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Drodzy Koledzy i Koleżanki! 

 
   Kiedy czytacie ten list, ja mam 63 lata. Nie wiem, jakim będę człowiekiem i co będę 
robił w życiu, ale chcę Wam opowiedzieć, kim jestem dzisiaj. Mam na imię Wiktor. Mam 13 
lat i chodzę do klasy 6a w Publicznej Szkole Podstawowej w Cerekwi. Mieszkam w 
Milejowicach wraz z rodzicami i siostrą. Mam jeszcze brata, który mieszka ze swoją rodziną 
w sąsiedniej wsi.   

Muszę Wam powiedzieć, że dzisiejszy świat jest zwariowany. Ciągle się gdzieś 
spieszymy.   Na dodatek w marcu ubiegłego roku potwierdzono w Polsce pierwszy przypadek 
koronawirusa. Wtedy wszystko się zmieniło. Zostaliśmy zamknięci w swoich 
domach.  Musieliśmy ograniczyć kontakty z innymi ludźmi. Częścią naszej odzieży stały się 
maseczki zasłaniające usta i nos. W dalszym ciągu musimy często  dezynfekować ręce i 
stosować się do wielu ograniczeń. Nie możemy spełniać wszystkich swoich marzeń. A jakie 
są moje marzenia? Na pewno chciałbym mieć dużą rodzinę i dobrze płatną pracę. Marzę też 
o podróżach po świecie.  

W szkole rozpoczęliśmy naukę zdalną, która trwa do tej pory. Przyznaję, na początku 
mi się to podobało. Nie musieliśmy chodzić do szkoły, tylko odsyłaliśmy prace domowe,  
dostawaliśmy dobre oceny. Mam nadzieję, że od września będziemy uczyć się normalnie            
i normalnie funkcjonować. W końcu coraz więcej osób jest zaszczepionych przeciwko 
koronawirusowi. Praktycznie od roku nie widziałem mojej klasy. Dobrze, że mamy Internet, 
chociaż nasz kontakt telefoniczny nie został naruszony. Gdyby nie pandemia, to mógłbym 
powiedzieć, że urodziłem się w dobrych czasach. Niczego nam nie brakuje. Wszystkiego jest 
pod dostatkiem. Technologia cały czas się rozwija. Nasza szkoła nie jest duża. Dopiero w tym 
roku dobudowywana jest sala gimnastyczna z prawdziwego zdarzenia. Ale i tak jestem 
dumny, że mogę uczyć się szkole, gdzie są fajni nauczyciele, pracownicy i oczywiście koledzy!              

Chciałbym Wam jeszcze w skrócie opowiedzieć o sobie. Jestem skromną osobą. Mam 
wspaniałych rodziców, którzy pomagają mi realizować moje pasje i marzenia. Uczę się 
dobrze. Z przedmiotów szkolnych najbardziej lubię historię i wychowanie fizyczne. Myślę, że 
z tymi przedmiotami powiążę wybór średniej szkoły. W sekrecie Wam powiem, że wolny czas 
lubię spędzać, grając w różne gry komputerowe. Wy już na pewno macie ciekawsze i dużo 
lepsze możliwości technologiczne niż ja. Nie mam jeszcze sprecyzowanych planów, co do 
mojej przyszłości. Kiedy miałem pięć lat, chciałem zostać rolnikiem. Teraz to się zmieniło.  

Pisząc ten list, zastanawiam się,  jak będzie wyglądał świat w przyszłości. Czy dużo się 
zmieni? Chciałbym, aby ten list za 50 lat przeczytał mój wnuk, żeby kolejne pokolenie naszej 
rodziny zostawiło cząstkę siebie w szkole w Cerekwi. 

 
Pozdrawiam serdecznie     

                                                                                                                                  Wiktor Wieczorek 
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