
 

 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w październiku 2022r. 

w Internecie został utworzony formularz, za pomocą którego poprosiliśmy 

uczniów, aby podzielili się (anonimowo lub nie) opiniami na temat 

ulubionych nauczycieli. Pojawiło się 230 wpisów. Poniżej można 

przeczytać zanonimizowane wypowiedzi (zachowałem oryginalną 

pisownię).  

Marek Podgórski, pedagog II LO. 

 

 

Za co najbardziej cenisz swoją nauczycielkę/swojego nauczyciela? 
 

Za to, że uczy z pasją. Jest jedyną w swoim rodzaju nauczycielką 

Za to, że potrafi nas dużo nauczyć w miłej atmosferze. Jest bardzo sympatyczną nauczycielką.  

Za to, że stara się na każdej lekcji przygotować nas do matury i poświęca dla nas swój wolny czas.  

Za to, że rozbudziła ponownie moją miłość do j. polskiego, która wcześniej była skutecznie zabijana 
przez poprzednich nauczycieli/lki + za poczucie humoru!! 

Indywidualne podejście do każdego; wszyscy są równo traktowani oraz mają równe szanse, aby 
zrozumieć materiał. Lekcje są ciekawe, brak stresującej atmosfery.  

Za potężnie dużą wiedzę i umiejetność przekazania jej. No i oczywiście uśmiech i wsparcie każdego 
dnia!  

rozumie nas, mila, dobrze tlumaczy  

za to, że można z nią porozmawiać o wszystkim, we wszystkim pomoże, pośmieje się z nami - jest 
ogólnie najwspanialsza  

Dziękuję za zaangażowanie w lekcje chemii.  

Dziękuję za wszystkie opowiedziane przez Pana Profesora bajki.  

Panią Profesor Wiekierę cenię w szczególności za ogromne zaangażowanie w przekazywaniu 
wiedzy oraz doskonałą organizację zajęć. Dodatkowo Pani Profesor jest bardzo serdeczną osobą 
oraz potrafi zainteresować nauczanym przedmiotem.  

Panią Profesor Mroczek cenię w szczególności za bardzo przystępny sposób nauczania chemii oraz 
wyrozumiałość, uprzejmość, zaangażowanie, a także widoczną pasję do nauczanego przedmiotu.  

Pana Profesora Skrzypczyka cenię w szczególności za ogromną wiedzę i zaangażowanie w 
nauczaniu biologii. Pan Profesor przekazuje nam wiele bardzo interesujących i przydatnych 
wiadomości z zakresu biologii, których nie znajdziemy na kartach podręcznika. Atmosfera na 
lekcjach nie jest napięta dzięki znakomitemu poczuciu humoru Pana Profesora.  

Pana Profesora Napieralskiego cenię w szczególności za ogromną pasję do nauczanego 
przedmiotu, wyrozumiałość i uprzejmość, ciekawostki, o których Profesor wspomina nam na lekcjach 
oraz za specyficzne poczucie humoru.  

Pani Profesor Mroczek jest najsympatyczniejszą osobą, która mnie uczyła przez całą moją edukacje. 
Bardzo nas wspiera i troszczy się o naszą klasę. Pani Profesor bardzo dobrze uczy chemii i widać ze 

jest nauczycielem z powołania i z pasji❤ 



Cenię Panią Profesor Mroczek za jej niesamowity optymizm i uśmiech mimo tego, że nasza klasa nie 
zawsze jest zbyt zorganizowana i czasem sprawia jej problemy. Za to, że jest tak dobrą nauczycielką 
chemii, nie każe nam nosić podręczników:)) - nie tak jak niektórzy, wszystko dokładnie tłumaczy i 
sprawia, że chyba zacznę woleć chemię niż biologię. Jest najlepszą wychowawczynią i czuję, że 
będę mogła się do niej zwrócić z prośbą o pomoc:) 

Za poczucie humoru, ale również sposób przekazywania wiedzy:)) 

Cenię Panią Profesor za wyrozumiałość, za pasję i umiejętność zafascynowania przedmiotem jak i 
nauczenia ucznia. Wiarę w każdego, dawanie szans, humor, uśmiech, zrozumienie ucznia i ogólnie 
za byciem dobrym człowiekiem jak i wspaniałym nauczycielem. 

