#KwiatekDlaNauczyciela – podziękowania za rok 2019/2020
Wielkie podziękowania dla wychowawczyni klasy 3C, Pani Agaty Winconek, za serce, troskę
i ogromne zaangażowanie. Wszystkim nauczycielom uczącym nasze dzieci, pani: Agnieszce
Jagieło, Sylwii Krawczyk, Annie Koniecznej, Katarzynie Załęskiej, siostrze Katarzynie Koć,
Elżbiecie Wilczyńskiej oraz panu Markowi Budzińskiemu, bardzo duże podziękowania za
pracę, nie tylko zdalną, z dziećmi, za cierpliwość, wyrozumiałość, uśmiech, za każdy dzień ;).
Chciałbym również podziękować Dyrekcji – wprowadzenie takiego systemu nauczania w
naszej klasie to był „udany eksperyment”. DZIĘKUJĘ.
Pani Uli Derentowicz za cotygodniowe ooo-eee-szszsz i tak dalej :)
Pani Alinie Gorgul – za uśmiech i cierpliwość 
Pani Ewelinie Bodo za codzienne spotkania z 2a
Dziękujemy Pani Mai Duchlińskiej za WIELKIE SERCE, ogromne ciepło i wrażliwość, pomoc
i wsparcie… A przede wszystkim troskę i opiekę, a także świetną umiejętność w
motywowaniu i opanowaniu wszelkich trudności… Za pogodę ducha… Za ciepły uśmiech i
dużo miłości, które potrafi przekazać dzieciom…
Wielkie podziękowania P. Agacie Kucharskiej-Paczko za niepowtarzalne lekcje EDB, za
cierpliwość, za dbałość także o uczniów niepełnosprawnych i ich wsparcie w trudnych
chwilach. Dziękujemy :)
Chciałam serdecznie podziękować Pani Alinie Perzynie i Pani Mai Duchlińskiej za
cierpliwość, zrozumienie i wytrwałość w tym trudnym dla wszystkich.
Dla Pani Małgorzaty Gwiazdy za ogólną postawę wobec rodziców i dzieci. Za troskę i
zaangażowanie. Wielkie brawa za właściwe realizowanie współpracy szkoła-rodzic-uczeń.
Dziękujemy pani Ewelinie Bodo za zaangażowanie w zajęcia zdalne i kontakt z dziećmi.
Pani Katarzynie Kutnik dziękuję za to, że od syna często słyszę: „rozmawialiśmy o tym z
Panią Kasią”.
Ogromne podziękowania dla księdza Piotra! Zajęcia zdalne, kontakt z dziećmi,
zaangażowanie i postawa warte docenienia i podziękowań.
Dziękujemy dyrektorowi, Jackowi Żabickiemu, słowami córki: „za to, że to fajny nauczyciel,
dzięki niemu lubimy historię, za czas poświęcony dla nas”.
Pani Uli Derentowicz, za cudowne, pełne empatii podejście do dzieci. Za mądrość i wielkie
zaangażowanie!
Ogromne podziękowania dla Pani Renaty Chałupki za wyjątkowe zaangażowanie, pomoc i
uśmiech. Zarówno podczas zdalnej nauki, jak i tradycyjnej dało się odczuć, że jest świetnym
pedagogiem, na którego można liczyć. Dziękujemy.

Podziękowania dla Pani Małgorzaty Gwiazdy za pomoc, wsparcie i dbanie przede wszystkim
o dobro ucznia.
Dziękuję Pani Ani Lopatowskiej, za doskonały kontakt z dziećmi, za super prowadzone
lekcje, za bycie miłą osobą.
Dziękuję nauczycielom z II D za pracę, czas i wytrwałość.
Dziękujemy nauczycielom, którzy zajęli się dzieciakami z klas 1-3, które wróciły do szkoły 24
maja!
Serdecznie dziękuję Pani Ani Łopatowskiej za cierpliwość i dobre słowo dla rodziców.
Dziękujemy serdecznie wychowawcy klasy 5c Panu Maciejowi Kleczko oraz nauczycielom
uczącym naszą klasę za zaangażowanie, cierpliwość, każde dobre słowo i motywowanie do
działania.
Dzięki dla Pani Kasi Rdzanek za cudowne podejście do dzieci!
