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Z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej
przekazujemy Wam, Nauczycielom i
Pracownikom II LO im. Króla Jana III
Sobieskiego w Grudziądzu, bukiet
najpiękniejszych życzeń.
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Pani Profesor Beacie Kasińskiej:
Pani dyrektor jest kochana i przez wszystkich lubiana.
Z całego serca co dzień się stara,
Aby szkoła naszym drugim domem się stała.
Nie opiszemy jednym słowem,
Co dyrektor ma na głowie.
Całe grono pedagogiczne oraz zbiorowisko uczniów liczne.
Pani dyrektor trudną pracę ma,
Dzięki niej wspaniała jest nasza szkoła.
Życzymy Pani nerwów stalowych,
Wielu rąk do pomocy gotowych,
Anielskiej cierpliwości,
I od wszystkich uczniów okazanej wdzięczności.
Od niedawna nasz
nowy dyrektor szkoły,
dlatego życzymy cierpliwości
i wytrwałości w wykonywaniu
nowej funkcji.
Niech polonistyczna aura
Panią nigdy nie opuszcza,
a rozmowy o literaturze i
życiowych problemach
niech dalej trwają na
wspólnych lekcjach.
Nauczycielka, która z pasją
opowie o swoich dalekich
podróżach i zachęci uczniów
do odkrywania świata.
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Panu Profesorowi Rafałowi Rafalskiemu:
Pan Rafał to OCEAN SPOKOJU.
Najprawdopodobniej nikt, nigdy nie usłyszał jego krzyku.
Jego lekcje są odetchnieniem od stresu związanego ze
szkołą...
Niebywałe, że w jednym człowieku można odnaleźć
germanistę, informatyka i sportowca
Życzymy powodzenia na nowym stanowisku w szkole :)
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Pani Profesor Katarzynie Bartos:
Pani Katarzyna Bartos jest wymagająca,
Lecz uczniów bardzo miłująca.
Według nas to dobra cecha,
Bo nauczy nas poprawnie używać ojczystego języka.
Gramatyka, literatura i inne dziedziny filologii polskiej,
To wszystko trzeba mieć w małym paluszku,
By móc przed polskim spokojnie pospać w łóżku.
Życzymy Pani zdrowia, cierpliwości oraz szczęścia
bezgranicznego.
Dzięki Pani budzi się w nas wiele dobrego.
Szacunek wzajemny i kultura,
To lecząca nas akupresura.
Dziś świętujemy Dzień Edukacji Narodowej.
Z tej okazji chcemy powiedzieć jedno wielkie - Dziękuję!

Pani Profesor Tatianie Berdys:
Pani Berdys to fizyk z krwi i kości
Co nie podlega żadnej wątpliwości
Życzymy pani więc dynamiki co dzień
By praca nauczyciela była pełna radości i wzruszeń
Mamy nadzieję że zawsze będzie z panią moc oraz siła
A każda lekcja z nami upłynęła jak miła chwila
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Pani Profesor Agnieszce Bonnet:
Pani Profesor, mimo ze jest Pani z nami od niedawna, to
spełnia się legendarna prawda, albowiem jeśli uczący
świetną atmosferę stworzy, to uczniom wnet UMYSŁ się
otworzy, mimo że nasze ciężkie są czasem na otwarcie, to
z Pani metodami weźmiemy się do pracy zwarcie,
Lekcje pełne wiedzy, empatii i zrozumienia, to Pani marka,
działają na nas niczym ładowarka, nie telefonu, lecz
energii życiowej rzecz jasna i jest to zasługa Pani własna.
Chociaż past perfect to dla nas utrapienie, nawet ten temat
z panią będzie jak zbawienie, wiemy że pomoże nam pani
zawsze, kiedy tylko mowa zależna nam się w książce
pokaże, chociaż wiemy że lekcji z nami mieć nie jest
łatwo, to mamy nadzieję że każdy dzień z naszymi
wybrykami będzie dla pani miłą zagadką.
A od całej społeczności uczniowskiej, życzymy Pani, by
się Pani nie zmieniała, albo zmieniała, lecz tylko na lepsze,
by była Pani radosna przez wszystkie dni życia, by
podtrzymała Pani niezwykłą cierpliwość do uczniów i
znakomitą atmosferę, dziękujemy i życzymy Pani
wszystkiego, wszystkiego najlepszego.