Cenię Pana Profesora Muskałe za uśmiech, szanowanie każdego i ich opini, dobre nauczanie, chęć 
włączenie każdego do lekcji, motywowanie tkże do aktywności na lekcjach (chociaż pan profesor wisi 
mi jednego plusa), za humor, zrozumienie i pasję. 

Cenię Panią Profesor za humor, dobre nastawienie, talent, wiarę w każdego i też to że wymaga od 
ucznia. Profesor Gołębiowska na początku może wydawać się trochę straszna (nie chcąc urazić), ale 
jest dobrą osobą o dobrym sercu :)) Zawsze można na nią liczyć 

Za pozytywne nastawienie, uśmiech, zrozumienie i motywowanie ucznia, fajne czerwone włosy jak i 
też humor i bycie człowiekiem co bardzo cenię. 

Pani Profesor jest wspaniałą matematyczką, dba by każdy zrozumiał temat, zawsze jest 
uśmiechnięta i rozumie ucznia. Trzeba napewno dodać że W S P A N I A L E uczy, kiedyś nie byłam 
najlepsza z matematyki, a dzięki niej bardzo wiee rozumiem i sobie radzę :)) 

Za troske i ze jest Pani Profesor bardzo sympatyczna<33 

Za sposób prowadzenia lekcji i przekazywania wiedzy oraz poczucie humoru. 

Wspaniale poczucie humoru i rownie dobre przekazywanie wiedzy 

Uważam, że Pan Profesor Frendowski jest najmądrzejszym nauczyciel życiowo, można 
porozmawiać na każdy temat. Lekcje prowadzi w ciekawy sposób, potrafi wszyskich zainteresować 
swoimi rozmyślaniami na przeróżne tematy. Poza tym jest bardzo miły i przyjaźnie nastawiony do 
uczniów. 

Zawsze uśmiechnięty, pomocny, na sam widok Profesora poprawia się widok  

Zawsze można liczyć na Profesora, niezależnie od sytuacji, w jakiej się znajdujemy, świetny kontakt 
z uczniami i zrozumienie młodzieży  

Świetny nauczyciel jak i wychowawca, idealnie znajduje granicę, kiedy może sobie pozwolić na 
opowiedzenie żartu, czy luźne rozmowy z uczniami, ale kiedy trzeba się uczyć potrafi zapanować 
nad grupą, zakończyć wesołą atmosferę i kontynuować lekcje z odpowiednim zaangażowaniem 
klasy  

Przede wszystkim za świetne podejście do ucznia, którego brakuje wielu nauczycielom. Ciągły 
uśmiech na twarzy, dozę motywacji i oczywiście zaskakujący poziom wiedzy, który Pani Profesor 
stara się przekazać w zrozumiały sposób dla ucznia 

Luźne podejście 

Bardzo miła i wyrozumiała. Kochana kobieta 

Za cierpliwość, umiejętność przekazywania wiedzy i profesjonalizm  

Za spokój, opanowanie, podjeście do przedmiotu, wiedzę, profesjonalizm, a także sposób nauczania. 

Za wyrozumiałość, dobrą energię, którą wprowadza, ciepły uśmiech. Do tego uczy z pasją i wszystko 

da się zrozumiec na jej lekcjach 💖 

Pana Mariusza cenię przede wszystkim za profesjonalizm.  
Jest to przede wszystkim osoba bardzo zorganizowana oraz uporządkowana co nadzwyczaj 
podziwiam. 
Dzięki niemu tak naprawdę zrozumiałem, że zdyscyplinowana forma funkcjonowania tworzy nasze 
życie prostszym. 
Sposób w jaki prowadzi zajęcia skłania mnie do refleksji, że Traugutt był bardzo dobrym wyborem. 



Za konsekwencje w nauczaniu i zajęcia o 7 rano, które sprawiły, że będąc na humanie na maturze 
najlepiej zdałam matematykę 

Cenię profesora za otwartość umysłu i bycie sobą mimo, że świat pędzi. Zawsze umie przypomnieć, 
że czasami trzeba spojrzeć na drugą połowę lustra i spróbować odpuścić tylko obserwując nasz 
otaczający świat. Cenię profesora również za wiedzę i pasję do tego co robi, jak dla mnie jest 
wzorem do naśladowania. Nigdy nie patrzy zero jedynkowo i próbuje zrozumieć każdego z osobna. 

