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ŻYCZENIA

14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. W
tym roku bardziej niż z dnia wolnego cieszymy się, że
możemy złożyć życzenia naszym ulubionym Nauczycielom,
stojąc z nimi twarzą w twarz. Dyrekcji i Paniom z
sekretariatu życzymy chwili przerwy od kalkulatorów i
tabelek, a także od uczniów nieustannie domagających się
uwagi. Pani Pedagog, dużo cierpliwości i wyrozumiałości
dla naszych problemów. Paniom sprzątającym i Woźnym
również bez wątpienia przyda się odpoczynek od chaosu i
prób ratowania szkoły z rąk nieodpowiedzialnych (chociaż
w części dorosłych) uczniów. Wreszcie – kochani
Nauczyciele, mówi się, że bez uczniów nie ma szkoły, ale
bez nauczycieli nie ma uczniów, dlatego życzymy Wam, aby
Wasza praca spotykała się z większym uznaniem i
szacunkiem – zasługujecie na to!

Redakcja „SobIIe Qriera”

Str. 3

SOBIIE… Qrier

Tomaszewska Małgorzata - Zawsze znajdzie dla nas czas. Zastąpi
nawet Tych, którzy mają czytać komunikaty!

Rogoziewicz Marlena - to dopiero Organizatorka imprez!
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Bartos Katarzyna - zawsze uśmiechnięta, wyrozumiała, kochany człowiek,
wymagająca i serdeczna, pomocna, pełna entuzjazmu, z genialnym poczuciem
humoru, świetnie przekazuje wiedzę

Berdys Tatiana - zabawna i kompetentna, naprawdę lubi swoich uczniów, super
Organizatorka . Z zamiłowania podróżniczka - z talentu mat-fiz.

Biedrzycka Ewa - uwielbia swoją pracę, szkołę i Uczniów, ale super się z tym
maskuje, Mistrzyni wygibasów na lekcji, żałujemy że Pani w tym roku z nami nie
ma, życzymy dużo zdrowia

Byner Iwona - wulkan pomysłów, co rok… młodsza
Chlewicka Hanna - pogodna, ciepła, serdeczna, z chemią za pan
brat!...żeby mogła podpowiedzieć na maturze... Zawsze spokojna i
uśmiechnięta, Lekcje z nią są nieraz… wybuchowe ;)
Chudziński Mateusz - sympatyczny, wprowadza przyjemną atmosferę na lekcji,
porusza bardzo ciekawe tematy, tolerancyjny, uwielbiany przez
uczniów/uczennice, często nie pozwalają dotrzeć Mu do pokoju nauczycielskiego
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Cybulska Martyna - w Sobieskim od dawna lecz teraz z innej strony, szkoła
prof. Drozdowskiego.

Drozdowski Piotr - Matematyki nauczy każdego. Wiecie, że robi przepiękne
zdjęcia?

Dudzińska Alicja - we wszystkim znajdzie choć trochę chemicznego pierwiastka

Dybska Dorota - Rozszerzona chemia to z Nią sama przyjemność. Ma
niebanalne poczucie humoru, Wszyscy Uczniowie są Jej
Dziećmi...rozszyfrowaliśmy Ją już dawno!

Gajek Małgorzata - Drobne ciało, a w nim tytan - Tytanica pracy. Cała pachnie
biologią.
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Giemza-Guttman Ewelina - i pogada na przerwie i poprawi kartkówki…

Goszka Anna - Pani, z którą zawsze można wymienić poglądy. Tolerancyjna,
elokwentna, bezpośrednia. Sprinterka w mówieniu - nawet kilkanaście myśli na minutę.
Organizatorka największego chóru w dziejach szkoły.

Gumowski Rafał - Super gość! Zajęcia są dla Niego najważniejsze - oczywiście w-f!
.
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Imberiowicz-Szpajda Joanna - Pomoże, kiedy uczeń tego potrzebuje. Daje z
siebie 100% mimo tego, że czasami musi pracować po godzinach. Nasza “ostatnia
deska ratunku”. Omnibus-pedagog i terapeutka. “Poduszka do wypłakiwania się” i
herbaciarka.
Iwanowski Mateusz - Najlepszy, niezastąpiony dyrygent.

Jonik Wojciech - Dowcipny. Rozmowy z księdzem są najlepsze. Szkolny
kinoman, koneser słodkości. Ma najtrudniejszą drogę do pracy,... bo najdłuższą.

Kamińska Jolanta - Oaza Spokoju. Dobra Organizatorka - nawet ma czajnik w
swojej sali.

Kasińska Beata - O podróżach i historiach Pani Profesor można słuchać bez
końca. Podróżniczka z krwi i kości... Gdzie nie była i Kogo nie uczyła?... A teraz
Młodzi z dalekich stron świata przybyli na Jej lekcje.

