dalej napędzało do działania, a aktywna i twórcza
postawa znajdowała uznanie oraz była źródłem osobistego sukcesu.
.....Wir danken Ihnen für sehr schöne drei Jahre mit Ihnen an unserer Seite!
~ Wdzięczni uczniowie klasy III C
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Moja klaso! 😉
To już ostatnie słowa skierowane do Was – czas goni, idziecie ku dalszym
etapom swojego życia…. pewnie słabo pamiętacie siebie z września 2018,
kiedy przekroczyliście próg naszej szkoły. Ale te szybkie trzy lata, które tu
spędziliście to dla mnie obraz nie tylko zmieniającego się Waszego wyglądu,
lecz również wnętrza. A ten ostatni (jak zwykle i we wszystkich klasach) jest
bardzo ciekawy. Przed Wami kolejne ciekawe zmiany, trzymam kciuki i życzę,
by były tylko pozytywne.
Dziękuję za wszystkie chwile spędzone razem. Dziękuję za siwe włosy i
zmarszczki (te od uśmiechu), a jako pointę i życzenie na przyszłość przytaczam
Wam pierwszą zwrotkę utworu Eldo „Granice”. Miejcie zawsze odwagę być
sobą, być człowiekiem!
„Mówią "możesz wszystko", więc głowę mam spokojną.
Może Ty, ja wiem, że czegoś mi nie wolno.
Mówią "to się opłaca, więc skąd skrupuły?"
Ja wolę wiedzieć, co warto, niezależnie od sumy,
Niezależnie od dumy, reperkusji i skutków,
Nawet gdy uwodzi głupców, idą za czymś tłumy.
Mówią "prać brudy należy w wąskim gronie, za kurtyną",
Ale cóż i tak masz brudne dłonie.
Stoję, nic więcej i nic mniej niż człowiek.
Z każdą wadą i zaletą gotów konsekwencje ponieść,
Stanąć w obronie, lub uderzyć pierwszy,
Milczeć lub wziąć pióro i pisać trudne wersy.
I nawet jeśli milczę, gdy trzeba krzyczeć,
Nawet kiedy krzyczę, gdy powinienem milczeć,
Sumienie da mi znać,
Popiół mam zawsze przy sobie i nie musisz mi pomagać,
Sam wysypię go na głowę…”
Wychowawca klasy
Tomasz Sikorski
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1. Marta Aniszewska - słyszy i słucha, pełna wartości i wiedzy, którą potrafi

wykorzystać, obowiązkowa i przyjazna; przemiły głos i uśmiech
2. Patryk Boniecki - matematyczny „mózg”, typowy „ścisłowiec”: zawsze
krótko, minimalistycznie
3. Adam Byczyński - będzie z niego nowy Orbit, uczynny; zna olbrzymią
wartość snu
4. Małgorzata Chabowska - posiada skarb ukryty pod zbroją - wrażliwość na piękno, sztukę, na uczucia drugiej osoby, dusza artystyczna, cichutka,
wrażliwa
5. Monika Cybulska - nie cieszy ją mandarynek miska, woli alpak
zbiorowiska, rozbrajającym uśmiechem darzy swoje otoczenia
6. Kamil Czarniecki - lubi grę w piłkę nożną, dobry rozmówca, sympatyczny
chłopak, niewiele mówiący pozytywny człowiek; wysportowany
7. Weronika Dobuszewska - zawsze otwarta na ludzi osoba, która pokonuje
każdą przeszkodę, wrażliwa, spokojna dusza
8. Wiktoria Florenc - jest dobrym słuchaczem, rozsądna, inteligentna i
życzliwa, cicha, ale walcząca - z przeciwnościami losu
9. Zuzanna Giemza - trudno poznać milszą osobę, kolejny cichy, ale niezwykle
pozytywny charakter
10. Weronika Grzybowska - jest boska jak jej imprezowa wioska, energiczna,
pragmatyczna artystka
11. Kamil Kaniecki - człowiek o wielu imionach, spokojny, pracowity, ale
często uśmiechnięty
12. Bartosz Kantorski - pewny siebie, często z głową w chmurach (dosłownie i
w przenosi - pilot), zawsze znajdzie drugi „biegun”