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Pani Profesor Ewie Biedrzyckiej:
„Nie potrafimy określić chwili, w której człowiek zaczął
odczuwać potrzebę myślenia.” ~ Hanna Arendt
Nie potrafimy również przelać na kartkę wszystkiego tego,
czego chcielibyśmy Pani życzyć. Jednak postaramy się
podjąć rękawicę i wziąć do rąk symboliczne pióro.
Z okazji Dnia Nauczyciela życzymy Pani,
Aby każda chwila była wyjątkowa,
Aby każdy dzień był dla Pani powodem do uśmiechu
Oraz aby każde przeżycie było warte zapamiętania.
Trzymamy kciuki, aby na zawsze pozostała Pani tak
profesjonalna, jak jest obecnie,
Aby ból kręgosłupa już nigdy nie wrócił,
Aby była Pani bardziej zorientowana niż numer 29.
Aby nigdy nie czuła się pani samotna jak krzak dzikiej
róży w Ciemnych Smreczynach
Oraz aby Pani życie było bardziej aktywne niż
towarzystwo podścienne w sali nr 14.
Do tego pragniemy życzyć Pani wszystkiego co najlepsze i
co najprzyjemniejsze.
Licznych zachwytów, radości i spełnienia,
Częstego piątkowego dzwonku brzmienia,
Realizowania marzeń i zdobywania szczytów
Oraz osiągania najlepszych wyników.
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Pani Profesor Hannie Chlewickiej:
Nauczycielka, którą
czas nie goni.
Potrafi robić wszystko
bez pośpiechu.
Zazwyczaj zachowuje
stoicki spokój, nawet
jeśli w sali (przez przypadek)
coś wybuchnie
Z uśmiechem na twarzy
zaraża uczniów swoją
chemiczną pasją.
Pani profesor Chlewicka jest dożywotnio chemii oddana,
Ponieważ jest to jej nauka ukochana.
Bardzo lubi koty,
Bo są to przeurocze istoty, które lubią robić różne psoty.
W życiu jest jak w chemii,
Wszyscy doskonale wiemy o tej kwestii.
Chemią oddychamy i dzięki niej żyjemy.
Zasady, związki oraz kwasy,
To pojęcia każdemu znane,
Więc życzenia te są na nich opierane.
Życzymy, by Pani proste zasady w życiu miała,
By "kwasowość" zmartwień Pani nie podżerała,
Aby związek był zawsze jeden stały i mocny,
By metal szlachetny w budżecie się umocnił,
Żeby Pani radość była zawsze wybuchowa,
Oraz by Pani zdrowie jak najdłużej dopisywało
A żyć zawsze się chciało.
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Pani Profesor Katarzynie Dąbrowskiej:
Biolog konkretny,
od podszewki zna budowę lancetników.
Wie, co znajduje się w szpiku,
ekologię ma w małym paluszku
i sprawdzi zadanie domowe kłamczuszku,
pośmieje się z uczniami,
gdy zmutują nam sprawdziany,
odpytywanie drugoklasistom zgotuje
i o naszą wiedzę mężnie zawojuje.
Życzymy wszystkiego, co najlepsze
i witamy w Sobieskim 
Panu Profesorowi Piotrowi Drozdowskiemu:
Z okazji dnia nauczyciela życzymy Panu wszystkiego co
najlepsze, sukcesów zarówno w życiu prywatnym jak
i zawodowym oraz szczęścia i radości z wykonywanej
pracy.
Dziękujemy za cierpliwość do uczniów, oddanie i pasję,
z jaką prowadzi Pan swoje lekcje, zaangażowanie
i poczucie humoru, które potrafi nie raz zaskoczyć
i poprawić nam samopoczucie po długim dniu w szkole.
Bardzo doceniamy też sposób prowadzenia przez Pana
rozszerzenia z matematyki, które nie tylko pomaga nam
przygotować się dobrze do matury, ale daje również
możliwość zagłębiania się w tej cudownej sztuce, jaką jest
matematyka i dzielenia z Panem zamiłowania do liczb.