Dziękujemy Pani Ani Jasińskiej z 2d za olbrzymią cierpliwość i mnóstwo dobrych chęci, za
indywidualne konsultacje i stoickie tłumaczenie jak mnożyć i dzielić, używając jabłek �
Wielkie dzięki dla Pani Emilii Jaskółki! Za opiekę nad 5D, za uśmiech, za chęć pomocy, za
to, jak stara się podchodzić do rozwiązywania problemów i za to, że świetnie sobie z tym
radzi!
Dziękuję serdecznie Pani Ani Bulder w imieniu własnym i dzieci… Za serce, za ten spokój,
jaki Pani nam przekazywała swoimi wiadomościami. Za przemiłe maile i wyrozumiałość
wobec dzieci. Serdecznie pozdrawiamy i życzymy spokojnego zasłużonego wakacyjnego
odpoczynku. Do zobaczenia po wakacjach!
Dziękujemy p. Iłowskiej-Rączce za wytrwałe przygotowywanie naszych dzieci do
egzaminów!
Dziękujemy Pani Ani Jasińskiej z kl. 2d nie tylko za cierpliwość, ale za ciepło,
zainteresowanie i za ofiarowaną bezgraniczną pomoc, nie oczekując nic w zamian. Brawo P.
Aniu!
Dziękujemy Pani Marzenie Brudzyńskiej za troskę i opiekę roztaczane nad najmłodszymi
uczniami. Pierwszy rok w szkole to nie lada wyzwanie… Dzięki Pani minął przyjemnie i z
uśmiechem na buzi :)
Dziękuję Pani Emilce Jaskółce za pogodę ducha, ciepłe słowo, życzliwą ciekawość i troskę o
dobrostan swoich uczniów.
Podziękowania dla Księdza Piotra za najlepsze lekcje religii – te w szkole i te online.
Wszystkim nauczycielom klasy 5a dziękujemy za sprawną organizację zdalnego nauczania,
za zaangażowanie, wyrozumiałość i umiar w zadawaniu lekcji. Dzięki temu nasze dzieci bez
większych problemów, często bardzo samodzielnie, poradziły sobie w tej trudnej sytuacji i z
sukcesami kończą rok szkolny :)
Pan Konrad Zych – nauczyciel na medal! Dziękujemy za zaangażowanie!

Siostrze Katarzynie Koć, za serce, za wielkie zaangażowanie, za nieograniczony czas
poświęcony dzieciom, za dobre słowo.
Ogromne podziękowania dla Pani Renaty Chałupki za wyjątkowe zaangażowanie, pomoc i
uśmiech. Zarówno podczas zdalnej nauki, jak i tradycyjnej, dało się odczuć, że jest świetnym
pedagogiem, na którego można liczyć. Dziękujemy!
Dziękujemy serdecznie Wychowawczyni klasy IV c Pani Małgorzacie Żółcińskiej za
wspaniałe lekcje matematyki i wyrozumiałość w stosunku do dzieci, a także Pani Sylwii
Krawczyk za ogromną pracę i niesamowite podejście do ucznia. Pani Ani Łopatowskiej za
mega zajęcia zdalne oraz Panu Rafałowi Dudkowi za miłe słowo do każdego dziecka.
Podziękowania należą się także Pani Chałupce, Pani Gwiaździe i Pani Wilczyńskiej :)
Mocno i gorąco dziękujemy Pani Agnieszce Jagieło za cały trud i te wszystkie miłe, ciepłe
słowa. Za świetny kontakt i wsparcie. Za profesjonalizm i mądrość. Dziękujemy za zdrowe
priorytety. Pani Agnieszko życzymy cudownych wakacji i do zobaczenia we wrześniu :)
Dziękujemy Pani Katarzynie Kutnik. Cały czas pełne zaangażowanie i wsparcie. Bez Pani
Kasi byłoby ciężko :)
Dziękuję Pani Agnieszce Jagieło za szybkie i bardzo sprawne zorganizowanie zajęć on-line
dla klasy IIc.
Podziękowania dla Pani Grażyny Wasilewicz-Zapalskiej za inwencję twórczą, bardzo
sprawne reagowanie na kłopoty techniczne podczas zajęć, jak się okazuje, z każdej sytuacji
można wyjść zwycięsko i przy tej okazji jeszcze czegoś się nauczyć!