13. Kacper Konieczka - jest Kacper, jest zabawa, otwarty, miły dla ludzi
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14. Michalina Krysińska - zaangażowana na każdej lekcji, fascynatka chemii,
oryginalne spojrzenie na fakty; doskonała oratorka
15. Paulina Krzyżanowska - nie dość, że ładnie śpiewa, to robi najlepsze
naleśniki, spokojnie, ale i tak osiągniemy swój cel…
16. Natalia Kwaśniewska - uwielbia czytać książki, zawsze gotowa na pomoc
innym, ambitna, pracowita, opanowana osobowość
17. Szymon Laskowski - posiada najbardziej profesjonalne podejście do
sportu, siłka daje mu wytchnienie, relaks
18. Izabela Lewandowska - zawsze wyciąga pomocną dłoń, cichutki pracuś,
ale rzuci czasami jakimś uśmieszkiem
19. Filip Lewandowski - z każdym znajduje wspólny język, szkolny De-Jot
number one; fan koszykówki
20. Maciej Malinowski - lubi jak adrenalina w jego życiu gości, zdolny
człowiek, „…ale po co?” 😉
21. Marek Małecki - muzyk - śpiewak, gitarzysta, imprezowicz, zawsze (mimo
gorszych dni) z uśmiechem i dobrym nastawieniem, lubi żarciki i dobry humor,
wysłucha, pomyśli, w końcu i tak zrobi swoje…
22. Kamil Maziarz - udowodnił, że biali jednak potrafią skakać, doskonałe,
cierpliwe wsparcie techniczne
23. Wiktor Praga - bez niego, żadna impreza szkoła nie byłaby dobrze
słyszalna, szkolny De-Jot number two; elegancki „chłop”
24. Wiktoria Smykowska - pozytywnie zakręcona z dużą dozą poczucia
humoru, „śpiąca matematyczka”, humanistka, ale z zębem…
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25. Milena Szafran - osoba wielu talentów, pasjonatka literatury pięknej,
historii i matematyki, zawsze z uśmiechem i pomocną dłonią, serdeczna
przyjaciółka, doskonała organizatorka i skarbnik
26. Kacper Szmelkowski - światowej sławy artysta, nigdy i nic nie
wyprowadzi go chyba z równowagi
27. Anna Szram - pomocna, miłośniczka zwierząt, ambitna, bezproblemowa,
empatyczna
28. Gabriela Urbanek - pozytywnie zakręcona, kontaktowa i zawsze z
uśmiechem na twarzy, którym zarazić potrafi wszystkich wokół, dusza
towarzystwa; milczenie to cierpienie
29. Martyna Wendowska - piękny umysł, który inspiruje do myślenia poza
nudnym, prostym szablonem, bardzo oszczędna w wypowiedziach
30. Cyprian Wielgus - lubi robić dużo „pozytywnego dymu”, zawsze cenne,
często trafne spostrzeżenia; doskonały adwersarz
31. Julia Wolniak - przyjaciel, który kieruje się w życiu i nauce mottem
Gogola: „Nauka nie powinna ograniczać wolności myśli”; charyzmatyczna
przewodnicząca; waleczna kobietka
32. Martyna Zastawna - aby nie przyćmić swojego blasku, nakłada lakier w
kolorze odblasku, uśmiech, spokój, systematyczność
33. Julia Zawacka - sport, filozofia i natura to jej prawdziwe oblicza, spokojna
opanowana i serdeczna, kiedy trzeba potrafi rozbawić do łez i zapewni
wsparcie, cichutka, pracowita sportsmenka
34. Piotr Zimmermann - filozof i sportowiec, który dzielnie od wczesnych
godzin porannych spędzał czas w szkole i pilnował jej murów, pytania potrafi
gasić ciszą; minimalista
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KLASA III D

MONIKA NIEDZIELSKA
Dla Pani Moniki Niedzielskiej!
Jest Pani wzorem do naśladowania. Pomagała nam Pani w najgorszych sytuacjach i
momentach życia. Zawsze szukała „złotego środka”.