Szczerość, poczucie humoru , cudowne podejście do młodzieży , fajny i klarowny sposób 
przekazywania wiedzy 

Pan Profesor potrafi świetnie nauczać matematyki, choć nie jest to łatwy przedmiot. Oprócz tego z 
ogromnym profesjonalizmem podchodzi do wszystkich zajęć, a to bardzo miłe, bo widać jak stara się, 
by jego lekcje były jak najlepiej przeprowadzone. Ma też super poczucie stylu, o czym trzeba 

wspomnieć 😎 Dzięki niemu nasz wykres rośnie 

Uwielbiam Pania za to, że ma Pani bardzo pozytywna energię. Jest Pani miła dla wszystkich 
uczniów, a to podstawa do budowania dobrych relacji w szkole. Dzięki Pani w końcu zrozumiałam 

chemię ❤❤ 

za wsparcie które jest chętna dać w trudnych chwilach, zawsze można poprosić o rozmowę 

pani profesor zawsze traktuje każdego indywidualnie i podchodzi do każdego z osobna jeśli jest 
potrzeba, w końcu zrozumiałam matematykę  

za otwartość do uczniów, chec rozmowy na każdy temat, brak tematów tabu, bardzo ciekawie 
prowadzone lekcję religii i bardzo fajna relacja z uczniami 

bardzo wyrozumiała, nie zniechęca do przedmiotu, wszystko dokładnie tłumaczy tyle ile trzeba  

najlepsza wychowawczyni, można porozmawiać na każdy nawet najgłupszy temat, zwierzyć się, nie 
wywyższa się nad uczniów, traktuję nas jak dorosłych, przy wyjściu na boisko siada z nami i 
rozmawia, bardzo fajnie spędza się z nią czas! 

za wiedzę, za jasną prezentację materiału, za zasłużone oceny, za dobre relacje z dziećmi i 
wzajemne zrozumienie, za pomoc i wsparcie uczniów, za życzliwe serce. 

za szczerość, za pomoc w rozwiązywaniu problemów, za zrozumienie uczniów 

za życzliwe i otwarte serce, za wsparcie i zrozumienie uczniów, za chęć pomocy. Dziękujęmy 
bardzo! 

za wzajemne zrozumienie i wartościowe wykłady. 

dziękuję za otwarcie dla mnie Polski. dziękuję za wiedzę! 

Za cudownie prowadzone lekcje i podejście do ucznia. 

dziękuję za wiedzę, za umiejętną prezentację materiału. 

wyrozumiałość, zrozumienie, indywidualne podejście do ucznia, uśmiech na twarzy 

Zawsze pozytywnie podejście do uczniów, wspieranie nas i prowadzenie lekcji z pasją<3 

Bardzo dobrze wytłumaczone lekcje, poczucie humoru i dobre podejście do nas :)) 

Mimo ze już od dawna na nie mam z panią profesor lekcji bardzo doceniam panią za wsparcie w 
działaniach szkolnych i tych poza szkołą, za to że widać ze robi to wszystko pani z pasją!! 

Za to że pani jest super wyrozumiała oraz lekcje są naprawdę zawsze przyjemne i bezstresowe:)) 

Pozytywne podejście do uczniów, nauki chemii i naszych lekcji :)) jest pani bardzo pozytywną osobą 
przez co lekcje mijają zawsze w świetnej atmosferze 

Za wyrozumiałość i dobre serce  

Za to, że zawsze mnie rozśmiesza i poprawia mi nastrój. 

Za to że ciekawie prowadzi lekcje, uczy nas przydatnych rzeczy, jest sympatyczny  

Za ciepłą atmosferę na lekcji i przypomnienie jak piękny jest język rosyjski 

Za otwartość, spokój i wszystkie historie, anegdoty i informacje opowiadane na lekcjach 



Jest kochana i bardzo wyrozumiała  

Profesorka wspaniale tłumaczy chemię, lekcje to sama przyjemność. Jest również bardzo pozytywnie 
nastawiona do uczniów oraz zawsze wspiera w trudnych chwilach. Nie ma lepszego nauczyciela w 
tej szkole.  

