
    Katarzyna Grabowska uczczona przez 4a 
 

Nasza Pani Kasia Żartownisia WF-u uczy nas 
I uśmiecha słodko się od rana, kiedy widzi nas. 
A gdy mówi Pani „padnij-powstań” chcemy robić to 
I spełnimy każde jej życzenie, by uszczęśliwić ją. 
 Pani Kasia, to tak cudowna jest, 

Że gdy do nas się uśmiecha to przestaje padać deszcz. 
 Pani Kasia, tak wesoła jest 

Że gdy do nas się uśmiecha lepszy humor mamy też. 

 

 

    Anna Snopek uczczona przez 4b   
 

Kiedy pani Ania wchodzi to, „Good morning” słuchać w drzwiach.  
My  uśmiechem odpłacamy. Pani miła jest że ACH!!!  
Pani Ania tak tłumaczy, że ją każdy rozumie.  
My lubimy z nią przebywać, very happy się czuję. 

Pani Ania, to tak cudowna jest,  
Że jak do nas się uśmiechnie, to przestaje padać deszcz. 

 
 

    Agnieszka Sobańska uczczona przez 4c 
 

Pani Agnieszka Sobańska język polski dobrze zna. 
Tyle słów nas nauczyła, bo to już czwarta klasa. 
Wiemy, co to jest synonim, jak słownika używać 
I marzymy, by z nią lekcje mieć w tej szkole cały czas. 

Pani Agnieszka najlepsza w szkole jest. 
Jeśli tylko poprosimy, to pomoże nam „na fest” 

 
 

    Lidia Cielewicz uczczona przez 4d   
 

Kiedy pani Lidia wchodzi cała klasa cieszy się, 
Język polski tak wykłada, że aż uczyć nam się chce. /2x 

Pani Lidia nasza super jest. 
Kiedy do nas się uśmiechnie już przestaje padać deszcz. 
 



    Agnieszka Szajek uczczona przez 5a 
 

Pani Szajek na angielskim bardzo dobrze uczy nas, 
A na lekcji wychowawczej mega szybko mija czas. 
W głowie dużo ma pomysłów, co na lekcjach robić chce. 
Lady Agnes – the best teacher - przecież każdy o tym wie!  

Pani Agnieszka, to tak cudowna jest,  
Kiedy do nas się uśmiechnie, to przestaje padać deszcz! 

 

    Iga Orleańska uczczona przez 5b 
 

Pani Iga jest najlepsza, przecież każdy o tym wie. 
Uczy w szkole angielskiego i każdemu pomóc chce. 
Dużo słówek poznaliśmy, wiemy co to jest „the best”. 
Szczęścia, zdrowia Jej życzymy – my, dzieciaki z 5b. 
 Pani Iga, tak cudowna jest, 

Bo gdy tylko się uśmiechnie, to przestaje padać deszcz. 
 

    Emilia Kusak-Jankowska uczczona przez 6b 
 

Pani z nami ma jak w dżungli, ciągle problem jakiś jest. 
Dzieci skaczą i majaczą – jej cierpliwość jest „na fest”. 
Pani mówi „zamorduję”, gdy robimy jakiś błąd - 
My już wiemy: „To czasownik!”. „Skąd to wiecie?” „Ano stąd!” 
 Pani Emila bardzo fajna jest 

Fajnie uczy, fajnie mówi, a jej lekcje są the best 
 Pani Emila, bardzo fajna jest. 

Gramatyka nie najlepsza, ale to na Pani cześć. 

    Anna Głowala uczczona przez 6c 
 

Pani Ania jak Jan Miodek język polski dobrze zna. 
Gdyby książkę napisała, to dostałaby Nobla 
Choć pustynia w naszych głowach jak w książce Sienkiewicza, 
Pani Ania wnet to zmieni w „puszczę wiedzy”. To się da? 
 Nasza Pani najlepsza w świecie jest 

Zawsze w szkole nam pomoże, my lubimy ją „na fest”. 
Kiedy idzie przez korytarz i uśmiecha się do nas 
To czujemy się jak w niebie, wtedy znika każdy lęk. 
Ortografia w tej piosence może trochę śmieszna jest, 
Ale Pani nam daruje, bo to przecież na jej cześć 



     Karolina Mazurek uczczona przez 6d   
 

Dzisiaj jestem na angielskim i Past Simple uczę się, 
Jutro będzie wychowawcza i to bardzo cieszy mnie, 
Kiedy ruszyłem do sali mocno stresowałem się, 
Ale Pani Karolina szybko pocieszyła mnie. 

O już lekcja, Hello, Hello! wszystkim, 
Dziękujemy naszej Pani za spędzane z nami dni. 