Dziękujemy za każdą lekcję, za każdą radę oraz ogromną ilość cierpliwości do naszych
wybryków. Wierzymy, że Pani wykształci i wybuduje wiele pięknych wnętrz młodszych
pokoleń.
Dziękujemy! Uczniowie klasy III D
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Kochani, są to ostatnie dni spędzone w tej szkole. Już za chwilę czeka Was
egzamin dojrzałości, a następnie będziecie podejmować decyzję o wyborze
dalszej drogi życiowej. Zamkniecie ważny etap waszego życia. Etap, w którym
wkroczyliście w dorosłość, dokonując trudnego wyboru rozszerzeń, świętując z
kolegami i koleżankami hucznie swoje „osiemnastki”, uczęszczając na kursy
prawa jazdy, a w ostatnich dwóch latach doskonaląc swoje umiejętności
informatyczno- komputerowe w czasie stresującego dla wszystkich nauczania
online.
Teraz po trzech latach spędzonych w liceum musicie wybrać własną ścieżkę .
Domyślam się, że nie jest Wam łatwo. Musieliście zmierzyć się z problemami,
z którymi poprzednie pokolenia nie miały do czynienia. Nie traćcie wiary w
siebie i swoje umiejętności! Jesteście wartościowymi ludźmi. Wkroczcie w
nowy etap z entuzjazmem i wiarą we własne siły i możliwości!

Wychowawca klasy
Monika Niedzielska
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1.Kuba Bielik - przyszły prawnik ze stolicy
2.Julia Burkacka – przyjaciółka, kobieta renesansu ,wspaniała jak stworzone
przez nią okładki Qriera;
3.Julia Depta - koks na siłowni i Tarzan na linach
4.Michał Dudziak - Maksymalnie Dynamiczny mat-fiz
5.Wiktoria Dzwonkowska - miłośniczka biologii oraz idealny kompan na
siłownię, z nią poznasz co to jest prawdziwy sport
6.Magda Gralak - zbawczyni długopisów, niesamowicie cierpliwa kobieta o
dobrym sercu
7.Fabian Grodek - były biegacz, stroniący od języka polskiego
8.Werka Hończak - entuzjastka biologii i miłośniczka „Queen”, zdająca
najlepsze relacje z życia Kitku
9.Alicja Karwowska - wulkan energii, z nią pogadasz o wszystkim
10.Martyna Kanert - z nią niemieckie dramaty stawały się zabawne, doskonała
doradczyni w wielu sprawach
11.Roksana Klimczak– siedzenie z nią na historii to czysta przyjemność:
zawsze pomoże lub połączy się w bólu;
12.Iza Kopińska - najlepszy kierowca w mieście
13.Aniela Kożuch - zawsze kojarzyć mi się będzie zwysokimi vansami,a oprócz
tegojedna z lepszych jeźdźców, jakich znam,
14.Lucyna Kuchczyńska - najlepsza koleżanka z ławki, której Vademecum
zawsze ratowało z opresji
15.Aneta Lewandowska - najlepsza osoba, z którą o każdej porze można wypić
"Tiger'a"
16.Alicja Meyerholz - artystka i miłośniczka nie tylko kultury muzycznej, ale
tez i niemieckiej!
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17. Mateusz Nurkowski - świetny kumpel, a przede wszystkim idealny
towarzysz grania na informatyce
18. Adam Ornacki – dobry kolega, zawsze załatwił sprzęt na angielski;
19. Łukasz Pawlikowski – miłośnik WOSu i kultury azjatyckiej
20. Ola Pawłowska - enigmatyczna, fotogeniczna, wyróżniają zdolność fizyczna
21. Asia Rusak - estetka, która posiada mini fanklub, królowa makijaży, a
przede wszystkim idealnej kreski
22. Agata Seweryńska- niezwykle pomocna i wspaniała przewodnicząca, z
która można konie kraść i która załatwi wszystko, nie zachowując się jak „drama
queen”
23. Olga Słomińska - vintage queen, śpiewaczka i tancerka w jednym
24. Ola Stolp - największa fanka Titanica i DiCaprio
25. Tomek Szewa – redaktor gazetki, zadbał o edukację muzyczną
Sobieszczaków;
26. Maks Szulc - podróżnik o wielu zainteresowaniach, z wieloma historiami do
opowiadania, zwłaszcza w mieszance języków polskiego i angielskiego!!
