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Drodzy przyjaciele z przyszłości!  
  

  Piszę ten list w imieniu wszystkich uczniów mojej szkoły. Jest on pisany w 2021 roku. Nie 

spodziewajcie się, więc jakichś niesamowitych słów. Mamy nadzieję, że czytacie ten list 50 lat 

później, oraz, że można coś z niego odczytać.  

  Ostatnio wyciągnęliśmy kapsułę czasu sprzed pół wieku. To całkiem sporo czasu. 

Wykopaliśmy mnóstwo przedmiotów, które zostały włożone przez naszych poprzedników 

szkolnych. Naszym teraźniejszym dyrektorem jest Pani Anna Jagieła, a wicedyrektorem Pani 

Jadwiga Matusiak. Nie ukrywam swoich podejrzeń, iż Waszą szkołę wypełniają teraz zapewne 

roboty, a lekcje odbywają się za pośrednictwem tabletów lub laptopów.  

  Bardzo możliwe, że Wasi rodzice czy dziadkowie opowiedzą Wam o pandemii. Nie 

będziemy, więc wchodzić w szczegóły, gdyż zajęłoby to praktycznie całą kartkę. Powinniście 

tylko wiedzieć, że wszędzie jest mnóstwo maseczek i płynów do dezynfekcji. Poza tym 

zobaczycie to wszystko w środku kapsuły. Zgadujemy, iż epidemia Covid-19 się już u Was 

skończyła i macie to tylko w książkach (lub tabelach) od historii. Zaczęliśmy hucznie obchodzić 

pięćdziesiąte urodziny naszej szkoły. Nie jest to byle impreza. Przez cały tydzień będą 

odtwarzane piosenki sprzed pół wieku. Zostali także zaproszeni specjalni goście.  

     Nie mogę w to uwierzyć, że moja szkoła jest już tak "dojrzała". Mimo tego, iż wielu 

uczniów, w tym czasem także ja, nie może przestać się bać tego miejsca z przeróżnych powodów 

to w głębi serca kocha ją. Bez niej nie przeżywalibyśmy tych przepięknych chwil. Nie  

śmialibyśmy się z naszymi kolegami, a nawet nieraz z nauczycielami. To dzięki niej możemy się 

rozwijać nawet wtedy, gdy czujemy do tego czystą niechęć. To uczucie jest jednak niczym 

w porównaniu z radością, która wypełnia nas podczas wzajemnych żartów i debat na lekcjach. 

Zdałam sobie sprawę, że ta szkoła mnie i moich kolegów ukształtowała. Stworzyła relacje, 

przyzwyczajenia, umiejętności i pasje. Wasza placówka ma teraz praktycznie sto lat. To dopiero 

będą urodziny. Jestem wdzięczna, iż uczęszczam do niej w 2021 roku z wszystkimi moimi 

znajomymi. Cieszę się, że wszyscy będziemy mogli opowiadać naszym potomkom wszystkie 

chwile w niej spędzone. Te radosne i te mniej szczęśliwe. Czytając ten list przypomnijcie sobie 

własne momenty, która dała Wam nasza szkoła. Może w Waszej teraźniejszości wygląda ona 

inaczej, a może podobnie. Nie biorąc pod uwagę jej wyglądu i stanu zawsze będzie z nami. 

W imieniu wszystkich moich kolegów i koleżanek życzę Wam przyszli przyjaciele, abyście 

cieszyli się z każdej chwili spędzonej w szkole. Żebyście mieli dużo cierpliwości do nauczycieli :) 

Nie poddawali się i spełnili swoje marzenia. Pokażcie wszystkim, iż szkoła jest dla Was czymś 

ważnym, a nie tylko strachem i niechęcią.  

Placówka szkolna to nasz drugi dom. Hucznie obchodźmy jej każde urodziny. Bo szkoła to 

nie tylko budynek, sprzęt, to także ludzie, którzy swoją pracą, zaangażowaniem tworzą jej 

historię  

Wszystkiego najlepszego z okazji 50-lecia i 100-lecia. Służ następnym pokoleniom i bądź 

bezpiecznym miejscem dla nas wszystkich.  

Z poważaniem w imieniu całej społeczności szkolnej 

 

Tatiana Grabarczyk  

 

PS. Nauka to czary, które naprawdę działają.  