Dziękuję Pani Oldze Niewiadomskiej za wspaniałe, ciekawe przygotowane materiały, ciepło,
serdeczność i cierpliwość. Szybkie dostosowanie się do nowych warunków pracy. Ocena 6+
:)
Wielkie podziękowania dla pani Marzeny Brudzyńskiej. Początek roku nie należał do łatwych
i nie od razu przypadłyśmy sobie do gustu � Osobowość to silna, oblicze może nieco
surowe. Ale to kobieta o wielkim sercu, która wyciągnęła do nas w potrzebie pomocną dłoń.
Dziękujemy �
Pani Ewelinie Bodo z 2a dziękuję za codzienny trud zdalnego nauczania.
Podziękowania dla Pani Iwony Rejdak za wprowadzenie naszych dzieci w szachowy świat :)
Dziękujemy Pani Zofii Kani za pięć wspólnych lat z klasą 8c. Jest Pani Wychowawcą i
Pedagogiem z prawdziwego zdarzenia. Wielki ukłon, Pani Zosiu ❤ Będziemy tęsknić!
Podziękowania dla Pani Zosi Kani za 5 lat wychowawstwa, za każde dobre słowa, za
uśmiech, za profesjonalizm w nauczaniu, za troskę i za bycie Mądrym Człowiekiem.
Dziękuję Pani Żółcińskiej, która okazała się jednakowym tytanem pracy zarówno w wirtualu
jak w realu :)
Ogromne podziękowania dla Pani Mai Duchlińskiej za zaangażowanie – jak zawsze – w
budowanie relacji między uczniami klasy Va. Zawsze pełna pomysłów, pielęgnująca tradycje
i kochająca te nasze dzieciaki. Prawdziwy Dobry Duch.
Pani Alinie Perzynie za zaangażowanie, rozbudzanie ambicji, za mądrość i dobro.

Pani Zosi Kani za to, że była dla klasy 8c nie tylko wychowawcą, ale też przyjaciółką,
powierniczką i matką. Zawsze można było liczyć na wsparcie i pomoc. Nie spotkałam takiego
drugiego nauczyciela.
Dziękujemy Pani Małgosi Malinowskiej za systematyczność i dostosowanie formy pracy do
możliwości wszystkich dzieci. Prace domowe były przekazywane przez Librus i bardzo nam
to ułatwiało systematyczną pracę. Dziękujemy jeszcze raz za cierpliwość i wyrozumiałość w
tym dziwnym semestrze. Pozdrawiamy i spokojnych wakacji!
Serdecznie dziękuję Pani Zofii Kani za to, że potrafi zaciekawić przyrodą nawet tych, którym
z biologią nie po drodze. Za to, jak prowadzi zajęcia WDŻ – w ten sposób, że dzieci
wstawały o 6:00, bo chciały na te (nieobowiązkowe!) zajęcia chodzić. Za to, że świetnie radzi
sobie z lekcjami zarówno w klasie, jak i przez Internet. A także… za modele komórki z
ziemniaków i cebuli :)
Dziękuję p. Sylwii Krawczyk za różnorodność w nauce jęz. angielskiego!
Serdecznie dziękujemy Pani Małgosi Podrazie za jej trud jako wychowawczyni klasy 8b – za
Pani przyjazne nastawienie, uśmiech i za to, że dzieci i my, rodzice, zawsze mogliśmy na
Panią liczyć!
Dla Pani Małgorzaty Żółcińskiej – dziękujemy za zaangażowanie, komunikację z rodzicami,
ciężką pracę z uczniami.
Wielkie dzięki Pani Dorocie Dygule za zaangażowanie w naukę jęz. niemieckiego! Danke �
Dziękuję Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu, Administracji i pozostałym Pracownikom naszej
szkoły. Tylko z Wami wszystkimi mogło to się udać ❤❤❤
Pani Agnieszce Gębce za zaangażowanie w sprawy uczniów i serce dla nich. Dzieci Panią
kochają!
Dziękuję Pani Uli Derentowicz za super zajęcia z logopedii!
Dziękujemy Pani Elizie Śniadkowskiej za pracę włożoną w nauczanie. Za wyrozumiałość. Za
uśmiech i poświęcony czas.
Każda praca wykonana przez dziecko z komentarzem: co dobrze, co źle, co mogłoby zrobić
lepiej, aby praca była bardziej pełna. Nie znam drugiego takiego nauczyciela jak Pan Konrad
Zych, a teraz przy zdalnym nauczaniu te informacje przesyłane każdego dnia, o której mają
spotkanie na Teams, co przerobili, co będą robić. Taki nauczyciel to skarb!