27. Małgosia Szymańska - miłośniczka chemii i botaniki, szczęśliwa
posiadaczka pięknej kotki Belci
28. Marta Waleron – pasjonatka nauk przyrodniczych
29. Magda Wesołowska – wkład do gazetki wnosiła i z domu i z ławki;
30. Wiktoria Wołodźko- dziewczyna z klasą i pięknymi stylizacjami
31. Maks Wótkowski - klasowy artysta, rysownik ze świetnym stylem i jeszcze
świetniejszym charakterem
32.Łukasz Ziętarski - jedyny w swoim rodzaju wodzirej imprezowy, a przy tym
najbardziej rozrywkowy przewodniczący, jakiego dotąd widział świat
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O SAMORZĄDZIE
Łukasz Ziętarski- przewodniczący samorządu uczniowskiego – naczelny
BLUZMAISTER Sobieskiego :) ubrał połowę szkoły i wielu absolwentów rozsianych po
Polsce i nie tylko (bluzy widziane były wśród podróżnych na lotniskach, gdy porty jeszcze
obsługiwały turystów ;) ). Bardziej jednak interesuje go (dosłownie) grunt pod nogami.
Wśród jego wielu talentów na uwagę zasługuje obsługa ciągnika. Przy szkolnych
imprezach pracował w skupieniu, czasami tak dużym, że trudno było o kontakt Ziemia –
Łukasz, ale efekty były bajecznie piorunujące – patrz Otrzęsiny :)
Małgorzata Chabowska – sekretarz samorządu uczniowskiego – wzór obowiązkowości i
empatii. Jej wrażliwość poruszy największych twardzieli. Delikatna, dziewczęca, już samą
obecnością wprowadza spokój. Walki, przepychanki, to zdecydowanie nie jej klimat.
Kobieta z inicjatywą – „gołąbek pokoju”. Trzymajmy wszyscy kciuki, aby trafiała w życiu
na ludzi, którzy to docenią i uhonorują .
Gabriela Urbanek – sekretarz samorządu uczniowskiego – otwarta, aktywna, działania
społeczne to dziedzina, w której się realizuje. W jej towarzystwie nie brakuje tematów do
rozmowy – nielimitowany zasób wypowiadanych słów ;) gwarancja braku nudy! Kobieta
w działaniu i do tego skuteczna!!! Rękojmia dobrej organizacji!
Remigiusz Felske – zastępca przewodniczącego samorządu uczniowskiego – jeśli tylko
uda się go znaleźć w burzy loków, to jest to niezapomniane odkrycie :) Generator
pozytywnej energii, którą rozsiewa w wielu miejscach. Uśmiechem zjednuje sobie ludzi.
Inicjator turnieju online. W czasach umożliwiających kontakty – typ stadny :) .
Jakub Bielas – rzecznik praw ucznia – właściwy człowiek, na właściwym miejscu! Dla
większości nudne, przepisy i regulaminy, dla niego są polem do działania. Jest
doskonałym strażnikiem konsekwencji ich stosowania. Ma rzadką umiejętność
skutecznego motywowania ludzi do pracy i sam jest na tym terenie wzorem do
naśladowania. Ma własne zdanie, potrafi je wyrażać i go bronić, a to atut człowieka z
charakterem.
Marek Małecki – skarbnik samorządu uczniowskiego – rozmach to jego drugie ja!
Zagościł na krótko, ale za to jak?! Samodzielnie nakarmić Sobieszczaków, to wyczyn na
miarę.... Marka! Zaprzyjaźniony ze sceną, śpiewem na ustach i brzmieniem gitary
zatrzymywał na sobie uwagę na dłuuugo. Niestrudzony i nietuzinkowy użytkownik dróg
(wiecznie zbyt ciasnych). Miejmy nadzieję, że przed nim szerokie horyzonty, sceny i.....
drogi ;) .