Kusiński Andrzej - Spotykany z białą filiżanką kawy, kawusi… Każdy ma swoje
nałogi... Spokojny duchem z kościoła Ducha Świętego.

Kwiatkowska Małgorzata - ma zdolności językowe. Opiekuje się Każdym .
Kwiatkowski Michał - Nasz Ekonomista. Pasjonat koni, konnej jazdy i kawy.
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Lipa Sławomir - Od wielu Roczników "Ojciec Chrzestny". Mistrz humoru- dla znawców
literatury. Człowiek (matematycznego) renesansu.

Możdżeń Bogdan - zajęcia są interesujące, Pan Bogdan podczas lekcji opowiada
wiele ciekawostek z różnych dziedzin, sympatyczny i serdeczny, Ma czas.. opanował
sztukę jego okiełznania. Pasjonat historii. Jego zajęcia są interesujące, a ciekawostki z
różnych dziedzin jeszcze bardziej je urozmaicają.

Mówka Sylwia - zawsze uśmiechnięta, nawet podczas "walki" z drukarką; książki u niej
"od ręki"

Marchewicz Magda - wiemy jeszcze mało, chociaż Niektórzy mają bliskie spotkania
Niedzielska Monika - Niemiecki z Nią nam nie straszny. Porządek musi być! Dba o
nasze językowe wyjazdy.
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Osyka Sebastian - Sztuka motywacji opanowana do perfekcji. Rzeźbiarz
muskuł i figury, co rok Go przybywa…

Otręba Grażyna - Zaraża miłością do historii, o której z pasją opowiada. Z Nią
zawsze możesz umówić się do muzeum.

Radtke Anna - Da się lubić! Zajęcia prowadzone z uśmiechem i sympatią do
nas. Zastanawiamy się skąd z samego rana bierze tyle energii!

Rafalski Rafał - Zawsze potrafi zachować stoicki spokój. Mógłby już założyć
szkołę, niewielu nauczycieli by mu brakowało.

Str. 10

Rejmus Krystian - Zawsze uśmiechnięty i wyrozumiały. Wyluzowany i pozytywny.
"Jaki Pan, taki kram...' - popatrzcie na 3bg. Podobno ma swoja gwiazdę?!

Rusak Izabela - Ostoja Cierpliwości i Skarbnica Mądrości. Dzięki niej matma nie jest
straszna - świetnie tłumaczy. Świetna i troskliwa wychowawczyni. Kochana kobieta.
Mistrzyni prowadzenia zajęć zdalnych.

Ryczkowska Anna - Pełna gracji i elegancji... w końcu uczy też języka francuskiego
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Sikorski Tomasz - Optymizm to jego drugie ja. Wesoły i wyrozumiały. Lubi
mówić, ale z sensem i tak poprawnie. Od starszych wiemy, że to Mistrz
Ortografii… no, no! Dzięki za spływy kajakowe.

Sala Mariola - Zniewalająco dobry nauczyciel. Wyrozumiała i zawsze elegancka.
Szczepańska Anna - Mistrzyni fryzur i ratowania ludzi metodą usta-usta.
Szczypior Sylwia - Artystka z zamiłowania i wyglądu, ma niesamowite
plastyczne pomysły

Szweda Magdalena - Dzięki Niej poznajemy piękny język i kulturę francuską.
Adrian Woźniak-może biologię zacznie prowadzić po angielsku, elokwentny.
Pasjonat jazdy rowerem
Zaborowska Agnieszka -zna nie tylko wszystkie stolice świata, ma wszystko
pod kontrolą, wie nawet co robimy pod ławką

Zaikina Svetlana - Wspaniała, sympatyczna, myły rozmówca. Nawet podchody
organizuje nam… po angielsku. Podziwiamy opanowanie języka polskiego
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Zbrzeźna Celina - Pogodna. Cudownie opowiada o sztuce. Według niektórych to jedne
z najlepszych lekcji w całej szkole. Nie ma w sobie nic z historii..., znawczyni historii
sztuki. Rowerzystka.
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sekretariat - wizytówka naszej szkoły. Panie optymistki, zawsze powitają z
uśmiechem
Rumocka Monika - możesz pomylić się, że to uczennica. Przyjaźni się z każdym
Szlagowska Alicja - energia w słowach i czynach

Panie sprzątające-mróweczki pracy , zawsze do nas życzliwe...nawet po
szkolnych imprezach- Dziękujemy!!!! Tylko one tak pewnie czują się na naszych
schodach
Brosowska Ewelina
Kopicka Renata
Nowińska Irena
Winkler Małgorzata
Pani woźna : Jarosińska Bożena

Panowie woźni - szkolne "złote rączki", dzisiaj to skarb. Może warto dodać
przedmiot: Praktyczne usuwanie usterek????
Malinowski Norbert
Pestka Norbert
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