Dziękuję serdecznie Pani Eli Wilczyńskiej za wyrozumiałe podejście do ilości zajęć dzieci i za
cierpliwość w odbieraniu prac. Utwory wskazane do przesłuchania były piękne i wszyscy
mieliśmy z nich radość. Serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy.
Dziękuję serdecznie Pani Anicie Mierzyńskiej-Usakowskiej za wyrozumiałość i dostosowanie
sposobu pracy do trudności, jakie mieliśmy. Dziękujemy bardzo i życzymy spokojnych
wakacji. Słownictwo będziemy ćwiczyć w wakacje :) Dziękujemy bardzo!
Dziękujemy wszystkim nauczycielom klasy 5b, a w szczególności Wychowawczyni, Pani
Kasi Szymczak, za troskę, wsparcie i trud włożony w przygotowanie lekcji online. Osobne
podziękowania dla Pani Sylwii Krawczyk oraz Pani Aliny Perzyny za bardzo motywujące
zajęcia i prace dodatkowe :)

Dziękuję Pani Katarzynie Kutnik, wychowawczyni klasy VII d za bycie z dzieciakami zawsze
wtedy, gdy tego potrzebują, a sami o tym nie wiedzą. Zawsze zorientowana w sytuacji
każdego ucznia, empatyczna. Otwarta i wyrozumiała. Fantastycznie przygotowana jako
nauczyciel wspomagający.
Wielkie podziękowania za zdalne nauczanie Pani Alinie Gorgul, która jako nauczyciel
wspomagający w klasie 3a pracuje z moją córką codziennie, tłumacząc jej na bieżąco
materiał :)
Dla Pani Agaty Banaszek – dziękujemy za zaangażowanie i ciekawe metody nauki.
Wielkie ukłony dla Pani Agnieszki Wojewódki, Pana Konrada Zycha, oraz Pani Zofii Kani.
Wspaniali nauczyciele, z charyzmą, wspaniali pedagodzy!
Podziękowania dla Pani Iwony Rejdak za pozytywne relacje i dobry kontakt z uczniami.
Serdeczne podziękowania dla Pani Aliny Perzyny za poświęcony czas i umożliwienie
dzieciom konsultacji online 1:1 :)
Dziękujemy Pani Iwonie Rejdak za szachowe igraszki w tym semestrze. Było momentami
gorąco :) Dziękujemy bardzo i życzymy cudownych wakacji!
Dziękuję p. Renacie Chałupce (1c) za zaangażowanie, wyrozumiałość i niesamowita
pomysłowość w przygotowywaniu lekcji. Dziękuję za to, że rozpoczęcie nauki w szkole było
super przygodą, a nie tylko smutnym obowiązkiem.
Dziękujemy gorąco, Pani Małgosiu Gwiazdo!!! Tematy były ciekawe i ważne, a Pani
podejście wyrozumiałe i dostosowane do naszych możliwości. Dziękujemy za to i za spokój,
jaki Pani wprowadzała. To było bardzo cenne w tym trudnym czasie. Ściskamy mocno,
życzymy spokojnych wakacji i porządnego odpoczynku.
Pani Kasia Kutnik naprawdę ogarnia wszystko, wspiera dzieci i rodziców :) Zawsze można
zwrócić się do Niej z prośbą o pomoc lub wyjaśnienie.
Serdecznie dziękuję Pani Emilce Jaskółce w imieniu syna oraz własnym za okazane
wsparcie i cudowne działania. Dziękujemy za uśmiech, za zaangażowanie i cierpliwość!
Dziękuję dyr. Jackowi Żabickiemu jako nauczycielowi historii: za ciekawe opowieści o tym,
jak to dawniej bywało, za powtórki w formie wesołych quizów. Za precyzyjne informacje
zwrotne do uczniów i rodziców: za pochwały, za to, co było dobrze zrobione i zachęcanie do
poprawiania tego, co tego wymaga. A także za to, że nie odpytuje uczniów z dat, ale uczy
kojarzenia kolejności wydarzeń, ich przyczyn i skutków. A jako dyrektorowi dziękuję mu za
jego piękne przemowy do dzieci, w których umie docenić postępy i sukcesy ich wszystkich,
niekoniecznie wyłącznie tych z dobrymi ocenami.