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NASI OLIMPIJCZYCY

Wiktoria Dzwonkowska
 Finalistka 50. Olimpiady Biologicznej 2020/2021,
 Udział w etapie okręgowym 49. Olimpiady Biologicznej 2019/2020
Patrycja Kikulska
 Finalistka 50. Olimpiady Biologicznej 2020/2021
 1. miejsce w etapie rejonowym XXVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji
Zdrowego Stylu Życia PCK 2019/2020
Olga Słomińska
 Rekomendowana przez Komitet Okręgowy w Toruniu do etapu centralnego
XXXIII Olimpiady Filozoficznej,
 Udział w części ustnej etapu okręgowego XXXIII Olimpiady Filozoficznej
2020/2021
 Udział w etapie okręgowym XXXII Olimpiady Filozoficznej 2019/2020
 Udział w części ustnej etapu rejonowego LI Olimpiady Literatury i
Języka Polskiego 2020/2021
Hubert Kwiatkowski
 Olimpiada chemiczna (edycja 66 i 67) dwukrotny awans do II etapu
 Konkurs "Wygraj indeks" Politechniki Gdańskiej- LAUREAT w roku
szkolnym 2019/2020
 Konkurs chemiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego- awans do finału w roku
szkolnym 2020/2021 (na finał do Krakowa nie pojechał, okoliczności
covidowe i problem z noclegiem)
 Konkurs Swinarskiego UMK- etap rejonowy 2019/2020, w tym roku zgłosił
się, ale etap rejonowy się nie odbył
 Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH rok szkolny 2019/2020 etap
rejonowy.
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O SPORTOWCACH

O naszych uczniach-sportowcach, którzy oprócz nauki w Sobieskim zmagali się
również na boiskach, bieżniach, halach, pływalniach, wspinali się po górach a nawet
wykonywali podniebne akrobacje.
Jacek Zwolicki – reprezentant szkoły w dyscyplinie piłka siatkowa, miłośnik
kolarstwa zjazdowego i grawitacyjnego. Brał udział min. w zawodach: Grabina Jam
- rozpoczęcie sezonu 2019 Koronowo, Storm downhill contest, HOOP PARK
challenge 2020 Nowe - 1 miejsce, FreeRide Jam Strzemyk 2019. Lubi podniebne
akrobacje – pilot szybowcowy. Brał udział w zawodach balonowych: XVI
Międzynarodowe Wielkanocne Zawody Balonowe 11-14.04.2019, w zespole
Mistrza Świata Jacka Bogdańskiego.
Szymon Lewandowski – reprezentant szkoły w dyscyplinie piłka siatkowa a od
pewnego czasu szkolny redaktor sportowy, komentuje profesjonalnie wszelakie
informacje ze świata sportu. Niebawem pewnie zastąpi Szpakowskiego :-) .
Piłkarskie zainteresowania rozwijał w Węgrowiance i Grudziądzkiej Lidze
Piłkarskiej „PLAYARENA”.
Fabian Grodek – lekkoatleta, siatkarz. Uczestnik Mistrzostw Polski w biegu na 400
m ppł. W swojej kolekcji posiada medale halowych i stadionowych mistrzostw
województwa. Reprezentował szkołę w międzyszkolnej lidze lekkoatletycznej oraz
piłce siatkowej.
Maksymilian Szulc,- wspinacz wysokogórski i skałkowy. Najwyższy zdobyty
szczyt-Pico del Teide 3718m. Brał czynny udział – bieg w akcji charytatywnej pod
hasłem „kilometry dla Ingi”. Uczestnik rejsu żaglowcem STS Fryderyk Chopin. Od
roku trenuje kolarstwo i biegi przełajowe. Zdobył srebrny medal w powiatowych
zawodach lekkoatletycznych - rzut oszczepem. Uczestniczył w wielu projektach
wspinaczkowych - najwyższa zdobyta wycena drogi-VI.3.
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Reprezentował szkolę w marszu długodystansowym tzw.EDK 2021 na trasie
Grudziądz, Mokre, Owczarki, Grudziądz oraz brał udział w wielu zawodach
lekkoatletycznych (rzut kulą, rzut oszczepem, skok w dal). Amatorsko zajmuje
się kolarstwem terenowym, szosowym i żeglarstwem.
