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Drodzy uczniowie i nauczyciele!  
 

        Nazywam się Ania, mam 12 lat i jestem uczennicą klasy V w Publicznej Szkole 
Podstawowej w Cerekwi.   Moim wychowawcą jest Pan Sebastian Kozubek, 
wspaniały pedagog i nauczyciel języka polskiego.  
       Obecnie wróciliśmy do szkół po wielu miesiącach nauczania zdalnego, które 
spowodowane było pandemią wirusa  SARS-CoV-2.  Zaskoczeni zobaczyliśmy 
ogromną zmianę  - rozbudowę naszej szkoły. Wczoraj Pani Dyrektor - 
Elżbieta Kumięga przedstawiła nam plan budowy i odpowiadała na nasze pytania 
związane z drugą częścią szkoły. Dowiedzieliśmy się, że w szkole będzie większa 
szatnia, ogromna sala gimnastyczna, stołówka i wiele innych udogodnień. Nie 
mogę doczekać się końca rozbudowy i zobaczenia nowej szkoły na własne oczy.   

Wcześniej wspomniałam o nauczaniu zdalnym. Nadal pamiętam, kiedy  
pierwszy raz, na zajęciach z języka polskiego, ogłoszono nam, że przez 2 tygodnie 
nie będziemy chodzić do szkoły. Wszyscy cieszyliśmy się z tego powodu, 
nie ukrywam, że ja też. Jednak nikt się nie spodziewał, że nasze odosobnienie 
będzie trwać znacznie dłużej. Rzadziej spotykałam się z rówieśnikami i spędzałam 
dużo czasu przed laptopem. To chyba był największy minus nauczania zdalnego.      

Jednak miało ono także pewne plusy. Lekcje trwały o 15 minut krócej, 
mogliśmy później wstawać i przerwy były dłuższe. Jak się okazało, bardzo wiele 
osób, w tym również ja, tęskniło za szkołą, wspaniałymi nauczycielami 
i zwykłym zobaczeniem się ze sobą.   
    Ten trudny czas pozwolił mi dostrzec, jak bardzo brakowało mi moich przyjaciół 
ze szkoły. Teraz, po powrocie, staram się bardziej doceniać ich obecność i spędzać 
z nimi więcej czasu. Zauważam piękno przyrody, którego wcześniej nie 
dostrzegałam. Ciekawa jestem, jak będzie wyglądało życie za 50 lat. Jak będzie 
wyglądać rzeczywistość? Może technologia tak się rozwinie, że 
wiedzę będziemy zdobywali w całkowicie inny sposób ? Na te pytania wy już znacie 
odpowiedź... 

Pozdrawiam Was serdecznie,  
Anna Kotkowska  

 
PS. Ciekawe, czy za 50 lat zostanę zaproszona na otwarcie kapsuły czasu? 
  
 