Przekochana Pani, super tłumaczy, bardzo miła, przyjazne nastawienie do ludzi, można 
porozmawiać o wszystkim 

Pozytywny człowiek, traktuje uczniów jak równych sobie, można się z nim zawsze pośmiać i pogadać 

Król giełdy o niebagatelnym poczuciu humoru 

Najbardziej inteligentny człowiek jakiego w życiu przyszło mi spotkać, uczy historii nieszablonowo, po 
to aby wyciągnąć z czegoś wnioski, a nie uczyć się niepotrzebnych dat  

Zawsze przygotowana, poświęca bardzo dużo czasu uczniom, za co jesteśmy jej niezmiernie 
wdzięczni 

Pani z którą można zawsze porozmawiać, lekcja prowadzona z uśmiechem, przyjazne nastawienie 
do uczniów 

Inteligenty, profesjonalny, zawsze w pełni przygotowany 

Uśmiechnięta, pozytywna, mądra, zależy jej na dobrym przygotowaniu uczniów do matury 

niesamowity profesjonalizm i super styl dzięki niemu nasz wykres nieustannie rośnie  

Dobry człowiek, który próbuje robić wszystko żeby pomóc uczniom i szkole 

Profesjonalny, bardzo inteligentny, zawsze dobrze ubrany, szczery, Profesor z którym można 
jednocześnie uczyć się i miło spędzać czas 

jest super i można z nim pogadać na wszystkie tematy 

od niedawna mam z Panią lekcje, ale widzę, że stara się współpracować z uczniami i dostosowywać 
się do nas za co dziękuję 

Pani Profesor zdaje sobie sprawę, że nie rozszerzamy chemii i mało nas interesują te tematy, a 
mimo to stara się robić jak najciekawsze lekcje i nie wymaga zbyt dużo, dzięki niej w końcu 
zrozumiałam chemię zazdroszczę klasie 1b wychowawczyni i chętnie bym się zamieniła, bo niestety 
moja klasa nie miała takiego szczęścia :|  

jest miła dla uczniów i nie wymaga niewiadomo ile materiału na podstawie więc bardzo to cenię 

Za mega mądre podejście do różnych spraw pedagogicznych, ale też za wyrozumiałość w stosunku 
do młodzieży:)) 

Profesjonalne podejscie do lekcji, przygotowanie do matury juz od pierwszej klasy, zrozumienir 
problemow uczniow 

Profesjonalne podejscie do lekcji, bardzo dobre tlumaczenie materialu, bardzo dobre przygotowanie 
do matury 

ja ją po prostu wielbię, to moja Bogini 

lekcje historii to są jedyne lekcje, z których wychodzi się faktycznie nauczonym czegoś 
wartościowego. nie są to daty ani różne powstania a prawdziwe życiowe sprawy 

Za sposób przekazywania wiedzy, ale przede wszystkim za swoje serdeczne podejście do uczniów, 
uważam że każdy nauczyciel powinien brać przykład z Pani Profesor Mroczek pozdrawiam 
serdecznie  

Brak załamania nerwowego  

Pani profesor ma niesamowitą pamięć i zawsze zna słabości/mocne strony czy potrzeby ucznia, 
ponadto jej lekcje są bardzo interesujące 

W przyjazny sposób prowadzi lekcje, ma poczucie humoru :) 

wyrozumiałość:))) 

Za bycie świetnym księdzem 



Cudowne podejście do uczniów❤ 

bezstresowe lekcje i miła atmosfera  

Za poczucie humoru 

Życzliwość i dobre serce ❤ 

Za poczucie humoru i szacunek do uczniow  

ma wspaniałą relację z uczniami i fajnie prowadzi lekcje 

Poczucie humoru  

za pokazywanie biologii jako bardzo ciekawego przedmiotu mimo, ze nie jestem na profilu :) 

Zawsze jest uśmiechnięta , bardzo sympatyczna , przekazuje wiedzę z zainteresowaniem,bardzo 
chętnie chodzę na lekcje pani profesor 

Pani profesor Politowska jest niesamowicie motywującą nauczycielką, na której lekcje nigdy nie 
bałam się przyjść. Uczy w sposób, który nie stresuje, a zaciekawia wiedzą. Zawsze pomaga nam 
rozwijać nasze literackie umiejętności, przez które mam ochotę brać udział w konkursach i pisać oraz 
czytać w wolnym czasie. 