Wiktor Skupiński – lekkoatleta, długodystansowiec. Ukończył biegi "Formoza
Challange" w Ustce na dystansie 10 km, "Bieg nocny" w Grudziądzu na
dystansie 10 km, "Stomil Run" na dystansie 5 km.
Piotr Kowalski, lekkoatleta i siatkarz. Reprezentował szkołę w międzyszkolnej
lidze lekkoatletycznej w sprintach i sztafecie oraz zawodach piłki siatkowej.
Szymon Brzozowski – reprezentant szkoły w dyscyplinie - piłka siatkowa.
Marcin Dziubkowski – reprezentował szkołę w zawodach piłki siatkowej i
koszykowej.
Jakub Bielas – uczestnik Mistrzostw Polski seniorów i młodzieżowców w
pływaniu.
Smykowska Wiktoria - zawody lekkoatletyczne i uczęszczała na dodatkowe
pozalekcyjne zajęcia sportowe;
Urbanek Gabriela - zawody piłki koszykowej, lekkoatletyczne i uczęszczała
na dodatkowe pozalekcyjne zajęcia sportowe;
Zawacka Julia - zawody piłki koszykowej, piłki ręcznej, lekkoatletyczne i
uczęszczała na dodatkowe pozalekcyjne zajęcia sportowe;
Ułasiuk Martyna - zawody lekkoatletyczne;
Orgacka Dominika - zawody lekkoatletyczne;
Dembek Zuzanna - zawody lekkoatletyczne;
Wszołek Patrycja - uczęszczała na dodatkowe pozalekcyjne zajęcia sportowe;
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Pułka Martyna - uczęszczała na dodatkowe pozalekcyjne zajęcia sportowe.
Szmelkowski Kacper - zawody piłki koszykowej i uczęszczał na dodatkowe
pozalekcyjne zajęcia sportowe;
Maziarz Kamil - zawody piłki koszykowej i uczęszczał na dodatkowe
pozalekcyjne zajęcia sportowe;
Lewandowski Filip - zawody piłki koszykowej i uczęszczał na dodatkowe
pozalekcyjne zajęcia sportowe;
Byczyński Adam - zawody piłki koszykowej i uczęszczał na dodatkowe
pozalekcyjne zajęcia sportowe;
sportowe;
Zimmermann Piotr - zawody piłki koszykowej i uczęszczał na dodatkowe
pozalekcyjne zajęcia sportowe;
Kantorski Bartosz - uczęszczał na dodatkowe pozalekcyjne zajęcia sportowe;
Dziubkowski Marcin - zawody piłki koszykowej, piłki siatkowej i uczęszczał
na dodatkowe pozalekcyjne zajęcia sportowe.
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O REDAKTORACH

Dziękujemy Redaktorom „SOBIE QRIERA”, którzy zakończyli swoją pracę
w tworzeniu Gazetki. Publikowane artykuły będą nie tylko wspomnieniem o
Was. Dostarczyły wielu informacji i z pewnością dla niejednych staną się
inspiracją. Pracowaliście nieprzerwanie z nieprzeciętnym zaangażowaniem,
szczególnie w trudnym czasie pandemii, kiedy trzeba było opracowywać
materiały w sposób zdalny. Redakcja nigdy nie przestała publikować Gazetki.
Dziękujemy:
Marcie Aniszewskiej – Kobiecie o wielkiej wrażliwości i empatii dla drugiego
człowieka. Masz dar obserwowania ludzi i ich przeżyć. Potrafisz zrozumieć i
doradzić, co było szczególnie ważne podczas nauki zdalnej. Niech spełnią się
Twoje plany związane z wybranym kierunkiem studiów!
Julii Burkackiej – naszej Ilustratorce gazetki. Będzie nam brakowało Twoich
projektów okładek i oryginalnych rysunków. Masz niesamowitą wyobraźnię.
Twoje prace zachwycały niejednego. Nie pozwól nigdy ograniczyć swojej
wrażliwości!