 
 

     Wioletta Pilarczyk-Urbaniak uczczona przez 6e 
 

Jest tu w dziejach naszej klasy taka Pani co się zwie: 
„Pani Wiola od historii”, która wciąż sałatki je. 
Ta osoba jak Kopernik, ona zawsze wszystko wie, 
Czy na w-fie, czy na polskim, kto za bardzo kręcił się. 

Nasza Pani to tak cudowna jest,  
Bo gdy tylko się uśmiechnie, to przestaje padać deszcz x2 

 
 

     Dorota Mickiewicz uczczona przez 6f   
 

Nasza Pani D. Mickiewicz lubi uczyć w szkole nas. 
Miała uczyć tu polskiego, ale uczy matmy nas. 
Choć na lekcji wciąż gadamy, ciągle hałas, rwetes, szum. 
To się teraz poprawimy, bo jej głowa zrobi „bum”. 
 Nasza Pani Dorotka fajna jest 

Kiedy tylko do nas się uśmiechnie, to nie pada deszcz 
 
 

     Agnieszka Małecka uczczona przez 6g    
 

Pani Agnieszka Małecka jak Pitagoras liczy 
Obwód koła i kwadratu jak komputer obliczy. 
Jak tłumaczy trudne wzory, zaraz wszystko rozumiem. 
Świat wydaje się łatwiejszy, dzięki Niej dużo umiem. 
 Pani Agnieszka graweruje w szkle 
 Napisze na Messengerze i bardzo polubi cię 
 Pani Agnieszka, graweruje w szkle 
 I bardzo dobrze jej to idzie, to są hobby jej. 



     Alicja Dubel uczczona przez 7a   
 

Pani Ala jak gitara, zawsze wszystko u Niej gra. 
Kiedy każe się przebierać, to wręcz ekstremalna gra. 
Pani Ala jak Marsjanka, marsy bardzo lubi jeść. 
Kiedy jest już bardzo głodna, to kosmitów zjada sześć. 

Pani Ala NASZA SUPER JEST.  
Kiedy do nas się uśmiecha, to przestaje padać deszcz. 

  

     Magdalena Warzybok uczczona przez 7b 
 

Kiedy Frau Warzybok wchodzi to Deutsch - język łatwy jest,  
A nauka sama wchodzi. Pani pyta się: wie geht's? 
Może byłoby nam smutno, ale Pani z nami jest 
Z nią szczęśliwym być łatwiutko, no bo Pani ist the best. 

Pani Magda nasza prima jest,  
Kiedy do nas się uśmiecha, to przestaje padać deszcz. 

 

     Magdalena Jastrzębska uczczona przez 7c   
 

Kiedy Pani Magda wchodzi mówi "zjedzcie sobie, dokończcie", 
Potem dopowiada: "Basia, włącz ten rzutnik proszę Cię, 
Tosia, Emi- nie gadajcie, Teresa uspokój się, 
Kogo nie ma? Znów Michała! Adam wyślij mu lekcje". 

Mrs. Magda, She always is the best, 
When we don't know what to say, to Pani zawsze pomoże, 
Pani Magda, Pani najlepsza jest,  
Kupię Pani mix sałatek, Rząpą chętnie z Panią zje. 
 

     Agnieszka Tomaszczyk uczczona przez 7d   
 

Opowiemy wam historię, która tu zdarzyła się, 
W naszej szkole na Grunwaldzie z Panią poznaliśmy się. 
Dobrze uczy nas historii, przecież każdy o tym wie. 
Niby zwykła lekcja „histy” mówię wam – a jednak nie! 
 Pani Agnes nasza super jest, 

Kiedy do nas się uśmiechnie to przestaje padać deszcz. 
 
 
 



     Ilona Woś uczczona przez 7e   
 

Z wszystkich fizyków w tej szkole to najlepsza Pani Woś 
My lubimy Panią bardzo, Pani Woś to SUPER KTOŚ! 
Uczy lepiej niż ktokolwiek, wychowawcą naszym jest 
Najlepsza klasa tej szkoły mówi: ,,Pani jest the best!” 
 Nasza Pani, to tak cudowna jest, 
 Bo gdy tylko się uśmiechnie, to przestaje padać deszcz. 
 

     Marzena Kurek uczczona przez 7f   
 

Pani Kurek jest najlepsza, nigdy na nas nie krzyczy 
Chociaż już od wejścia na nas uwagą szkoła huczy. 
Pani Kurek sympatyczna, zawsze miła dla nas jest. 
Jeśli chodzi o „polaka”, to naprawdę jest THE BEST. 
 Pani Kurek, jak Latarnik jest 
 To, że z nami wytrzymuje bardzo wzrusza nas do łez.  
Pani Kurek jest jak Dedal – mądre rady zawsze ma, 
By nie skończyć tak jak Ikar skrzydła wiedzy daje nam. 
Pani Kurek lubi żurek, ale Aleks lepszy jest. 
Mówię wszystkim: nasza Pani, to Królową naszą jest. 
 