Dziękujemy Pani Oldze Niewiadomskiej za przygotowanie ekstra zadań online dla dzieci! Za
piosenki, czytanki, ciekawe filmiki, łamigłówki. I za cierpliwość do dzieciaków na Teamsach :)
Dla Pani Agnieszki Jagieło – dziękujemy za niesamowite zaangażowanie i cierpliwość dla
Klasy IIC. Za indywidualne podejście do dzieci. Rozwijanie ich mocnych stron. Motywowanie,
otaczanie opieką i troską.
Serdecznie dziękujemy Panu Jackowi Żabickiemu za spokój, za motywowanie do pracy i
docenianie dobrze wykonanych zadań. Historia w tym roku faktycznie była bardzo ciekawa

dla chłopca, jednak dzięki wskazówkom opracowanym przez Pana Jacka mogliśmy pewne
sprawy głębiej przeanalizować. Dziękujemy za wyrozumiałość i cierpliwość. Życzymy
udanych, spokojnych i zdrowych wakacji.
Dziękuję Dyrekcji i wszystkim nauczycielom za to, że dzieci osiągają świetne wyniki na
egzaminach i dostają się do wymarzonych szkół!
Bardzo dziękujemy Pani Zofii Kani za przekazywanie pasji do przedmiotu nawet w formie
online. No i nie sposób nie wspomnieć o niezwykłej kreatywności w zdalnym nauczaniu
przedmiotu przez Pana Marka Budzińskiego �
Bardzo dziękuję Pani Edycie Karskiej – za uczenie języka francuskiego poprzez śpiewanie
piosenek, za poświęcanie swojego czasu po lekcjach, za bagietki przynoszone na zajęcia, za
uśmiech i życzliwość. Za konferencje prasowe na lekcjach polskiego. A także za zapraszanie
różnych gości i za zachęcanie do nauki dobrymi stopniami :)
Pan Konrad Zych jest doskonałym pedagogiem. Zawsze przygotowany, sprawiedliwy,
gotowy do pomocy. Nie zostawia ucznia bez rozwiania jego wątpliwości, sam wychodzi z
inicjatywą. Nie unika ucznia. Uporządkowany. Empatyczny.
Panu Michałowi Żółcińskiemu – za serce dla dzieci, poczucie humoru, tak potrzebne w pracy
nauczyciela.
Dziękujemy Pani Renatce Chałupce za ciekawe tematy, za cierpliwość, wyrozumiałość i miły
kontakt. Dziękujemy za pomoc w tym trudnym semestrze i życzymy udanego odpoczynku.
Do zobaczenia we wrześniu.
Dziękujemy Pani Anicie Cieszyńskiej-Usakowskiej, wychowawczyni klasy 6D i Pani Agacie
Kucharskiej-Paczko i wszystkim nauczycielom naszej szkoły za pracę, czas i wytrwałość :)
Podziękowania dla Pana Konrada Zycha za zarażenie naszego dziecka miłością do literatury
:)
Bardzo doceniamy włożony wysiłek, cierpliwość i wyrozumiałość Pani Zofii Kani. Kontakt
mailowy z Panią był dodatkową przyjemnością. Dziękujemy za spokój i taką wspaniałą
organizację.
Podziękowania dla Pani Anny Jasińskiej i Pani Grażyny Wasilewicz-Zapalskiej za szybkie
odnalezienie się w nowych realiach, jak również za uwrażliwianie dzieci na piękno przyrody i
uczenie szacunku do niej.
Dziękuję Pani Zofii Kani, Pani Katarzynie Szymczak, Panu Danielowi Bodo, Panu Konradowi
Zychowi i Pani Agacie Banaszek za wysiłek, dobre słowo i zaangażowanie w czasie lekcji
online.
Dla Pani Agnieszki Banaszek – dziękujemy za zaangażowanie i cierpliwość dla klasy IIC.
Pani Agnieszce Gębce za zaangażowanie w sprawy uczniów i serce dla nich.
Dla Pani Barbary Ignaczak – dziękujemy za zaangażowanie w wychowanie i naukę uczniów
klasy 6E. Za motywowanie uczniów do pracy nad sobą.
Bardzo dziękujemy P. Ewie Mozer od chemii, P. Jarkowi Pajko, P. Piotrowi Kasprzyckiemu,
P. Dorocie Pawlik i P. Tomkowi Wziątkowi za ciekawe lekcje :)

Pani Agnieszce Jagieło za cierpliwość, spokój i wyrozumiałość.
