
Pani Dyrektor Annie Polak

Pani Anna, mądra głowa.
Kiedy trzeba jest gotowa.

„Jakiś konflikt? Problem w szkole?
Ja Wam na to nie pozwolę!”

Super styl i klasę ma
O bezpieczeństwo uczniów dba.



Pani Dagmarze Dziedzic

O żółtą naklejkę jest rywalizacja,
Ach wspaniała była z Panią edukacja. 

Wprowadziła Pani nas w tej szkoły ściany,
Otworzyła nam szkolnego życia bramy.
Dziś nieważne już zadania odrabiane,

Bo skończona szkoła, czas na pożegnanie.



Pani Beacie Myśliwiec

Zawsze coś wymyśli, ładnie namaluje,
Powycina, sklei, z kartonu zbuduje.

Na lekcjach dyscyplina, wszyscy jej słuchają,
Uczniowie ją lubią, do niej uśmiechają.

Fajne bardzo były z edukacją latka,
W końcu nas uczyła przemiła Beatka.



Pani Annie Pieróg

Gramatyka i poezja – nie są dla nas trudne,
bo przez Panią Pieróg przestały być nudne.

Jak to jest możliwe? No nie uwierzycie!
Wszak to Pani Ania uczy znakomicie.

Świetnie dziś wygląda, dobrze się ubierze,
Bardzo ją lubimy! Wyznajemy szczerze



Panu Dariuszowi Urbaniakowi

Okulary poprawi, kartkóweczkę trzaśnie,
Gdy widzi jedynki często na nas wrzaśnie.

Obecność nam sprawdzi, oceny postawi,
Przez resztę lekcji tekstem się pobawi.
Historii nas uczy i pomoże z WOS-em, 
Gdy WF-u chcemy, kręci mocno nosem.



Pani Ewie Wakuła

Pani Ewa – postrach dla młodzieży,
Gdy jest za głośno, to w biurko uderzy.
Dobrze sobie radzi u nas w szkole tu.

Bezbłędnie odmienia „Er, Się, Es” lub „Du”
Często nosi spodnie, raczej rzadko kiecki,
Dzięki Niej lubimy ten język niemiecki.



Pani Agnieszce Mizi

Była taka Pani, lecz już Jej nie ma w szkole,
Uczyła niemieckiego i z nią naukę wolę.

Ta wszystko tłumaczyła, bo wszystko rozumiała,
Lecz życie macierzyńskie dla siebie wybrała.

Uczyła znakomicie, jest niezastąpiona.
Nikt nie wytłumaczy języka jak ona!



Pani Monice Pietraszko

„To są motyle, to niezapominajki.”
Biologia z Moniczką – mijała jak z bajki!

Jak bardzo kochana, wiele rozumiała,
Życie pod Tatrami dla siebie wybrała. 

Utalentowana pod wieloma względami,
Szkoda, że na lekcjach nie jest między nami.



Pani Annie Miklusiak

Pani Ania w szkole nowa,
Lecz do pracy już gotowa.

Świat przyrody nam pokaże,
Swoją wiedzą się wykaże.

Kocha wilki i jaskółki, 
Chętnie chodzi do tej szkółki.



Pani Katarzynie Faber-Caputa

Podróż wokół świata z Kasią jest możliwa.
Duzo się uśmiecha, jest bardzo życzliwa.
Lapbook każe zrobić, termin nam ustawi,
A gdy będzie dobrze, piąteczkę wystawi.

Prezentacje robi, nie daje zadania, 
A na końcu lekcji – wyjaśnia pytania.



Pani Beacie Jendzierowskiej

Dwie falbanki tu przeplata,
Plastyk nasz Pani Beata.

Kredki, farby i pastele, 
Choć lekcji było niewiele.
Plastykę wolno prowadzi,
Jaki kolor nam doradzi?
Ona ma talentów sto,

Z nią plastyka to jest to!



Pani Joannie Szczotce

Wokół pierwiastki, równania chemiczne
I plusy w dzienniku są takie magiczne!

„C” to węgiel a „Sn” to cyna,
A Pani Asia, to super dziewczyna.

W teczce ma porządek, niczego nie gubi.
Styl ma bardzo fajny, każdy ją lubi!



Pani Anecie Dybał-Kubica

Te ciemne włosy i wyrazista szminka…
Gdy nie umiesz wzorów, zdradzi to jej minka.

Matmę wytłumaczy, jest cudowną Panią,
Doskonale liczy, można liczyć na nią.

Dzięki niej jest zdana karta rowerowa,
Gdy potrzeba pomocy, zawsze jest gotowa.



Pani Barbarze Błachut

Ola mówi: „Jest nowina!”
Basia pracę rozpoczyna.

Będzie uczyć nas polskiego,
Dzieł Juliusza Słowackiego.