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Pani Profesor Alicji Dudzińskiej:
Pani profesor Dudzińska optymizmem zaraża nas
codziennie.
Uśmiecha się do nas za każdym razem promiennie.
Zawsze mówi, że trzeba być wesołym i życiem się nie
przejmować.
Nie oglądać się za siebie,
Bo tylko przyszłość może nas uratować.
Chemii uczy nas z humorem,
Dzięki Pani przedmiot ten, nie jest już takim wielkim
potworem.
Pierwiastki, reakcje czy izotopy, które mają te same stopy.
Na rozszerzeniu z chemii potrzebne są psychotropy.
Dziękujemy Pani za pogodę ducha i wyrozumiałość.
Niech pani profesor w życiu idzie na całość.
Życzymy Pani pomyślności w życiu zawodowym oraz
prywatnym.
Niech Pani zdrowie i szczęście dopisuje w trybie
dożywotnym.
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Pani Profesor Ewelinie Giemzie-Guttman:
Pani Ewelina doświadczona nauczycielka języka
angielskiego. Można porozmawiać z Nią na wiele tematów
i to nie tylko w języku angielskim ;)
Wymagająca, ale równocześnie empatyczna i
wyrozumiała.
Zawsze
można
liczyć
na
jej
pomoc.
Wychowawczyni na medal...
Czy można zabrać około 30 osobową grupę, nowo
poznanych osób, na dwudniową wycieczkę do Warszawy?
Ta Pani udowodniła, że można i to z jakim powodzeniem.
Mrs. Ewelina
E mpathetic
W arm
E fficient
L oyal
I ntelligent
N oble
A mazing
Pani Profesor Annie Goszce:
Anna Goszka znawczyni historii, socjologii i politologii.
Bezpośrednia, ale tolerancyjna, zawsze chętna do
rozmowy z uczniami.
To chyba z jej powodu uczniowie mówią, że 2 godziny
rozszerzenia z wosu to za mało.
Miła atmosfera na lekcji to oczywistość, a spragnieni
zawsze mogą skosztować herbatki w sali 36 :)
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Panu Profesorowi Rafałowi Gumowskiemu:
Specjalista od jazdy na rowerze, jeśli zapytasz podpowie
co nieco. Nauczyciel, z którym można porozmawiać o
życiu i czasami podebatować. Potrafi znieść narzekanie
uczniów, co jest dużą zaletą.
Serdecznie
dziękujemy
Panu
Rafałowi
Gumowskiemu, za uczenie nas o zdrowym stylu życia, jak
i pokazywanie różnych zabaw i ćwiczeń na zajęciach
wychowania fizycznego. Uczymy się w sposób
bezpieczny, jak i również zabawny, ćwiczenia przy
muzyce bardzo motywują do pracy! Bardzo dobrze nam
się z Panem pracuje i mamy nadzieję, że Panu również!
Panu Profesorowi Mateuszowi Iwanowskiemu:
Podniosłe życzenia dziś składamy,
z okazji święta zawodu tak trudnego.
Pokłady cierpliwości zapewniamy,
con fuoco : ,,Wszystkiego najlepszego!"
Muzyk dwójki to największy,
powołaniem dyrygent a sercem tenor.
Energico i con moto,
każdego chórzysty mentor.
Niech muzyka zawsze cantabile gra,
Pasji z nauczania i śpiewania.
Espressivo dziękujemy za cały wkład,
Pana Mateusza każdy lubi i pozdrawia!
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Pani Pedagog Joannie Imbierowicz-Szpajdzie:
Dziękujemy Pani za każdą dobrą radę, za okazałe wsparcie
w tych lepszych i gorszych chwilach.
Jest Pani dla nas jak najdroższa przyjaciółka,
która szepcze nam pocieszające słówka.
Na lekcje do Pani wszyscy chętnie chodzą i to
wcale nie dlatego, by uniknąć czegoś innego.
Najbardziej jednak lubimy w wolnym czasie
herbatki z panią spijać.
W tym dniu wyjątkowym życzymy Pani zdrowia,
szczęścia i spełniania marzeń, a przede wszystkim by
uśmiech, który gości codziennie na Pani twarzy nigdy nie
wygasł.
