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                                          Droga Młodzieży! 

            Nazywam się Julia. Mam 13 lat. Na początku chciałabym Wam 
przedstawić szkołę, do której uczęszczam, oraz opowiedzieć o sobie. 
           Gdy rozpoczęłam naukę w Publicznej Szkole Podstawowej w Cerekwi, 
była ona niewielkim budynkiem. Jednak wszystko się zmieniło. Kiedy byłam 
uczennicą klasy piątej, zaczęła się rozbudowa, która trwała ponad dwa lata. 
Niewielka szkoła zmieniła się w piękny nowoczesny budynek, do którego teraz 
Wy uczęszczacie. Niestety, ja mogłam się nim cieszyć jedynie przez rok. 

Chciałabym Wam powiedzieć, że w roku 2020 rozpoczęła się pandemia. 
Pewnie zastanawiacie się, co się wydarzyło. Zaatakowała nas groźna choroba. 
Był to wirus, który rozprzestrzenił się na cały świat. Bardzo wielu ludzi zmarło, 
ponieważ koronawirus atakował płuca. Ludzie się dusili, mieli wysoką 
temperaturę, nie mieli smaku i węchu. Każdy bał się o swoje życie, wszędzie 
chodziliśmy w maseczkach. Przez pandemię zostały zamknięte szkoły. 
Rozpoczęłam wtedy naukę zdalną. Na początku bardzo mi się podobała ta 
forma nauczania, ponieważ nie musiałam wcześnie wstawać, aby iść do szkoły. 
Szybko jednak stęskniłam się za przyjaciółmi, było mi smutno, że nie mogłam 
się z nimi spotkać. Domowa izolacja okazała się dla mnie bardzo ciężkim 
czasem. Po ponad roku wróciłam do szkoły i byłam z tego powodu bardzo  
zadowolona.  

Skoro już napisałam Wam o szkole, to teraz chciałabym opowiedzieć o 
swoich zainteresowaniach. Najbardziej  interesuję się sportem, np.: jazdą na 
rowerze, siatkówką, bieganiem, jazdą na wrotkach oraz na desce.  Bardzo lubię 
rysować. 

Często jestem pytana, którego nauczyciela najbardziej lubię. Jednak 
trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie. Gdybym miała wybrać czterech 
najlepszych nauczycieli, to wybrałabym na pewno moją wychowawczynię Panią 
Małgosię Białkowską. Zawsze jest miła i nigdy nie podniosła głosu na mnie i na 
moją klasę. Drugim moim ulubionym nauczycielem jest Pani Dorota 
Pawlikowska, która jest polonistką. Niektórym wydaje się, że polonista 
powinien mieć surowy charakter, ale to nie prawda. Moja Pani od języka 
polskiego zawsze umie dobrze wytłumaczyć. Uczy mnie prawidłowej wymowy i 



ortografii. Bardzo lubię też księdza Adama Ślusarczyka, który uczy mnie religii. 
Lekcje z księdzem są bardzo zabawne. Gdy skończymy omawiać temat, ksiądz 
włącza nam różne piosenki i filmiki. Umie fantastycznie bitboksować. Na 
powitanie przybija mi piątkę. Kolejnym nauczycielem, o którym chcę Wam 
napisać, jest Pani Karolina, uczy ona matematyki. Wiem, że niektórzy nie lubią 
tego przedmiotu. Do tych osób należałam również  ja. Pani Karolina pomogła mi 
jednak zrozumieć matematykę. Mogę nawet powiedzieć, że przedmiot ten stał 
się dla mnie prosty i bardzo go polubiłam. Tak ogólnie, to bardzo lubię 
wszystkich nauczycieli pracujących w naszej szkole. Mam nadzieję, że uczą Was 
równie fajne osoby.  

Moi przyjaciele pytają mnie, czy mam jakieś marzenia dotyczące tego, co 
chciałabym robić w przyszłości. Odpowiedź na to pytanie jest trudna. Doszłam 
do wniosku, że jestem jeszcze nastolatką i nie wiem, co mnie czeka w życiu. Od 
zawsze uwielbiam konie i marzę o jeździe konnej. Kocham również rysować i 
bardzo chciałabym zostać rysownikiem. Sami wiecie, jak różnie bywa z 
marzeniami, czasem coś może nie pójść po naszej myśli. Wiem jednak, że 
zawsze należy za marzeniami podążać. I choć czasem coś nie wyjdzie, to trening 
czyni mistrza. 
           Przesyłam Wam serdeczne pozdrowienia. Uczcie się i dążcie do realizacji 
swoich celów.  

                                                                                                         Julia Szczęsna 
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