Pan Mariusz Gomoluch jest świetnym matematykiem, a dodatkowo niezwykłym człowiekiem. Jest to 
osoba, która inspiruje do działania i stałego rozwijania się. Cieszę się, że Pan Gomoluch znalazł się 
na ścieżce mojej edukacji i mam nadzieje, że w innych uczniach także rozbudzi chęć do nauki 
(szczególnie matematyki ;) )  

spokój, poczucie humoru i nieszablonowe, ciekawe lekcje :D 

Za kochane serce i indywidualne podejście do ucznia 

Ciekawe lekcje, mądrość 

Bardzo Pana cenię za wyrozumiałość i rozmowy pod koniec zeszłego roku. Nauczyłam się wiele nie 
tylko z historii ;)) 

Bardzo dziękuje za wspaniałą atmosferę w bibliotece, jest Pani przemiłą osobą ;)) 

Dziękuję za wyrozumiałość, spokój i tworzenie świetnej atmosfery na lekcjach. Ma Pani piękny 
akcent ;)) 

Nigdy nie miałem tak dobrego nauczyciela matematyki 
To w jaki sposób prof. Radwański prowadzi lekcję, tłumaczy,czy jakie ma relacje z uczniami jest 
NIESAMOWITE  

za szczery uśmiech, zapewnienie komfortu na lekcjach 

Za sposób w jaki przekazuje wiedzę oraz świetne podejście i traktowanie uczniów.  

Pani Bożenka jest najukochańszą nauczycielką w tej szkole:))) Kocham lekcje rosyjskiego❤ 

Nauczyciel z najlepszym humorem! 

Profesor Napieralski emanuje bardzo pozytywną energią😊 Dzięki niemu polubiłam lekcje fizyki!!! 

Pani Agnieszka przeprowadza lekcje w cudownej atmosferze:) 

Pana Profesora Łukasza Czeremańskiego cenię za niesamowitą cierpliwość i wyrozumiałość do 
tego, że czasem bardzo ciężko nam zrozumieć zagadnienia które tłumaczy już dziesiąty raz ;)) 

Wiem, że zawsze w razie potrzeby drzwi do gabinetu Pana Podgórskiego są szeroko otwarte! Cenię 
za wyrozumiałość, zrozumienie i zaangażowanie w swoją pracę i dbałość o to, abyśmy czuli się 

bezpiecznie w szkole❤ 

Panią Profesor cenię za pozytywną energię! 

Pana Profesora Bartłomieja Bigdowskiego cenię za zaangażowanie w każde prowadzone przez 
niego zajęcia i za niesamowite poczucie humoru ;) 

za to, że jeśli nawet jedna osoba w klasie czegoś nie rozumie, zawsze tłumaczy do skutku:) 



profesjonalizm:) 

Pana Profesora Patryka Frendowskiego cenię za ogromny spokój i za to jak bardzo docenia każdego 
ucznia tak aby nikt nie poczuł się pokrzywdzony bądź pominięty  

Za ogromną cierpliwość i przekazywanie wiedzy z humorem 

Jest Pani bardzo miłą i pomocną osobą. Atmosfera na Pani lekcjach jest bardzo przyjemna. Bardzo 
doceniam to, że jest Pani zawsze na lekcje przygotowana i ma Pani zaplanowane to, co będziemy 
robić. Nie ma przez to takiego chaosu na Pani lekcjach, wręcz przeciwnie, lekcje są spokojne i 
zorganizowane. Mimo, że polski nie jest moim ulubionym przedmiotem, i tak cieszę się na lekcje, 

ponieważ są z Panią. ❤️ 

Za poczucie humoru, znajomość polskiej i zagranicznej popkultury filmowej oraz za profesjonalne 
podejście do lekcji i za bardzo ogromna wiedzę z historii i wosu 

Jest spokojny, wyrozumiały i można z nim porozmawiać 

Za miłą i bezstresową atmosferę podczas zajęć - dużo lepiej w takich warunkach przyswaja się 
wiedzę  

Cenię za posiadanie dużego serca, potrzebnego w dzisiejszym czasie dystansu, a także cenię jako 
świetnego polonistę - przekazywana wiedza jest trafna i w pigułce, a dzięki luźnemu oraz ciekawemu 
prowadzeniu lekcji wiedza wchodzi niemal sama :)) 

Cenie Pana Profesora za świetne podejście do uczniów, za profesjonalnie prowadzenie lekcji oraz za 
świetne przygotowanie pod maturę!!! 

Jest pan zawsze miły i pomocny. Świetnie organizuje pan rajd traubeanów.  

Za Pani chęć nauczenia nas jak najwięcej. Otwartość i szczerość. Uśmiech z którym Pani zawsze 
wchodzi na lekcje. Zrozumienie i docenianie ucznia. 