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za staniem nad
nami jak Anioł Stróż i życzymy w tym dniu wyjątkowym
Pani bukietu róż.
Pani Profesor Jolancie Kamińskiej:
Pani profesor Kamińska nie jest fanką futbolu.
Zawsze w angielskim powołuje się do brytyjskiego
poziomu.
Lubi dobre kino i muzykę
Oraz podróże do ciekawych miejsc,
Gdzie dają kawę ze spienionym mlekiem.
Które razem stają się miłym wspomnieniem.
Życzymy Pani wszystkiego dobrego z okazji tego dnia
specjalnego, a szczególnie wytrwałości, kiedy w głowie
padnie pytanie: "Dlaczego...".
Życzymy również Pani, żeby życie zawodowe i prywatne
było jak najdłużej udane,
I aby Pani zawsze dawała sobie ze wszystkim radę.
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Księdzu Wojciechowi Jonikowi:
Człowiek kina.
Znane są mu wszystkie tytuły filmów,
więc jak nie wiesz, co obejrzeć,
zapytaj się księdza.
Katecheta, który ma do siebie
dystans i odpowie na każde
nurtujące pytanie.
Dzięki księdzu mamy możliwość odpoczynku od lekcji.
Życzymy, aby ksiądz dalej emanował radością i,
aby księdza książka przynosiła same korzyści.
Księdzu Mateuszowi Chudzińskiemu:
Życzymy Ci dzisiaj księże Mateuszu,
Tak jak w dniu tym jest przyjęte.
By wszystkie Twe smutki były ci odjęte.
By Pan, który jest w Niebie wysoko,
Miał na Ciebie księże boskie oko.
Niech Cię Pan Bóg prowadzi z raju swego,
Abyś nigdy nie zwątpił w sens powołania swojego.
A Matka najświętsza,
Wstawiała się za Tobą u swego syna.
Niech Chrystus Cię chroni,
A duszą włada miłość.
Niech w sercu Twoim zawsze gości radość.
Niech Maryja w trudnych chwilach Cię pocieszy,
I miłością swoją otuli.
Niech Cię ogrzeje czułe jej serce, serce matuli.
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Księdzu Andrzejowi Kusińskiemu:
Ksiądz jest jak Nowy Testament,
Zawsze doradzi i nam nową drogę wskaże.
Przyjmij księże, więc te słowa ciepłe oraz szczere,
Niech Bóg da Ci z okazji tego święta łask swych wiele.
Niech wzmacnia Twe powołanie,
Osłania, kiedy jest taka potrzeba,
I prostą, pewną drogą,
Prowadzi Cię do Nieba.
Niech ksiądz śpiewa sercem kapłańskim,
Radosne dziękczynienie:
Za służbę Panu Bogu,
Za wielkie wyróżnienie.
A my Sobieszczaki się dziś do księdza,
Serdecznie uśmiechamy.
I wszystkie swe życzenia,
W modlitwę przemieniamy.
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Pani Profesor Małgorzacie Kwiatkowskiej:
Pani Kwiatkowska jest bardzo otwartą oraz wszechstronną
osobą,
Zawsze uczniom chętnie służy pomocą.
Jest niesłychanie inteligentna z różnych dziedzin i
przedmiotów.
Przez pewne obrzydliwe doświadczenia ze studiów w
Rosji nienawidzi karaluchów.
Jest bardzo konsekwentna oraz pedantyczna,
I niezwykle sympatyczna.
Nie narzuca światu swojego formatu.
Jest
najlepszym
nauczycielem
według
swoich
wychowanków.
Chcemy podziękować Pani za czas wspólnie spędzony,
Jest Pani cudowna z każdej możliwej strony.
Życzymy Pani wszystkiego najlepszego z okazji święta
tego,
Przede wszystkim szczęścia wielkiego i organizmu jak
najdłużej całkowicie sprawnego.
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Panu Profesorowi Michałowi Kwiatkowskiemu:
Pan Michał Kwiatkowski nasze słowa przyjmuje zawsze z
humorem.
Lekcje prowadzi ze stoickim spokojem.
Podstawy przedsiębiorczości,
Informatyka,
Na te wyrazy coś tam w głowie świta.
Gigabajty, montaż czy stron tworzenie,
Ważne jest zadań dopieszczenie oraz ich punktualne
skończenie.
