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Droga Kasiu z przyszłości! 

Nie wiem, kiedy ostatnio wspominałaś czasy podstawówki, oglądałaś zdjęcia z tamtych 
lat, czy opowiadałaś komuś o swoich przeżyciach. Dziś chcę Ci przypomnieć, jaka byłaś i co 
wtedy robiłaś oraz jakie miałaś plany na przyszłość. Kiedy piszę ten list mam 14 lat, jeżeli kiedyś 
go przeczytasz, będziesz miała prawdopodobnie 64 lata. Jeżeli czytasz ten list, proszę, 
odpowiedz na pytania w nim zawarte. 

Najpierw przypomnę Ci Twój pokój. Pamiętasz go?  Na pewno jest w nim bałagan, bo 
w tym pokoju chyba nigdy nie panuje porządek, kot śpi na poduszce, na łóżku Agi leżą książki, 
piórnik, ledy, które nie są jeszcze przyklejone i dużo ubrań, na Twoim łóżku czekają „Krzyżacy”. 
Na parapecie stoi tablica z lamą (mam nadzieję, że nadal lubisz alpaki i lamy), a na niej zdjęcie 
z Zuzią, Oliwią, Olą i Kariną, które zrobiłyście w budce w galerii, obok kalendarium 2DR oraz 
bilet specjalny od Kaliny, który zrobiła go dla Ciebie po Twojej przegranej w konkursie, w 
którym można było wygrać bilety na koncert Louisa Tomlinsona. Stoją tu również kwiatki, 
którymi chciałaś przystroić pokój. Na ścianie wisi kalendarz harcerski, ma on błędne daty, co 
jest bardzo dziwne. Są tu również dwie ostatnie płyty One Direction oraz pierwsza Louisa 
Tomlinsona. Mam nadzieję, że w przyszłości ta kolekcja się powiększyła. 
 Może skończę już pisać o pokoju, przypomnę Ci teraz Twoje zainteresowania i to, co 
ważne dla mnie dziś, mam nadzieję, że w przyszłości również.  

Zacznijmy od One Direction. Słucham teraz ich piosenki „Back For You”. Ciągle jesteś ich 
fanką? Mam nadzieję, że tak. Chciałabym, żeby powrócili ze swojej przerwy i dalej wspólne 
tworzyli, tylko tym razem z innym producentem,  aby nie powtórzyły się historie z przeszłości. 
Mam nadzieję, że zaraziłaś miłością do ich muzyki swoje dzieci (jeśli je posiadasz, a myślę, że 
tak). Chociaż członkowie zespołu są już pewnie bardzo starzy, ich muzyka pozostanie na 
zawsze. Wiem, że zapisali się w historii muzyki oraz Twojej. Muzyka zawsze pozwala mi się 
uspokoić, po prostu uwielbiam jej słuchać i mam nadzieję, że nie przestałaś tego robić. Jeśli 
jednak z jakiegoś powodu o tym zapomniałaś, pozwól, że przypomnę Ci kilku wykonawców. 
Oto moja playlista : 

1. One Direction, ale mogłaś się już domyślić, 
2. Oczywiście ich solowe wykonania, czyli Louis Tomlinson, Zayn Malik, Liam Payne, Niall 

Horan oraz Harry Styles, 
3. P!nk 
4. 5 Second of Summer 
5. Ava Max 
6. 4Dreamers 
7. Katy Perry 
8. Arctic Monkeys 
9. Demi Lovato 
10. Ed Sheeran 
11. Shawn Mendes 
12. Little Mix 



13. Taylor Swift 
14. Sia 

A może nadal ich słuchasz? Jeśli tak, to czego ostatnio? Myślę, że masz też nowych idoli, ale, 
proszę,  wróć czasami do starych. A propos Louisa Tomlinsona, to czekam teraz na nową pulę 
biletów na koncert w Warszawie. Mam nadzieję, że uda mi się je zdobyć i tam pojechać. Jeżeli 
byłaś na koncercie, to przypomnij sobie tę atmosferę, bo pewnie była świetna i emocje, które 
na pewno się pojawiły. Mam nadzieję, że poznałaś wielu świetnych ludzi. 
 Teraz czas na harcerstwo. Mam nadzieję, że wszystkie obozy, na których byłaś, miło 
wspominasz. Ja wyczekuję dopiero mojego drugiego wyjazdu. Czy zostałaś zastępową? Czy 
przenieśli Cię do innego zastępu bądź drużyny? Czy poszłaś na młodą drogę? Mam nadzieję, 
że nie przestałaś się rozwijać. Jeżeli poszłaś na nią, to czy dostałaś jakąś ważną funkcję np. 
drużynowej? 
 Inne zainteresowania opiszę już po krótce, ale nie są one mniej ważne i mam nadzieję, 
że nadal są z tobą. Czy nadal lubisz czytać książki? Czy ciągle oglądasz filmy i bajki Disney’a? 
Czy wciąż słuchasz piosenek tej wytwórni? Czy Twoje zainteresowanie różnymi filmami i 
serialami jest wciąż tak duże? 