Bardzo dziękujemy Pani Alinie Perzynie za dobrze zorganizowane zajęcia, świetne
tłumaczenie tematów i poświęcanie uczniom swojego wolnego czasu. Pani Alina jest naszą
kochaną wychowawczynią. Życzymy miłego wypoczynku w wakacje :)
Podziękowania dla Pani Katarzyny Kutnik za bardzo ciekawe tematy zadawanych prac
plastycznych.
Podziękowania dla p. Elizy Śniadkowskiej za całokształt działań jako nauczyciel i
wychowawca. Z życzeniami powrotu do zdrowia.
Dziękuję Dyrekcji, a w szczególności dyr. Małgorzacie Podrazie, a także Panu Danielowi
Bodo, którzy w ekspresowym tempie ogromnym wysiłkiem uruchomili zdalne nauczanie z
wykorzystaniem Teamsów – w naszej szkole chyba jako pierwszej w Gminie? Wielki
szacunek!
Podziękowania pani Małgorzacie Żółcińskiej za ogromną cierpliwość w przekazywaniu
wiedzy matematycznej, za poczucie humoru i za bycie Super Wychowawcą w klasie IVc.
Dziękuję nauczycielom z II D za pracę, czas i wytrwałość.
Podziękowania dla Pani Ani Jasińskiej i Pani Grażyny Wasilewicz-Zapalskiej za
przygotowanie z okazji dnia dziecka dla kl. 2d edukacyjnej wycieczki online po ogrodzie
warzywnym i nie tylko. To był super pomysł i świetna realizacja :)
Pani Grażynie Wasilewicz–Zapalskiej – za to, że uczy nasze dzieci umiłowania mądrości w
zgodzie ze starożytnymi ideałami, bardzo pożytecznymi we współczesnych czasach.
Dziękujemy serdecznie wychowawcy klasy 5c, Panu Maciejowi Kleczce, oraz nauczycielom
uczącym naszą klasę za zaangażowanie, cierpliwość, każde dobre słowo i motywowanie do
działania.
Pani Barbarze Ignaczak dziękuję za zarządzanie szkołą z tak wielką pasją.
Podziękowania dla Pana Konrada Zycha za ciekawe lekcje, angażujące uczniów.
Bardzo dziękujemy Pani Agnieszce Wojewódce za miłe, interesujące, motywujące i dobrze
zorganizowane lekcje. Z przyjemnością wstaje się rano na Pani zajęcia :) Życzymy Pani
miłych wakacji!
dla Pani Małgorzaty Gwiazdy – dziękujemy za pracę i komunikację z uczniami.
Bardzo dziękujemy Pani Kasi Szymczak, Pani Alinie Perzynie, Pani Zofii Kani, Pani Sylwii
Krawczyk, Pani Annie Bulder oraz Panu Markowi Budzińskiemu :) Ogółem za ich troskę,
wyrozumiałość, wielką cierpliwość oraz za systematyczne planowanie spotkań.
Podziękowania dla Pani Izabeli Jurek, za mądre nauczanie, za dobre przygotowanie do
egzaminu ósmoklasistów, za wszystkie rady i wskazówki kierowane do uczniów nie tylko
podczas zdalnego nauczania. DZIĘKUJĘ!. Mama z klasy VIII c.
Pani Mai Duchlińskiej za ciepło i wyrozumiałość!

Dziękuję Pani Alinie Perzynie za przygotowanie do zajęć, konsekwencję, trzymanie się
zasad. Wielkie serce, które idzie z matematycznym umysłem. Dziękuję za te rozmowy i
śmiech do łez.
Bardzo dziękujemy Pani Sylwii Krawczyk za doskonały kontakt w każdej chwili.
Wielkie podziękowania za zajęcia logopedyczne dla naszej logopedki szkolnej Pani Uli
Derentowicz – wielkie dzięki!
Bardzo dziękuję p. Alinie Perzynie za zaangażowanie się w cykliczne spotkania wideo. Dla
mnie robiła to najlepiej!
Z ogromnym szacunkiem i podziwem chciałam podziękować Pani Ani Pudzianowskiej za to,
jak sobie Pani dała radę z nowymi realiami oraz za tak potężną dawką materiału w piątej
klasie. Dziękujemy za miły kontakt i Pani cierpliwość. Ściskamy mocno!
Podziękowania dla Pana Pawła Szwejkowskiego za mistrzowskie lekcje WF.