Taki nauczyciel informatyki to każdego marzenie.
Dziękujemy Panu za wielkie poświęcenie i cierpliwe zajęć
prowadzenie.
Życzymy Panu wszystkiego najlepszego z okazji Dnia
Nauczyciela - dnia specjalnego.
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Panu Profesorowi Sławomirowi Lipie:
Żadna lekcja z Panem nigdy nie była nudna.
Zaangażowanie i pasja, z jaką umie Pan opowiadać o
matematyce jest dla wszystkich wyjątkowo imponująca.
Jednak lekcje z Panem to nie była tylko i wyłącznie
matematyka. To była także zawsze godzina nauki taktu i
dobrego zachowania.
"Dobrze, jak ci mówią, że jesteś człowiekiem z
zasadami. Gorzej jak ci mówią, że jesteś człowiekiem z
kwasami."
To była także lekcja z niebanalnym poczuciem
humoru, którym umie Pan poprawić każdemu dzień.
"Ein moment, jak to powiedziała wróżka do Hitlera,
kiedy zapytał ile pożyje".
To wszystko powodowało, że lekcje z Panem
zawsze były cudowne, za co naprawdę, z całego serca
dziękujemy! Podobnie, jak za wiele lat układania planów
lekcji, które zawsze wszystkich zadziwiały.
Życzymy Panu Profesorowi spokojnej emerytury i
wspaniałego czasu spędzonego wspólnie z rodziną i
kotkiem, przy melodiach Marka Grechuty!
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Panu Profesorowi Bogdanowi Możdżeniowi:
Róm syks - moje ulubione miejsce w szkole. Kogo się nie
spytam, każdy mi powie podobnie.
Na lekcje angielskiego uczęszczam z uśmiechem na
twarzy, a reszta tylko o tym marzy, żeby przedmiot ten z
panem profesorem Możdżeniem mieć.
Na zajęciach bawimy się świetnie, z Paszczysławem
podajemy sobie rękę i atmosfera wspaniała jest.
Panu Profesorowi Możdżeniowi z okazji Jego święta
życzymy zdrowia, szczęścia, żeby jego twarz była zawsze
uśmiechnięta, a cierpliwość do uczniów nieugięta.
róm syks-określenie sali lekcyjnej p. Możdżenia
Paszczysław - dinozaur - piórnik który jest w sali p.
Mozdzenia, obok może się znaleźć jakiś
rysunek dinozaura.
Pan jest dla nas wielkim wzorem
I najlepszym mentorem
Zawsze fajna lekcja jest
No i super fajny test
Najserdeczniejsze życzenia Panu składamy
I o więcej lekcji zabiegamy.
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Pani Profesor Sylwii Mówce:
Pani Mówka to nasza szkolna bibliotekarka,
I największa książek fanka.
Zaraża pasją do czytania wszystkich wokół siebie,
Wszelkie wątpliwości wobec danej literatury prędko
rozwieje.
Jest Pani bardzo sympatyczną oraz wartościową osobą,
Często uśmiechniętą oraz zainteresowaną rozmową.
Życzymy Pani ciągłych fascynacji literaturą,
Potrafiącą dać upust naszym emocjom.
Życia jak w najpiękniejszych romansach,
Przygód jak w ulubionych bajkach,
Kreatywności i pomysłów jak u bohaterów najlepszych
powieści sensacyjnych,
Oraz braku w dalszym życiu myśli negatywnych i ludzi
fałszywych.
Pani Profesor Monice Niedzielskiej:
Z okazji dnia nauczyciela chcemy Pani podziękować za
cały trud włożony w nauczanie nas języka
niemieckiego. Mimo że nie zawsze jest kolorowo,
jesteśmy nieprzygotowani lub nie mamy zadania,
zawsze jest Pani wyrozumiała i na pewno nie jest Pani
typem nauczyciela, którego powinniśmy się
bać.  Czasem obejrzymy film, czasem napiszemy
sprawdzian, ale na Pani lekcje chodzimy bez
stresu, na luzie i przyjemnie jest w nich uczestniczyć.
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Panu Profesorowi Sebastianowi Osyce:
Dziękujemy za poświęcony czas i zahartowanie naszych
charakterów,
Dzięki Panu nie będziemy na Rosjan celu.