Jaką byłaś nastolatką? Na pewno zbuntowaną, ale nie pokazywałaś tego, może trochę 
za dużo się denerwowałaś, ale przecież przeżywałaś okres dojrzewania, czas buzujących  
emocji, myśli i oczywiście pierwszych zauroczeń. Twoje pierwsze zauroczenie to pewien 
harcerz o imieniu Mateusz. Dużo o nim nie napiszę, ale zawsze pamiętaj o tym puszczonym do 
Ciebie oczku, tak na poprawę humoru. Pewnie kiedy to czytasz, jesteś bardzo rozbawiona – 
nie dziwię Ci się, wyobrażam to sobie, ale trudno. Mam nadzieję, że dobrze wspominasz czas 
spędzony ze swoimi rodzicami i rodziną oraz że nie pokłóciłaś się z nimi za bardzo. 

Przyszedł czas na przypomnienie Ci szkoły. Wspominałam już o kilku dziewczynach, ale 
to jeszcze nie wszystkie. Były jeszcze Julita, Magda, Kinga i Nina. Z nimi trzymałaś się 
najczęściej. Masz teraz pewnie wielu innych przyjaciół, z pewnymi urwał się kontakt, a 
niektórzy są z Tobą ciągle. Myślę jednak, że pierwsze przyjaźnie, ludzie, którymi się otaczaliśmy 
w młodości, kształtują nas i to, jacy będziemy w przyszłości. Szkoła jest teraz w trakcie 
rozbudowy, ale może za 50 lat będzie jeszcze większa i przyjdzie Ci ją zwiedzić.  

Mam do Ciebie jeszcze tylko kilka pytań. Chciałaś uczyć się w  Katoliku – udało się? 
Poszłaś na studia medyczne? Zostałaś ginekologiem? Zostałaś w kraju czy wyjechałaś? Odbyłaś 
swoje wymarzone podróże? Masz męża? Dzieci? Jeżeli je posiadasz, to ile i jak mają na imię? 
Może masz dom, taki jaki zawsze chciałaś mieć, z ledami przy każdej listwie? Czy moda albo 
język bardzo się zmieniły? Czy zdecydowałaś się na coś szalonego? Teraz te pytania wydają mi 
się trochę bez sensu, ponieważ zapewne znasz odpowiedź na każde z nich, ale może podczas 
czytania tego listu są z Tobą uczniowie szkoły i chcieliby to usłyszeć? A może sama przypomnisz 
sobie ważne momenty związane z tymi pytaniami? Może spróbujesz przybliżyć uczniom 
rzeczywistość sprzed  50 lat? Czy nadal piszesz książki/opowiadania? Czy spełniłaś swoje 
marzenia? Czy masz nowe?  

Mam nadzieję, że mój list Ci się spodobał, że dzięki niemu przypomniałaś sobie dawne 
czasy. Pewnie masz swój ulubiony cytat, ale przypomnę Ci ten, który jest ze mną w tym 
momencie: „Życie nie jest odtwarzaczem mp3, w którym możesz wybrać, co chcesz, ale 
radiem, gdzie trzeba słuchać tego, co jest grane” – Zayn Malik.  



Otworzyłam teraz stronę z cytatami 1D i niektóre są naprawdę cudowne. Możesz do 
niej zajrzeć i poczytać. Ja zrobię to później, ponieważ jest już 22:56, i zapiszę gdzieś te, które 
najbardziej mi się podobają, na pamiątkę. 

Pozdrawiam Cię z 2021 roku  

                                                                                                 Kasia, młodsza wersja Ciebie😊😊  

 

PS. Jeżeli przypomniałam Ci, jaka byłaś, to czy uważasz, że bardzo się zmieniłaś? 