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Wiktorii Dzwonkowskiej – prezentującej wiele ciekawych kulinarnych
pomysłów. Nasza Biolożko, okazało się, że nie tylko zoologia, botanika czy
nauka o człowieku nie są Ci obce. Dzięki Tobie biszkopt nie opada, smakują
przepyszne wypieki według receptury Babci, a na zdalnym nauczaniu szybkie do
przygotowania ciepłe posiłki.
Magdalenie Gralak – bez której nie byłoby Gazetki. Z Asią Rusak
stworzyłyście niezawodny duet Redaktorek technicznych. Często musiałaś mieć
nerwy ze stali. Twój uśmiech i kultura osobista pozostaną w naszej pamięci na
zawsze.
Alicji Karwowskiej – Osobie pracowitej jak pszczółeczka. Z determinacją
docierałaś do emerytowanych Nauczycieli II Liceum Ogólnokształcącego w
Grudziądzu. Objeżdżałaś Grudziądz, odwiedzałaś Profesorów, a w czasie
pandemii wykorzystywałaś techniczne środki komunikacji. Stałaś się łącznikiem
między pokoleniami. Zawsze przygotowana do wywiadów czytanych z
zainteresowaniem i zamieszczonych również w książce o historii naszego
Liceum.
Joannie Rusak – Redaktorce, która razem z Magdą Gralak tworzyła techniczną
stronę Gazetki. Będziemy też pamiętać Twój oryginalny styl i ciekawy makijaż.
Swoim cyklem artykułów o kosmetologii i kosmetykach niejedną koleżankę
wprowadziłaś w świat piękna. Przybliżyłaś nam też informacje o wielu
ciekawych dniach i świętach wpisanych w roczny kalendarz.
Oldze Słomińskiej – z zaangażowaniem i benedyktyńską cierpliwością
docierającej do informacji o historii naszego Liceum. Filozofko i pasjonatko
ojczystego języka, praca z Tobą była po prostu przyjemnością. Można było na
Tobie zawsze polegać. Pracowita, wymagająca od siebie i skromna. Jak to
dobrze, że humaniści są wśród nas!
Tomaszowi Szewie – pięknie opowiadającemu o swoich ulubionych zespołach,
płytach i gatunkach muzyki. Twoje recenzje zawsze były profesjonalne,
przemyślane i jednocześnie pełne osobistych emocji. Nadal rozwijaj swoje pasje!
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Julii Zawackiej – skromnej i pracowitej Redaktorce i Koleżance. Na łamach
„Sobie Oriera” pisałaś o innych. Potrafiłaś skłonić rówieśników do rozmowy o
ich zainteresowaniach. Dzięki Tobie dowiedzieliśmy się o pasjach
Sobieszczaków i poznaliśmy nieprzeciętne talenty.
Tomaszowi Zimmermannowi – naszemu redakcyjnemu Historykowi, który
z dociekliwością docierał do archiwalnych materiałów o przeszłości naszej
Szkoły. W roku jej Jubileuszu przybliżałeś ciekawe, niekiedy dramatyczne
dzieje „Sobieskiego”. Rozwijaj swoje pasje językowe!
Za współpracę z Redakcją „Sobie Qriera” dziękujemy również Julii Depcie,
Magdalenie Wesołowskiej i Maksymilianowi Szulcowi.

Redaktorki i Redaktorzy
szkolnej gazetki „Sobie Qrier”
z Opiekunką Panią Katarzyną Bartos
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„Śniadaniowe szaleństwo”
Witajcie Sobieszczaki! Mimo standardowego tytułu rubryki, artykuł ten, nie
będzie taki jak inne. Nie będzie zawierał kolejnego przepisu, lecz kilka słów ode
mnie. Moja przygoda z SOBIIE... Qrierem dobiega końca, jako że opuszczam w
tym roku mury naszej szkoły. Nigdy przedtem nie wyobrażałam sobie, że będę
brała udział w takim przedsięwzięciu jak prowadzenie rubryki w gazetce
szkolnej, gdyż zawsze uważałam, że nie mam do tego głowy i brak będzie mi
pomysłów. Teraz mogę stwierdzić, że spróbowanie swoich sił było najlepszą
decyzją jaką mogłam podjąć. Mam nadzieję, że podobały Wam się moje
przepisy, zarówno te na słodkie wypieki z rubryki „Babcine przepisy”, jak i
tegoroczne, na śniadania, oraz że będziecie miło wspominać tę część gazetki.