Humor ma Pan niesamowity,
Lecz grozą na w-f spowity.
Nigdy nie wiadomo, czego się spodziewać.
Najlepiej, gdy nie trzeba biegać.
Życzymy Panu, aby dalej był super napakowany,
I by był dla naszej kondycji bardzo wyrozumiały.
Życzymy Panu wszystkiego, co najlepsze,
Bo inne opcje byłyby niebezpieczne.
Bardzo Pana kochamy,
Gdyż jest Pan niezastąpiony i niezapomniany.
Dziękujemy jeszcze raz za spędzony wspólnie czas.
Życzymy Panu zdrowia oraz szczęścia wielkiego z okazji
Dnia Nauczyciela - święta narodowego.
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Pani Profesor Grażynie Otrębie:
Pani Otręba jest zawsze uśmiechnięta,
Lubi czas z uczniami w szkole spędzać.
Historii uczy wyśmienicie,
Lekcji z tą Panią nigdy nie prześpicie.
Codziennie na placu boju staje,
A to nie jest takie łatwe zadanie.
Jako nauczycielka historii,
Ciągle uczy nas teorii.
Bo teoria to rzecz prowizorycznie prosta,
Jak paluszki rybne Frosta.
Uczy nas Pani o wojnach, bitwach, o postaciach i
starożytnych cywilizacjach,
Bo to bardzo ważne, aby wiedzieć co się działo w tamtych
czasach.
Możecie mówić sobie, co chcecie,
Ale historia jest najlepsza na świecie.
Pani profesor Otręba daje słowo,
Prowadzi ona lekcje odjazdowo.
Dlatego życzymy, by spełniło się wszystko, o czym Pani
marzy,
I życzymy Pani samych sukcesów w pracy.
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Pani Profesor Annie Radtce:
Nasza pani Anna Radtke
Do szkoły nigdy nie chodzi w kratkę
Naszą miłość do sportu stopniowo formuje
I zdrowy tryb życia codziennie promuje
Wszystkie ćwiczenia jak zrobić pokaże
A czy zrozumiemy - to się okaże
W każdej potrzebie nas uratuje
Nasze serca zapałem i chęcią ujmuje
Wyrozumiała, pomocna i miła
Wyluzowana, rozsądna, cierpliwa
Na lekcje z Panią niecierpliwie czekamy
I serdeczne życzenia dzisiaj przesyłamy
Pani Psycholożce Małgorzacie Ratajczyk-Góral:
Dziękujemy Pani za wsparcie, wysłuchanie i dawanie rad,
Aby nie pożarł nas dzisiejszy świat.
Choć ciężko czasami jest, a życie na głowę wali się,
Pani z chęcią pomaga nam,
Bo wielkie serce Pani ma.
Pełno w nim miłości i wyrozumiałości.
Uśmiech na Pani twarzy przez cały czas gości.
Zaraża on każdego z nas,
Zabarwiając czarno-biały świat nasz.
Życzymy Pani wszystkiego najlepszego z okazji tego
święta narodowego.
Niech Pani się nie zmienia i robi to, co kocha.
Bo Pani jest Aniołem w postaci psychologa.
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Pani Profesorowi Krystianowi Rejmusowi:
Serdecznie również dziękujemy Panu Krystianowi
Rejmusowi, dziękujemy za czas poświęcony na przerwach,
aby nam wytłumaczyć dane tematy oraz za wyrozumiałość
na lekcjach i pomocna rękę również poza zajęciami, mamy
nadzieję, że praca z uczniami II LO to dla Pana również
przyjemność!

Pani Profesor Izabeli Rusak:
Pani Profesor Rusak jest the best,
Lekcja z Panią wymagająca dla mózgu jest.
Do tablicy zaprasza nas z chęcią,
Aż nam z przerażenia nogi się trzęsą
Idziemy tam, modląc się do Boga,
Aby nie była to do zdania następnej klasy przeszkoda.
Matematyka to trudna sprawa,
Ale z Panią to świetna zabawa.
Dziękujemy Pani za wszelkie starania,
Dzięki Pani spodziewamy się matury zdania.
