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Drodzy odlegli Przyjaciele! 

 

Na początku chciałabym serdecznie pozdrowić  wszystkie osoby z 
przyszłości czytające ten list napisany przeze mnie w roku 2021.  Mam na imię 
Weronika i jestem uczennicą klasy 7 w Publicznej Szkole Podstawowej w 
Cerekwi.    

Zapewne wydaje się Wam, że to bardzo stare dzieje, odległe czasy, w 
których panowała pandemia, dzieci miały fajnie, ponieważ przez ponad rok nie 
chodziły do szkoły, a sam budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Cerekwi nie 
był jeszcze taka duży, jak ten, który znacie Wy. Lecz tak naprawdę, jeśli spytacie 
rodziców lub dziadków, to opowiedzą Wam o trudzie nauce zdalnej przed 
ekranem monitora, o strachu wywołanym przez wirusa i o szczepionkach 
przeciwko Covid-19. Na początku epidemii wybuchła panika: zakaz 
przemieszczania się, zakaz kontaktów międzyludzkich, a na półkach sklepowych 
często nie było wszystkich produktów, np.: papieru toaletowego, makaronu i 
środków higienicznych. Bardzo wielu ludzi umarło, zwłaszcza starszych. Szpitale 
zamieniły się w „pole bitwy”, a wszędzie panował strach przed tym, co nieznane. 
Wszyscy czuli się tak,  jakby wybuchła III Wojna Światowa! Niepotrzebne były 
karabiny i granaty, wystarczył tylko niewidzialny wróg. Szkoły zostały zamknięte, 
a dzieci codziennie dostawały wiadomości od nauczycieli z materiałami do nauki 
zdalnej. Uczyliśmy się, korzystając z dziennika elektronicznego, telefonu, tabletu 
bądź komputera. Nauczyciele wymagali odsyłania prac, które oceniali. Kilka razy 
w tygodniu uczniowie łączyli się zdalnie z nauczycielem poprzez aplikację 
Discord. 

Z czasem ludzie przyzwyczaili się do noszenia maseczek zasłaniających nos 
i usta. Sklepy zostały ponownie otwarte, uczniowie wrócili od 1 września do 
szkoły, a ludzie nie bali się wirusa tak bardzo jak wcześniej. Nastąpiła jednak 
trzecia fala. Galerie i inne miejsca publiczne ponownie zostały zamknięte, a 
uczniowie powrócili do nauki zdalnej, tylko tym razem Ministerstwo Edukacji 
było przygotowane na taką sytuację. Uczniowie codziennie łączyli się z 
nauczycielami poprzez aplikację Microsoft Teams. Klasówki i kartkówki pisaliśmy 
za pomocą Testportalu, mogliśmy uczestniczyć w lekcjach, włączając mikrofon i 



kamerkę. Wstawaliśmy wcześnie rano, aby połączyć się z nauczycielem o 
godzinie 7:30.  

Sale lekcyjne, w których odbywają się teraz Wasze zajęcia i korytarze, 
którymi chodzicie, są dopiero budowane. Moja szkoła to mały budynek,  z 
małymi salami, ciasnymi korytarzami i malutką salą gimnastyczną. W drugiej 
połowie 2020 roku zapadła decyzja o rozbudowanie szkoły. Teraz, gdy to piszę, 
trwa rozbudowa nowej części szkoły. Jestem teraz w VII klasie i, niestety, nie 
będę miała okazji uczyć się w nowym budynku, ale za to Wy z pewnością macie 
o wiele lepsze warunki do nauki.  

Ciekawa jestem, jak w przyszłości, a w Waszej  w teraźniejszości, 
funkcjonuję szkoła? Jakie nowe wynalazki powstały i czy jesteście szczęśliwi? 

Dziękuję za to, że jesteście. Bądźcie proszę pokoleniem, które zawsze 
będzie wybierało dobre rozwiązania, chroniące Naszą planetę. 

Pozdrawiam z przeszłości.  

                                                                                           Weronika Chwała  
                                                                                            Uczennica klasy 7 