Literackie też gatunki, 
Jakie „u” w słowie „pagórki”,

Rzeczowniki „kot” i „pies”
Basia bardzo mądra jest.



Księdzu Łukaszowi Lachowi

Zajęcia modlitwą szczerą rozpoczęte,
A potem czytamy teksty z Pisma wzięte.

Następnie piszemy: katecheza, temat,
To już jest tej lekcji standardowy schemat

Fajna jest religii każda lekcja nasza,
Wszak to już zasługa jest księdza Łukasza.



Księdzu Kazimierzowi Walusiakowi

Nasza klasa z księdzem zżyta,
Z księdzem wiara tu odkryta,

Z księdzem wiele wspomnień mamy,
Z księdzem znowu się żegnamy.

Ksiądz nauczył dzieci małe,
Jak żyć w wierze oraz chwale

Ksiądz tak pięknie na gitarze grał
I Komunię Pierwszą dał.



Pani Justynie Czarnynoga

Nas uczyła Czarnynoga, 
Teraz żegnać się z nią szkoda.
Wybrać zawód nam pomaga,

Uczy, że ważna odwaga.
Nigdy uczyć swych nie kryje,

Za to dobrze jej się żyje.
Sama świetny zawód ma,
Zrozumienie uczniom da.



Pani Karolinie Skrzypek-Caputa

„Tu są nuty, tu klucz wiolinowy”
I o muzyce referat gotowy

Na chór pójdziemy, gardła pozdzieramy,
Ale po wszystkim punkty otrzymamy.

Bo Karolina to muzyk z natury,
Z nią nie boimy się z muzyki matury.



Pani Lucynie Dziergas

Tu kartkę zieloną zgina, wielki talent ma Lucyna.
„Pani Gadżet” jej przezwisko,
Dziergas, to jest jej nazwisko.

Ona czuwa na świetlicy,
Z Panią Beatą po swojej prawicy

I gra pięknie na gitarze, taki talent też ma w darze.
Świetnie składa origami, niech zostanie zawsze z nami.



Pani Iwonie Kamińskiej

Gdy jesteś dobity i życiem zmęczony
Natychmiast pobiegnij do Pani Iwony.
Zrozumie, pocieszy, uważnie wysłucha

I podniesie w górę upadłego ducha.
Z jej dobrym humorem bardzo ją lubimy

A gdy ma zastępstwo wszyscy się cieszymy.



Pani Ewelinie Romańskiej

Sto papierów poukładać 
I z dyrekcją się dogadać

I zastępstw poukładanie, 
Dla niej nie lada wyzwanie.

Na nikogo nie przeklina,
Sekretarka Ewelina.



Pani Dorocie Matlas, Pani Barbarze Kozioł,
Pani Agnieszce Kąkol, Pani Annie Lach, 

Pozamiatać trzeba schody? Basia na to ma metody!
Ania ogarnie kilka sal i wystroi się na bal.

W szkole sprząta nam Agnieszka,
Ta w porządku pewnie mieszka

„Tu posprzątać? Nie robota!” Rzekła kiedyś nam Dorota.
Nie ma kurzu już po katach, Cud ekipa nam tu sprząta



Panu Dariuszowi Nikiel

Błażej w szkole coś zepsuje,
Pan śrubeczki dopasuje.

Gdy zatrzyma się zegarek,
Nad tym czuwa nasz Pan Darek

I awarię opanuje,
Każdy za to go szanuje.



Pani Halinie Zuziak

Nóż, widelec i łyżeczka
Pyszny obiad plus ciasteczka.

Zupy już ugotowane
I pieniążki pozbierane.

Pani Halinka pysznie gotuje
A za komplement uśmiechem dziękuje.



Panu Jackowi Kubicy, Panu Markowi Cichowskiemu

Dwóch facetów w kuchni pysznie nam gotuje,
Co sobie wymyślą, zawsze nam smakuje.

Pan Jacek łyżką miesza, Pan Marek wszystko myje.
Od ich gotowania zdrowo nam się tyje!



Pani Magdalenie Pietraszko

Matematyka trudna być przestała,
Bo Pani Magda tutaj zadziałała.

Pitagorasa na tablicy rysuje
I na to kartkóweczkę w środę przygotuje.

Potem oceni, trochę ponarzeka
I co się jej dziwić? Męczymy człowieka.



Pani Irenie Mikusek

Gdy dzień męczący i wszystko do bani, 
Wicedyrektor – to najlepsza Pani!

Sprawdzian z angielskiego szybciutko wyjmuje.
To Pani Irenka z Olgą spaceruje.

Szpileczki wysokie, bo ma w sobie grację. 
Mariolkę pociesza: „Niedługo wakacje!”



Z wdzięcznością uczniowie klas 8a i 8b
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