
 

 

W-f, szatnie dwie, sala skromna 

Grupa z liceum jednak niezłomna 

W siatkówkę, nogę i kosza gramy 

My się ze sobą „nie pickamy” 

 

Z naszymi trenerami formę poprawiamy 

A i relacje wyjątkowe mamy 

Składy za nas wybierają 

Zdrową młodzież popierają 

 

Basen z nas każdy pięknie przepłynie 

Kraulem lub żabką czy  też delfinem 

Dzięki nim tylko „tłuszczyk” się smuci 

Wuefik zawsze coś nam odchudzi 

 

Zdrowy tryb życia nam reklamują 

I pozytywnie wciąż motywują 

Dziękujemy, że nas wspieracie 

I o naszego ducha też dbacie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Myślisz sobie, jaki piękny dzień 

Może piątkę uda zdobyć się. 

A wchodzisz do trzydziestki 

I przechodzi cię lekki dreszczyk. 

Trudna sprawa , to żadna zabawa… 

Czeka cię czas nieunikniony ! 

Do odpowiedzi jesteś zaproszony. 

 

A w siedemnastce siedzi "ona", taka trochę zamyślona. 

Myśli sobie- kartkóweczka . 

I serwuje pytaneczka ! 

Skąd się wzięła Polska nasza , Grunwald  i… Stajnia Augiasza? 

Skąd się wziął ten „Marsz Dąbrowski” ? 

Kiedy Niemcy chciały Polski ? 

Tak dręczące te pytania 

A odpowiedź nam nieznana!!! 

 

Ale choć ten świat się zmienia 

To wciąż  w modzie  są życzenia! 

A te nasze, bardzo szczere, 

Dla Was, drodzy Nauczyciele!! 

 

Dzięki wam pamiętamy to, co było. 

Dzięki wam czujemy, że to się naprawdę zdarzyło. 

Czasem testy mogłyby  nie być jednak tak trudne. 

A oceny w dzienniku byłyby cudne. 

Ale niech was nie rażą nasze narzekania. 

Szczerze dziękujemy!!! ( kończymy gadania). 

 



 

Ach, Polonistki nasze kochane, 

Dla nas od zawsze byłyście oddane. 

Dzięki Wam język przepięknym się zdaje. 

Gdy wiersze czytamy, aż serce się kraje. 

Czy bylibyśmy napisać te słowa w stanie, 

gdyby nie nauka, nie Wasze staranie? 

To Wy nam dajecie świadomość języka 

i  uczycie, że życie to nie sama epika. 

Dzięki Wam wieszcze w pamięci naszej trwają, 

Choć  od naszych analiz w grobach się przewracają. 

*** 

Szlachetny języku 

Na mym przełyku 

Jak ty smakujesz! 

Ty nas tak witasz: 

Motyw Vanitas! 

I wytłumaczysz 

że słowem raczysz. 

Ty głosie matki 

swoje przypadki 

i twe wyjątki 

wprowadź w me kątki! 

*** 

By słowa stały się miłe 

I wszystkie spędzone tu chwile 

Niech będą  szczęśliwym wspomnieniem 

Co naszym najszczerszym jest życzeniem!!! 

 

 



 

 

 

 

 

A wam Księża Najdrożsi życzymy błogosławieństwa Bożego, 

Żeby was nic nie odwiodło od powołania Waszego! 

Jesteście Mojżeszami w tej naszej podróży 

Prowadzicie nas do Pana nawet w czasie burzy. 

Żadne przeszkody Was nie zniechęcają 

A wręcz przeciwnie, tylko sił dodają!!! 

Choć macie odmienne na świat spoglądania 

To wciąż nas wiedziecie do z Prawdą Spotkania 

Czy drogą przez góry z uśmiechem na twarzy 

Gdy się nam smutek jakiś przydarzy 

Czy drogą powagi przez ,,szkiełko i oko" 

Zawsze staracie się spojrzeć głęboko. 

 

Ważne wartości nam wpajacie, 

I o moralność naszą dbacie!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dyrekcjo nasza kochana!!! 

 

Jesteście dla nas jak tata i mama. 

Nad nami opiekę ciągle sprawujecie, 

jak rodzic o swoje troszczycie się dziecię. 

 

To wy wskazujecie nam gdzie są granice 

I na poważnie bierzecie nasze obietnice. 

A my, jak te owieczki, wciąż  tylko błądzimy 

i z tysiącem problemów stale przychodzimy. 

 

Robicie,  co możecie, by wesprzeć nas na duchu, 

Choć „dni dyrektorskie” wciąż stoją w bezruchu. 

 

Za to, że w staraniach, działaniach i trudzie 

wciąż nam przypominacie: Szkołę tworzą ludzie! 

Dziś Wam dziękować spieszymy 

 

My, Wasi Uczniowie - Członkowie Wielkiej Rodziny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Na geografii krągłe globusy 

Żadne sinusy czy cosinusy 

Tylko przed mapą  częste pytanie: 

Czy to na pewno piątek rozdawanie? 

Gdzie Johannesburg? Stolica Czadu? 

Jaka współrzędna? Jaka droga do Bagdadu? 

 

Ocean Spokojny, Pani już burzliwa 

Pod tablicą sytuacja bywa osobliwa. 

Morza, miasta, depresje, no i oceany 

Jak my to, drogie Panie, wszystko spamiętamy? 

Lecz  i  tu ratunek objawia się nam taki 

Trzeba wybrać się na rajd, przetrzeć górskie szlaki ! 

 

Wszystkie te dni bez szkoły – na łonie natury 

Z pewnością nam pomogą w zdawaniu matury! 