Za Pani chęć do nauczania nas, pasje. Za miłą atmosferę na lekcjach. Zrozumienie i pomoc 
uczniom. Jest pani bardzo dobrym wychowawca i cieszę się że trafiłam do pani klasy  

Za Pana dar do przekazywania wiedzy. Miłą atmosferę na lekcjach. Próbę zrozumienia uczniów. Za 
okazywane nam wsparcie. Poczucie humoru, uśmiech oraz wiedzę. 

Za dobrą energię 

Za to ze wychodzi z nami na spacery na wfie 

Za poczucie humoru 

Za luźne rozmowy, żarty i osobowość  

Za bycie zawsze miłą osobą i przyjazną dla wszystkich. W głosie prof. jest zawarte coś co uspokaja  

Za to że jest dobry w tym co robi. 

Miłe i przyjazne podejście do ucznia, skuteczne nauczanie i przyjemna atmosfera pracy  

Skuteczne ukwiecanie szkoły. 

Spokój i opanowanie mimo naszych licznych ubytków w wiedzy na poziomie szkoły podstawowej 

Zawsze potrafi pomóc, nawet w najtrudniejszych momentach. 

Za szczerość , zrozumiałe nauczanie i wyrozumiałość dla uczniów ze względu na wszystko  

Otwartość, pomysłowość i fajne podejście do uczniów  

Pan Frendowski jest naprawdę wspaniałą, mądrą osobą i jest takim "tatą" swojej klasy. Jest 
nauczycielem spokojnym i ułożonym, który ceni uczniów i ich zdanie. Na lekcjach Pana można nie 
dość, że wiele się nauczyć ale również wyluzować i porozmawiać na różnorodne tematy. Jego lekcje 
to odpoczynek od presji innych przedmiotów/nauczycieli jak i nauka, która zostanie z nami na 
zawsze. Od początku Profesor Frendowski sprawiał wrażenie nauczyciela otwartego, który nie 
ugryzie jak coś się powie. Podsumowując, Pan Frendowski jest najlepszy! :) 

za wyluzowanie i towarzyskosc 



Radosne usposobienie, pozytywną energię  

Poczucie humoru 

za to ze jest to osoba bardzo miła próbująca rozmawiać z młodzieżą na ich tematy, bardzo 
wyrozumiały i miły przez co jest lubiany przez wszystkich  

Za sudoku na lekcji 👍👍 

za wspaniałe dwa lata... 

Za poczucie humoru  

Za sudoku 🙌🙌 

Za bycie wstanie nauczyć nawet mnie 

Ciekawe outfity 

za sposób przekazywania wiedzy i cierpliwość 

Za Nalesniczki 

Za przywrócenie wiary w zdobycie sporej wiedzy matematycznej.  

Za ponowne rozbudzenie miłości do matematyki oraz łatwe i przyjemne prowadzenie lekcji. 

za poczucie humoru 

Za bycie najładniejszą nauczycielką 

za ziółka (nauczyciel jest miłośnikiem herbat ziołowych – przyp. M.P.) 

Za pomysłowość, którą ten nauczyciel ukazuje na każdym kroku oraz zaangażowanie, nie tylko, by 
dobrze przeprowadzić lekcję, ale też wychować nas jako nowe pokolenie 

Za pozytywne i młodzierzowe podejście, 
Lekcje z panią potrafią odrazu poprawić mi dzień 

Za super osobowość i prowadzenie lekcji  

Pozytywną energię i styl 

Za bycie wstanie nauczyć nawet mnie 

Podczas prowadzenja lekcji można odczuć wewnętrzny spokój i radość, a przez to wiedza wchodzi z 
Panią tylko z przyjemnością 

Za bycie najlepszym wychowawcą  
I że nas pan jeszcze nie zabił 

Cenie profesora Gomolucha za to że obudził we mnie na nowo miłość do matematyki. W tym roku 
trafił mi się nauczyciel który rzeczywiście potrafi uczyć. Gdy wychodzę z jego lekcji nie ma ani jednej 
rzeczy której bym nie rozumiał, może poza sensem życia :) 

Podejście do ucznia, prowadzenie lekcji 

Za bycie nie w swoim rodzaju księdzem, który mimo przedstawionego tematu często uczęszcza w 
różnorodnych konwersacjach z uczniami, które umilają nudne życie szkolne 

za charakter  

Za specyficzne podejście do nauki i humor. 