Dziękuję Pani Profesor Katarzynie Bartos za możliwość tak wspaniałego
rozwoju przez całe dwa lata współpracy oraz życzę wielu ciekawych pomysłów
na następne numery Redaktorom gazetki!
Wiktoria
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Przemyślenia i muzyka, której opisać nie zdążyłem
Przyszła pora na mój ostatni tekst w gazetce szkolnej. Mam wiele dobrych
wspomnień i pełno świetnych albumów przesłuchanych, nie zdążyłem, niestety,
zrecenzować wszystkiego, ale jestem szczęśliwy z tego, o czym udało mi się
napisać. Z tej okazji postanowiłem napisać o tych albumach, do których
najczęściej wracam od recenzji i może jeszcze w skrócie opisać moje ulubione
albumy, których opisać nie zdążyłem.
Jednym z albumów, a w tym wypadku epką, do której często wracam, jest
“Collapse EP” od Aphexa Twina. Recenzja tego EP była moją pierwszą
napisaną recenzją do gazetki szkolnej i jest przez to dla mnie bardzo specjalna,
zwłaszcza że pochodzi od jednego z moich ulubionych producentów muzyki
elektronicznej. Kolejnym, tym razem już albumem, do którego bardzo często
wracam, jest “Geogaddi” od Boards of Canada. Nie tworzą oni już prawie wcale
muzyki, ale to, co stworzyli jest naprawdę niesamowite. Każdy ich album jest
bardzo klimatyczny, ale jakbym miał polecić któryś dla nowego słuchacza, jest
to na pewno ten. “Substrata” od Biosphere to prawdopodobnie mój ulubiony
album z gatunku ambient, odkąd go zrecenzowałem wracam do niego bardzo
często, klimat na przykład drugiego utworu “Poa Alpina” potrafi naprawdę
wywołać ciarki na plecach.
W kwestii albumów, których nie zdążyłem zrecenzować, jednym z nich jest na
pewno “Untrue” od Burial, który jest jednym z moich ulubionych albumów do
tego stopnia, że nie byłem w stanie o nim napisać artykułu mimo wielu prób. Ze
szczerego serca polecam ten album. Reszta albumów togłównie nowości, do
których nie udało mi się dotrzeć, przez klasyki, które bardzo chciałem opisać.
Jednym z nich jest niedawno wydany “Harlecore” od Danny’ego L. Harle. Jest
to naprawdę świetny miks muzyki klubowej, który wciągnął mnie nawet na
czasami kilka przesłuchań pod rząd, przez to, że jest dosyć krótki. “Times” od
SG Lewisa, też mnie mocno wciągnął, ale nie znalazłem, niestety, czasu, żeby
go szczegółowo omówić. Mogę powiedzieć, że na pewno jest to świetna płyta
dla fanów disco i house.
Ostatecznie przyznam, że będę tęsknić za pisaniem o mojej ulubionej muzyce.
Te trzy lata miały swoje dobre i złe chwile, zwłaszcza z tym co teraz się dzieje
na świecie, ale będę wspominać ten czas bardzo dobrze. Dziękuję pani Bartos za
pomoc z moimi tekstami i reszcie redaktorów za wszystko. Może nawet będę
dalej pisał dla siebie teksty, gdzieś na boku.
Tomek IIID
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To już koniec...
Drodzy czytelnicy! Pragniemy Was poinformować, że
z powodu zakończenia nauki w Dwójce, nasza
niezwykła przygoda tworzenia SobIIe Qriera
nieubłaganie dobiega końca. Mamy nadzieję, że w
ciągu ostatnich dwóch lat redagowania gazetki, udało
Nam się trafnie obrazować życie szkoły, dostarczając
Wam przy okazji sporo frajdy. Serdecznie dziękujemy
za współpracę Pani Profesor Katarzynie Bartos i całej
Redakcji, a Wam za zainteresowanie i współtworzenie
Qriera. Jednocześnie życzymy naszym następczyniom
weny twórczej, zapału do pracy i samych sukcesów!
Asia i Magda
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