
Drogi Uczniu, 

czas naszych wspólnych wyzwań dobiega końca.  

Przez siedem kolejnych tygodni zastanawiałeś się: 

- co jest Twoją supermocą, 

- co już potrafisz robić, a co chciałbyś jeszcze doskonalić, 

- myślałeś o swoich marzeniach, planowałeś przyszłość i cele do zrealizowania przy wsparciu 

osób,  z którymi możesz dzielić radości i smutki. 

 

Mamy nadzieję, że dzięki tym wyzwaniom lepiej poznałeś siebie, a także zacząłeś 

jeszcze bardziej dostrzegać wartość wdzięczności, dziękowania za otrzymaną pomoc,  

a w codziennym życiu kierowania się pozytywnym nastawieniem oraz dzielenia się nim  

z innymi. Wierzymy, że doświadczenia, których zaznałeś będą pomocne w różnych chwilach 

Twojego życia, a zdobyte umiejętności pomogą pokonywać przeciwności losu, trudności, 

doświadczany stres.  

Bardzo dziękujemy Ci za wspólnie przebytą drogę. Dzięki projektowi oraz Twojemu 

zaangażowaniu czerpałyśmy wiele radości, zdobywałyśmy nową wiedzę oraz doświadczenia. 

Był to czas owocnego rozwoju. Najcenniejsze były dla nas otrzymywane odpowiedzi na 

kolejne wyzwania, które dawały wiele siły do dalszego tworzenia, a także pokazywały, że to 

co robimy jest ważne.  

„Jest na świecie tyle rzeczy, za które nie można zapłacić żadnymi pieniędzmi, tylko 

radością i słowem DZIĘKUJĘ”.  

Te słowa kierujemy do Was Drodzy Uczniowie i Rodzice dziękując za Wasze 

zaangażowanie oraz do Was Drodzy Państwo za nieustanne wsparcie.  

Dziękujemy:  

-Pani mgr Beacie Bojarczuk -Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 7 w 

Lublinie.  

- Panu mgr Jackowi Wójcikowi- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Stasinie. 



- Pani mgr Annie Obarze- Dyrektor Szkoły Podstawowej imienia ks. Jana Twardowskiego w 

Zemborzycach Tereszyńskich . 

- Pani mgr Anieli Sobolewskiej- Dyrektor Szkoły Podstawowej imienia kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Konopnicy . 

Na sam koniec jeszcze raz dołączamy ćwiczenie „termometry”, które wykonywałeś przed 

przystąpieniem do wyzwania pierwszego. Jesteśmy bardzo ciekawe czy zauważysz różnicę w 

zaznaczonym poziomie wybranych cech przed projektem w porównaniu do poziomu po jego 

zakończeniu. 

Bardzo dziękujemy i liczymy na kontynuację współpracy w przyszłości.  

 

Z serdecznymi pozdrowieniami,  

Oktawia Łagowska i Anna Domaradzka  

 