jest super kochana i pieknie tlumaczyl, tak ze wszystko rozumiem 

Za spokój i opanowanie  

Najlepiej opowiadający i podczas jego lekcji aż chce się brać udział  

Dzięki jego tłumaczeniu aż chce się brać udział w lekcji  



Za podejście do uczniów, troskę i wsparcie w trudnych chwilach. Naprawde jestem wdzięczna Pani 
Izie za wszystko co dla mnie i dla Nas zrobiła! 

za wyrozumiałość i zrozumienie. Dziękuję 

za nieszablonowe prowadzenie lekcji, często wcielanie się w rolę naszego wychowawcy, brak 
sprawdzianów, opowiadanie ciekawych historii i odbieganie od tematu lekcji ;) oraz za codzienne 
poranne igs  

ma mega fajny kontakt z uczniami i baaaardzo ładnie się ubiera 

cenię sobie to co mówi nam podczas lekcji, jego metaforyczne stwierdzenia często trafiaja do 
czlowieka 

Za umiejętność pracy z uczniami oraz za miłe usposobienie :D 

ciepły uśmiech  

Cenię Księdza Błażeja ponieważ realizuje on zajęcia w bardzo interesujący oraz profesjonalny 
sposób. Ksiądz Błażej wykazuje się dużą wiedzą ogólną co skutkuje, że na jego lekcji można 
dowiedzieć się wiele przydatnych życiowych rzeczy. 
Dodatkowo jest po prostu bardzo w porządku osobą co bardzo respektuję 

za to, że żartuje z nami na lekcjach i naprawdę widać, że się o nas troszczy 

Za to że pan bardzo dobrze uczy i przez to że ma pan wysokie wymagania przez co popycha nas do 
tego byś my się lepiej uczyli 

Za to,że mimo naszego uporu stara się Pani Nas przygotować do matury. 

Za bycie najlepsza i najbardziej wyrozumiałą wychowawczynią 

Dzięki Panu zrozumiałam i polubiłam matematykę. 

Ciekawe prowadzenie lekcji, dzień jest od razu lepszy po takiej lekcji, chyba że jest pytanie przez 
całą godzinę, to wtedy już nie tak fajnie, super nauczyciel, mój top 1 jeśli chodzi o nauczycieli, 
pozdrawiam:) 

Jest piękna i sympatyczna  

wypełniłam tą ankietę już kilka razy i wśród wybranych przeze mnie osób nie mogło zabraknąć 
niezastąpionego pana pedagoga <3 cenię go za to, ze nie przechodzi obojętnie, gdy zauważy 
problem, za posty na fb, mnóstwo kreatywnych projektów, głównie dzięki niemu w tej szkole coś się 
dzieje :) podsumowując - cieszę się, że mamy w szkole kogoś takiego jak Pan Profesor Podgórski i 
wiem, że jeszcze nie raz odwiedzę jego gabinet 

Panią Profesor bardzo cenię za to, że pomimo tego, iż jest wymagająca, to jest bardzo ciepłą osobą i 
chętnie pomogła mi, kiedy potrzebowałem Jej pomocy. 

Za poetycką duszę 

Świetną muzykę 

Za poczucie humoru 

Za spokój, podejście do młodzieży, wyrozumiałość, racjonalność, uwielbiam Profesora za próbę 
zrozumienia nas, patrzenia na nas jak na ludzi z przyszłością, perspektywami, marzeniami, planami, 
a nie tylko skupia się na tym, że jesteśmy w szkole i musimy się uczyć. Bardzo go za to cenię! 

za bycie przemiłą i pomocną nauczycielką! <3 

za wyrozumiałość i anielską cierpliwość, również za to, iż jest Pani Profesor osobą niezwykle 
empatyczną oraz taką, z którą można znaleźć wyjście z sytuacji bez sporów, kłótni, podnoszenia 
głosu czy konfliktów. na plus jest także Pani poczucie humoru, atmosfera w czasie lekcji i 
prostolinijność Pani intencji wobec drugiego człowieka. bije od Pani szczere ciepło oraz dobroć, jest 
Pani osobą życzliwą i pomocną - myślę, że można by podać Panią Profesor jako przykład tego, jak 
wygląda naprawdę dobry, znający się na swoim fachu oraz pełen pasji do swego przedmiotu 
nauczyciel, który chce i potrafi przekazać swą wiedzę oraz doświadczenie następnym pokoleniom. 
ogromnie doceniam możliwość poznania, słuchania oraz uczenia się od Pani. 