Życzymy Pani wszystkiego dobrego,
Z okazji tego dnia specjalnego.
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Pani Profesor Annie Ryczkowskiej:
Pani Ryczkowska jest wspaniała,
Pająki nocą po całym domu ganiała.
I nie przestała póki nie dobiła,
Taka była dla nich wszystkich miła.
Kocha zwierzęta, w tym koty,
Które lubią robić różne psoty.
Wstawać rano nienawidzi,
A budzika się brzydzi.
Kocha kolor biały, ale nie lubi mleka,
A na zimę co roku narzeka.
Najlepiej, gdy słoneczko cieplutko grzeje,
Łagodząc nauczycielskie usposobienie.
Matematyka to dla Pani magia,
Angielski - stan umysłu,
Francuski to pestka,
Nauka skojarzeniowa to u niej podstawa
Lekcje z Panią = języka obcego poprawa.
Życzymy Pani zdrowia i dobra wszelkiego,
Tego dnia szczególnego.
Dziękujemy Pani za obecność w naszej drodze ku
dorosłości,
Mamy nadzieję, że czytając te życzenia, uśmiech na Pani
twarzy zagości.
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Pani Profesor Marioli Sali:
Pani Mariola Sala jest kochana
I umila nam dzień od samego rana.
O historii opowiada bardzo ciekawie,
Jakby to był dla niej niezwykle prosty zabieg.
Sprawdzian odpuści lub przełoży,
Lecz to nie znaczy, że ocenę razy dwa pomnoży.
Dziękujemy Pani szczerze za cały wysiłek w lekcje
włożony.
Dzięki Pani historia, to nie jest czas stracony.
Pani Profesorowi Tomaszowi Sikorskiemu:
Dzięki Panu język niemiecki
staje się przyjemny.
Nauczyciel, który pośmieje
się i pożartuje z uczniami.
Niech ta radość Pana nie
opuszcza.
Wytłumaczy, nawet jeśli
miałby powtarzać to
dziesiąty raz - dziękujemy.
Porozmawia, jeśli trapią
nas jakieś problemy.
Życzymy wytrwałości
w kolejnych etapach
nauczycielskiej drogi.
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Pani Profesor Annie Szczepańskiej:
Serdecznie dziękujemy Pani Annie Szczepańskiej,
za naukę bezpieczeństwa w życiu codziennym, to dzięki
tym lekcjom wiemy, jak się zachować w sytuacji
zagrożenia. Przedstawiany jest to w sposób przyjazny,
przez co dobrze przyswajamy tę wiedzę. Dziękujemy za to,
co Pani dla nas robi, wiemy, że możemy się do Pani
zwrócić z każdym problemem oraz pytaniem. Lekcje z
Panią to przyjemność i mamy nadzieję, że z
wzajemnością!

Pani Profesor Magdalenie Szwedzie:
Niech nigdy Pani nie gubi uśmiechu,
Który rozświetla nam poniedziałki,
Z pracy czerpie same przyjemności,
A słońce niech odpędza od Pani wszystkie złości.
Bonne fête des professeurs et merci beaucoup pour notre
éducation!
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Pani Profesor Sylwii Szczypior:
Pani Sylwia Szczypior jest super osobą.
Zawsze nam mówi, że w życiu trzeba być po prostu sobą.
Jest pełna empatii i współczucia,
A to są bardzo ważne uczucia.
Pomoc każdemu z chęcią niesie,
Na zajęciach z Panią nie ma mowy o jakimkolwiek stresie.
Uśmiechem zaraża wszystkich dookoła,
A lekcja z Panią jest za każdym razem wesoła.
Plastyki uczy nas wzorowo,
Tłumacząc, że do wyrażania siebie ją stworzono.
Rzeźba, pejzaż czy akwarela,
Najważniejsze jest dążenie do spełnienia swojego
marzenia.
Dziękujemy Pani za wszystko,
Również za Pani towarzystwo.
Dziękujemy za każde miłe słowo i chwilę rozmowy.
Życzymy Pani znalezienia swej szczęśliwej podkowy i
wygranej w totolotka,
I aby była Pani zawsze otoczona przez ludzi, których
kocha.
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Pani Profesor Małgorzacie Tomaszewskiej:
W tym roku szkolnym główną rolą Pani
Małgorzaty jest nauka geografii.