Dziękujemy Pani Mai Duchlińskiej za zaangażowanie, dawanie serca dzieciom i eksplozję
pomysłów!
Dziękujemy Pani Agnieszce Wojewódce – za ogrom pracy, za szybkie dostosowanie się do
możliwości wszystkich rodzin i dzieci. Dziękujemy za jasno opracowane tematy oraz za
dodatkową pomoc mailową, dodatkowe materiały, cierpliwość i wyrozumiałość. Ten semestr
był potężnym wyzwaniem dla nauczyciela, który miał tyle lekcji w tak nietypowych
warunkach. Wielkie dzięki. Wesołych wakacji. Ściskamy.
Dla Pani Zofii Kani – dziękujemy za pracę, zaangażowanie… plus syn z pokoju obok
krzyczy, żeby Pani koniecznie podziękować :–)
Dziękuję Panu Pawłowi Szwejkowskiemu. Wspaniały nauczyciel WF-u! Cierpliwy, pogodny,
motywujący do działań. Dzieciaki przy nim odkrywają swoje możliwości, wierzą w siebie.
Również wspaniałe podejście do oceniania, zawsze ciągnie w górę. A wszystko z humorem
:)
Pani Izabeli Jurek za prowadzone lekcje, trud przygotowania do egzaminu, za poświęcanie
mnóstwa prywatnego czasu i zaangażowanie, za profesjonalizm, za zaufanie, za możliwość
pogłębiania wiedzy dla ciekawskich i zainteresowanie sytuacją i stanem ducha uczniów.
Serdeczne podziękowania P. Zosi Kani za 5 lat bycia wychowawcą w klasie VIII c. Za każde
dobre słowo, za profesjonalizm i zaangażowanie w prowadzeniu rozmów z uczniami, za
uśmiech, za czas poświęcony także rodzicom. Bardzo dziękujemy. Warto spotykać takich
ludzi na swojej drodze. To zaprocentuje u naszych dzieci. Dziękujemy!
Bardzo dziękujemy Pani Ani Bulder za duchowe wsparcie, ale i ogromne zaangażowanie.
Bardzo indywidualne podziękowania dla Pani Mai, która jest naszym aniołem od 5 lat i oby
jak najdłużej!
Dziękujemy Pani Sylwii Krawczyk za pomoc i ciekawe aplikacje do nauki, które szalenie
synowi przypadły do gustu. Ciekawe i innowacyjne podejście. Dziękuję za pomoc w
ogarnięciu tematu i za Pani cierpliwość :) Ściskamy mocno wakacyjnie!

Serdeczne podziękowania dla Pani Agaty Winconek i Pani Psycholog Iwony Śliwińskiej! Za
to, że zawsze są, kiedy dzieci (i rodzice) ich potrzebują. Za terapię Tomatisa i za włączanie
się w różne akcje! Za wielką życzliwość dla dzieci i rodziców!
Pani Renatce Chałupce z 1c za zaangażowanie, troskliwość i uśmiech. Dziękujemy :)
Pani Małgosi Podrazie – za niestrudzone nauczanie języka angielskiego i zapał w
przygotowywaniu do egzaminów ósmoklasisty :)
W imieniu swoim i syna bardzo dziękuję Panu Konradowi Zychowi za całą pracę, nie tylko
teraz, ale i za poprzednie lata, mnóstwo dobrych rad, pomysłów, zarażenie syna miłością do
polskiego. Pan Konrad Zych to nauczyciel na medal! Nieprzeciętny, spokojny, cierpliwy z
fantazją i dobrocią w sercu do wszystkich dzieci z klasy 6d. Jego zaangażowanie widać też
w dzieciach jak chętnie z nim współpracują – to nauczyciel idealny. Bardzo Panu dziękujemy
za każdy dzień!
Dziękuję Pani Wojewódce, która wykazała się niezwykłym spokojem i sumiennością i ani na
chwilę nie straciła kontaktu z dziećmi.
Serdeczne podziękowania dla Pani Pielęgniarki, Ewy Kurek, dla Pani Renaty z biblioteki, dla
Pań sprzątających, dla Pań z kuchni i dla wszystkich Pań i Panów z administracji, dzięki
którym szkoła może działać, czy normalnie, czy przez Internet!
Pani Grażynie Wasilewicz-Zapalskiej za docenianie systematycznej pracy syna i zachęcanie
do dalszej aktywności.