Wszakże my namacalnie Ziemię poznajemy 

Paniom od geografii - po stokroć dziękujemy!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Panu Tomie serdecznie  dzisiaj dziękujemy!!! 

Bo to dzięki niemu tak wiele z fizyki umiemy. 

I choć przy tablicy nas zżerają nerwy, 

Pan Toma to rozumie, tłumaczy bez przerwy. 

 

U niego na próżno nie idą starania. 

Na kartkówce rzadko przydarza się bania. 

Nie zawsze łatwe są te zagadnienia. 

Lecz z takim mentorem, to nie ma znaczenia. 

 

Jego sposoby bardzo dodają otuchy. 

Jego żarciki i… te ekspresywne ruchy. 

Takiego nauczyciela to ze świecą szukać. 

Mówimy to głośno, nie musimy dukać!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ach ta matematyka! Królową nauk pozdrawiamy. 

Kochani nauczyciele, Wam teraz życzenia rozdamy. 

To wy się trudzicie, dajecie nam ksero. 

No a my wciąż zawodzimy, dzielimy przez zero. 

 

Wszystkie wzory wbijacie do głowy, do znudzenia 

a my wciąż zapominamy tego skróconego mnożenia. 

I choć  naprawdę bardzo się staramy, 

Na brak predyspozycji ciągle narzekamy. 

 

Wciąż słyszycie o naszych humanistów duszach 

A my rodzimy te wyniki w mękach i katuszach. 

Robimy  dużo zadań, chyba nie wątpicie. 

Ale… poza matematyką też mamy inne życie!!! 

 

Takie już losy są matematyka. 

Nauczycielstwo, niewdzięczna praktyka. 

Za Wasz trud nieprzeliczony 

Bijemy dziś przed Wami niskie pokłony!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Maturę z biologii zdać mamy nadzieję. 

Chociaż z pustego i Salomon nie naleje… 

 

Witowski i Bukała nic nam nie pomoże 

Mitoza? Mejoza? Co to? Wielki Boże?! 

 

Sala 20 , za biurkiem Ona, 

siedzi w Campbella bardzo wpatrzona. 

 

I do nauki ciągle wszystkich wzywa 

Swymi „drugimi”  słodko nas nazywa. 

 

Ta jej cierpliwość nam imponuje 

A spokój na nas też promieniuje. 

 

Za poświęcone nam wszystkie godziny 

Naszej biolożce dziękować dziś spieszymy! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Gdy do sali 10 wchodzimy 

O zmiłowanie Pazdro prosimy 

 

Zadania, mole, chemiczna ruletka 

Na kogo dziś wskaże  profesor Anetta? 

 

Skłodowska patrzy, my się męczymy 

Z izotopami mocno walczymy 

 

Siedzimy, liczymy, czasem cierpimy 

Ale dla chemii wszystko zrobimy 

 

Chłopczyki i dziewczynki 

Chemię tutaj czują 

Z miłością do belferki 

także się nie kryją. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Drodzy panowie informatycy, informatyczni? 

No Cóż... bywają dość pragmatyczni 

Przesiadują za swoimi komputerami 

Niczym za wirtualnego świata sterami 

 

Gdy Asi i Kasi nie wychodzi dobrze zadanie 

dziewczyny nie muszą się martwić, że dostaną banię. 

Do uczniów nie brak im anielskiej cierpliwości 

Rozumieją, że niektórzy są mniej złożeni-A prości 

 

Kiedy się w klasie zepsuje interaktywna tablica 

To tylko prze NIMI odsłoni tajemnic swych lica. 

A gdy Cię error przyprawia o ból brzucha 

Informatyk go naprawi- bo maszyna tylko jego się słucha 

 

A więc uczmy się dużo i grajmy trochę 

Najlepiej wtedy - gdy mamy ochotę 

Prosimy, pokażcie nam wszystkie tajemnice wirtualne 

Chcemy, żeby i dla nas były proste i realne! 

 

 

 

 

 



 

 

 

Języki to nasza specjalność 

Choć piątki z tych zajęć  niełatwo nam zgarnąć! 

 

Nauczycieli naszych lubimy 

I za ich wiedzę bardzo cenimy. 

 

Świat jest globalną wioską 

My się w niej dobrze czujemy, 

 

Bo dzięki nauce języków 

Dogadać się umiemy. 

 

Za oswajanie  odmian, 

Naukę czasów i słówek, 

 

Za prawidłowy akcent, 

I  poprawianie kartkówek 

 

Mówimy polskie: Dziękuję!!! 

Każdemu filologowi! 

 

Anglistom i germanistkom 

Rusycystce i romanistkom 

I panu  łacinnikowi! 

 

 

 



 

 

 

 

 

Gdy od problemów boli głowa 

Gdy z kimś pogadać chcesz 

 

I o stypendium gdy się starasz 

Lub jakieś dys-  dopadło Cię 

 

To Ona Ci pomoże, 

W potrzebie poda dłoń 

 

                                                      Jej możesz zawsze zaufać  

 I do gabinetu zastukać. 

 

Dobry pedagog w tej szkole jest! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Książkami otoczona 

Jak wierna Antygona 

W obronie ideałów stanąć zawsze gotowa. 

 

Muzyki poważnej słucha 

I Filharmonię kocha 

I o kulturę wysoką również dba. 

 

Zdjęć zrobi zawsze wiele, bo chwilę  złapać chce 

I setki „ememesów” do nas potem śle. 

 

                                                      Za  książki każdy tom,  

                                                  Serc wdzięcznych słychać ton  

                                                      Dziś pani z biblioteki  

Dziękujemy!!! 

 

 

 

 

 

 