Była świetna jako dyrektorka to i w roli
nauczycielki wszystkich klas się odnajdzie.
Miła, pomocna, zorganizowana oraz zaangażowana.
Za te wszystkie lata, w których była dyrektorką, będziemy
zawsze wdzięczni i nigdy o tym nie zapomnimy.

Panu Profesorowi Adrianowi Woźniakowi:
z plecakiem w ręce
z książką też będzie
jak przystało na fana
kawusi z samego rana
dlatego dla pana:
maratonów bez liku - filmowych czy olimpijskich
książek ciekawych - a takie, żeby się nie kończyły
podróży dokookoła świata - jak z powieści Verne'go
butów do biegania - niezniszczalnych
zapasu witaminy D - nieskończonego
i serotoniny - jak najwięcej
na chwile złe - Rock You Like A Hurricane
i muzyki dla osłody
a ponad tym wszytkim - wszystkiego najlepszego 

Str. 30

Pani Profesor Zaikinie Svetlanie:
Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Nauczyciela.
Życzymy Pani dalszego zarażania uczniów pasją do
języków, wykorzystywania naszych przepisów,
puszystych kotków i dobrego samopoczucia!
Dziękujemy za kreatywne prowadzenie lekcji,
wyrozumiałości w różnych przypadkach.
Pani Profesor Celinie Zbrzeźnej:
Pani Celina jest jak wielka księga,
Kto ją pyta, odpowiada uśmiechnięta.
Na języku polskim lektury czytać każe,
Ale Pani zapomina, że XXI w. Internet dał nam w darze,
Lecz kochana polonistko,
My dla Pani zrobimy wszystko.
Chociażbyśmy mieli w męczarniach skonać,
Będziemy po nocach kuli "Tango" Mrożka.
Niczym Santiego z rekinami,
Będziemy dzielnie walczyć z swoimi wadami.
Życzymy Pani wszystkiego najlepszego,
Z okazji tego święta październikowego.
Niech Pani będzie zawsze wesoła jak dotychczas,
Lekcja polskiego z Panią to prawdziwy rarytas.
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Paniom z Sekretariatu:
Z okazji dnia nauczyciela chcemy podziękować
Pani Alicji i Pani Monice – naszym cudownym Paniom z
sekretariatu, bez których załatwianie różnych spraw
byłoby dużo trudniejsze. Służą nam Panie pomocą
codziennie, od pożyczenia kalkulatora, złożenia wniosku o
zwolnienie z wf-u, po podbicie legitymacji czy zgubiony
portfel. Zawsze wykazują Panie zainteresowanie i
angażują się w życie uczniów, z czego bardzo się
cieszymy. Nie wyobrażamy sobie naszego codziennego
życia bez dwóch pięknych i uśmiechniętych Pań
siedzących w sali zaraz przy wejściu do naszej szkoły. 
Paniom Sprzątającym:
Czy to nauczyciel, czy pracownik szkoły,
Wszyscy z nich to „Sobieskiego” anioły.
Za pot zlany i trud podjęty,
Powinniśmy dziękować Paniom sprzątaczkom od miesięcy.
Składamy Paniom życzeń miłych wiele,
Panie także pracują ciężko jak nauczyciele.
Sprzątacie wszystkie szkolne zakamarki,
Które zaśmiecają szkolne rozrabiaki.
Chcemy życzyć Paniom sił ponadprzeciętnych na długie
lata,
Oraz by żadna z Pań nie nadwyrężyła sobie podczas pracy
nadgarstka.
My uczniowie z całej szkoły,
Dla Pań te życzenia dedykujemy,
I za pracę w naszej szkole szczerze - DZIĘKUJEMY!!
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Panom Woźnym:
Jesteśmy pełni podziwu dla Panów,
Bo kto inny naprawiłby coś tak sprawnie,
Jak właśnie Panowie.
Dziękujemy za pracę ‘zza kulis’,
By wszystko w szkole działało, jak należy.
Życzymy:
Do napraw pomysłów, jak u Pomysłowego Dobromira
By drzwi się zacinały,
Kaloryfery nie zapowietrzały,
A żarówki nie przepalały.
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