Za cierpliwość :)  



za to, że jest Pani tak życzliwą, uprzejmą i pozytywną osobą! zawsze, kiedy się z Panią witam, od 
razu polepsza mi się humor i robi mi się bardzo miło. niech uśmiecha się Pani dwa razy więcej niż do 
tej pory, bo z uśmiechem naprawdę Pani do twarzy! :)  

za to, że jest Pani Profesor tak świetną nauczycielką, potrafiącą wytłumaczyć mi matematykę, co nie 
jest takim prostym zadaniem;) również za wyrozumiałość, przyjemną atmosferę na lekcjach oraz 
poświęcenie dla uczniów  

za to, że daje mi Pani Profesor przykład, jaką osobą chciałabym być w przyszłości. warto wspomnieć 
również o wyrozumiałości, cierpliwości oraz empatii, których zasoby w Pani osobie są nieopisanie 
wielkie! rozsiewa Pani wiele dobra wokół siebie, a jednocześnie jest także wspaniałą nauczycielką, 
która chce i potrafi wytłumaczyć. ogromnie Panią podziwiam i dziękuję za to, że pojawiła się Pani na 
mojej drodze życiowej.  

Cenię Panią za pasję i zaangażowanie jeśli chodzi o nauczanie oraz poszerzanie naszych 
horyzontów:) 

Cenię Panią za podejście do uczniów oraz to, że można Pani zaufać 

Podoba mi się Pani podejście do uczniów oraz nauczania  

Profesor Bitner najbardziej cenię za spokój i dobroć. Nigdy nie zdarzyło się żeby Pani była nie miła. 
Jest najlepszą nauczycielką historii jaką dotąd miałam.  

Profesor Dębowska jest najnajlepszą nauczycielką matemtyki. Ma magiczne moce, gdyż 
matematyka na jej lekcjach sama do głowy wchodzi. Dzięki niej polubiłam matematykę.  

Cenię głównie za dobroć. Profesor jest miłą i ciepłą osobą, zawsze gotową do pomocy 

Profesor jest przemiła, pomocna, zawsze uśmiechnięta i to w niej najbardziej cenię 

Pani Profesor zaraża ogromną pasją do swojego przedmiotu, a o lekturach, które w innym wypadku 
pewnie uważałabym za męczarnie, opowiada jak o swoim ulubionym serialu, czego aż chce się 
słuchać.Bardzo elokwentna i cierpliwa osoba, właściwy człowiek na wlasciwym miejscu:)  

Za przyjemne lekcje w 1 i 2 klasie  

poczucie humoru 

kocham za zarty informatyczne 

Wporządalu wporządal, typowy git. Ekstrawagancki nauczyciel z pasją i świetnym podejściem do 
ucznia. :Ppp 

Profesor Muskała zawsze stara się pomóc wszystkim biednym IBkom tak jak tylko może. Gdyby cała 
kadra nauczycielska była tak zaangażowana i pozytywnie nastawiona życie w tej szkole byłoby 
zupełnie idealne. Cudownie prowadzi lekcje angielskiego tak jak i TOKu i zawsze można go znaleźć 
by zapytać o jakieś aktualne projekty. Jako, że jest bardzo szczery można dowiedzieć się o 
wszystkim co dzieje się w szkole jak i o tym co jest możliwe do przeprowadzenia a co nie. Bardzo 
przyjemnie się z Profesorem rozmawia i mogę polecić każdemu współpracę. Nie znam lepszego 
profesora w tej szkole jeśli chodzi o organizację. :> 

życzę każdemu takiego nauczyciela!! 

ma superowe poczucie humoru i fajnie uczy  

Bardzo dziękujemy za nauczenie nas rozumienia złożonych procesów i zjawisk. Dziękuję, że 
jesteście pryncypialny i wymagający. Chociaż czasami nie jest prosto wykonywać zadania, ale 
pewnego dnia ziarno wiedzy wykiełkuje obfite żniwo. 

Jest zawsze chętny do pomocy  

Pani Profesor jest przekochana. Uwielbiam Panią i jej sposób tłumaczenia. W podstawówce miałam 
cudowną matematyczkę i tutaj w liceum chyba też mam! Pani Profesor jest wspaniała, bardzo nas 
wspierała w rajdzie, jest przeurocza i bardzo stara się o to, byśmy wszystko zrozumieli ( z 
matematyki ofc- Pani zrozumie, bo uczy też na IB). Cieszę się, że trafiłam na takiego nauczyciela z 
matematyki! 

 



 


