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Witaj w przyszłości moja droga Wiktorio! 

  
 Na pewno pamiętasz, jak pięćdziesiąt lat temu usiadłaś przy biurku  
i postanowiłaś napisać list do samej siebie z przyszłości. Zawarłaś w nim swoje obawy, nadzieje 
i plany na przyszłość.  
 Przyjrzyjmy się wspólnie temu, co zawarłaś w liście napisanym pewnego pochmurnego 
wtorku w 2021 roku. Oto, co napisałaś: „Piszę te słowa z nadzieją, że wszystko będzie dobrze. 
Jestem wolna, mogę oddychać, nie ogranicza mnie nic oprócz odrobienia pracy domowej. Jak 
każda nastolatka marzę, aby skończyć szkołę, studia oraz zdobyć wymarzoną pracę. Chcę mieć 
kochającego męża, dwoje dzieci, mały domek z ogródkiem. Fajnie byłoby przejść przez życie 
jako osoba spełniona zawodowo oraz jednoczenie mieć czas wolny i wystarczającą ilość 
pieniędzy, by cieszyć się życiem – dokładnie tak, jak ci wszyscy ludzie na Instagramie i 
Facebooku! (Tak, w 2021 roku, mamy coś takiego jak Instagram i Facebook!) 
 W 2021 roku najważniejsza dla mnie jest moja rodzina – mam nadzieję, że tak samo będzie 
w przyszłości. Zawsze możemy na siebie liczyć oraz wspieramy się wzajemnie  
w trudnych chwilach.  Moi przyjaciele również są mi bardzo bliscy. Niestety, obecnie z powodu 
pandemii nie możemy widywać się tak często, jak byśmy chcieli, więc pozostaje nam jedynie 
kontakt telefoniczny. Nauka również odbywa się zdalnie. Niebawem wracam do szkoły, do 
koleżanek i kolegów. Mam nadzieję, że to już koniec izolacji domowej i że życie wróci do 
normy. 
 Moim największym marzeniem są podróże. Jest mnóstwo miejsc w Polsce i na świecie, 
które chciałabym odwiedzić. Marzę o tym, aby odwiedzić USA, Chiny, może nawet Australię, 
by wypoczywać na egzotycznych plażach Tajlandii oraz Tunezji. Chciałabym przejechać się na 
wielbłądzie i galopować konno brzegiem morza ku zachodzącemu słońcu, popłynąć w rejs 
statkiem (niekoniecznie dookoła świata) – wystarczy do Turcji, by nurkować w jej 
przejrzystych, lazurowych wodach oraz zobaczyć delfiny w ich naturalnym środowisku. 
 Marzenia są piękne i trzeba je mieć, ale należy też mieć świadomość, że nie zawsze i nie 
wszystkie mogą się spełnić. Jednak zwracam się do Ciebie, mając ufność, że większość z nich 
udało Ci się  zrealizować”. 
 Wiktorio, wierzę, że w dniu, w którym czytasz ten list, jesteś osobą szczęśliwą, spełnioną i 
dumną ze swoich osiągnięć. 
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