
Wakacje, wakacje … 
 

Drodzy uczniowie, Absolwenci, Rodzice, Nauczyciele i Pracownicy 
Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie 

 
Minęło kolejnych dziesięć miesięcy, które spędziliśmy wspólnie -  czasem odnosząc 
sukcesy, a czasem pokonując przeszkody, o  których nawet nie mieliśmy pojęcia,                      
że mogą pojawić się na naszej drodze.  
 
Kolejny raz pokazaliśmy, że w Kłodawskiej Dwójce nie ma rzeczy niemożliwych!  
 
Za nami więc niełatwy rok szkolny. Wierzymy jednak,  że zdobyta wiedza                                                   
i doświadczenie będzie owocować w przyszłości. 
Za nami też rok wyjątkowy ze względu na doświadczenie zdalnego nauczania                                                     

i odkrywanie edukacyjnych tajemnic, ale również ze względu na  cenne inicjatywy, 
projekty, działania i różnorodne aktywności, które podejmowaliście w okresie zdalnego 
nauczania, a które napawają nas ogromną satysfakcją.   
 

Gratulujemy wszystkich sukcesów, zarówno tych wielkich, na miarę konkursów 
międzynarodowych, ogólnopolskich czy wojewódzkich, jak i tych mniejszych, 
związanych z pokonywaniem własnych słabości i budowaniem wiary w swoje 
możliwości. 
 

Dziękujemy naszym Absolwentom. Opuszczacie znane mury i z początkiem nowego 
roku szkolnego rozpoczniecie kolejny, niezwykle ważny etap w swoim życiu. Życzymy 
Wam, aby wybór dalszej drogi edukacyjnej wpłynął na Wasz rozwój i dawał satysfakcję 
z nauki. Wierzymy, że Kłodawska Dwójka zajmie w Waszych wspomnieniach należne 
jej miejsce.  

 

Dziękujemy nauczycielom za każdą cząstkę pracy włożonej w nauczanie,  wychowanie 
i za zaangażowanie, dzięki któremu nauka zdalna stała się cennym doświadczeniem 
zawodowym, a nie barierą nie do pokonania. 
 

Dziękujemy rodzicom za to, że zawsze są „po drugiej stronie” i są wsparciem, siłą, 
motywacją i przykładem  dla swoich dzieci, ale również za pomoc i zrozumienie dla 
działań nauczycieli i wychowawców. 

 

Ostatni dzwonek, upragnione wakacje, wytchnienie od codziennych obowiązków                     
i oczywiście możliwość realizowania planów. Niech będzie to czas odpoczynku 
połączonego z rozwijaniem pasji, odkrywaniem nowych miejsc, czytaniem 
interesujących książek, zawiązywaniem przyjaźni, doświadczaniem pasjonujących 
przygód i poczuciem bezpieczeństwa. Uprawiajcie sporty, spędzajcie czas aktywnie, 

przyjemnie, zdrowo i bezpiecznie. 
 

Dziękując za wysiłek i współpracę życzymy wszystkim Uczniom, Rodzicom, 
Nauczycielom i Pracownikom naszej szkoły, by nadchodzące wakacje były radosne                    
i pełne niezapomnianych wrażeń. Cieszcie się z każdego słonecznego dnia i z każdej 
przeżytej przygody. Bawcie się dobrze! 
Wierzymy, że wszyscy spotkamy się zdrowi, wypoczęci, z zapasem sił                               
i w doskonałych humorach w nowym roku szkolnym. 

  
 Słonecznych i bezpiecznych wakacji! 
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