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Witam, 

Zgodnie z obietnicą przesyłam po krótce nakreśloną moją historię po zakończeniu Gimnazjum 

w Gorajcu. Po ukończeniu owego etapu dostałam się do elitarnego I liceum 

Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Zamościu, co było moim marzeniem. Przez trzy 

lata zdobywałam wiedzę ogólną ze szczególnym uwzględnieniem biologii i chemii, gdyż 

uczyłam się na tzw. "profilu biol-chem". Z perspektywy czasu mogę stwierdzić, iż 3 lata 

spędzone w Gimnazjum przygotowały mnie w bardzo dobrym stopniu do licealnego etapu, 

dzięki temu nie miałam problemów z utrzymaniem wysokiej średniej. Oczywiście wiązało się 

to z wieloma wyrzeczeniami i bardzo ciężką pracą, lecz nauczyciele w Gimnazjum efektywnie 

zaszczepili we mnie chęć do samodoskonalenia własnego ja i bycia coraz lepszą. Po ukończeniu 

Liceum, dostałam się na studia. Moim wymarzonym kierunkiem była analityka chemiczna na 

wydziale chemii na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie. W tym momencie, 

bo obronie licencjatu, kontynuuję naukę na tym samym kierunku w celu uzyskania tytułu 

magistra. Nauka na owym wydziale jest niezwykle interesująca, jak również wymagająca 

poświęceń. Lecz dzięki wykształconej w młodym wieku zdolności do właściwej organizacji 

własnego czasu, udaje mi się w wolnych chwilach realizować moje pasje, doskonalić swoje 

ciało i umysł. Z wielką chęcią powracam do beztroskich wspomnień z czasów Gimnazjum. 

Wspominam wzloty jak i upadki. Jestem wdzięczna za to, iż Gimnazjum pozwoliło mi na 

szeroki rozwój, szczególnie miło wspominam swój rozwój artystyczny, szereg wystąpień, 

występów scenicznym, niezliczoną ilość wykonywanych utworów muzycznych. Poświęcałam 

im całe swoje serce. Nauczyciele, dzięki swojemu zaangażowaniu, nauczyli mnie wyrażać 

poprzez sztukę swoje emocje. Z wielką czułością wracam do tych lat, jak również oglądam 

zdjęcia i nagrania z różnych wydarzeń. Etap Gimnazjum w niezwykle istotny sposób wpłyną 

na mój dalszy rozwój. Mimo wielu niedociągnięć, popełnionych błędów, etap ten był 

bezwzględnie potrzebny, abym stała się tym, kim jestem obecnie. 

 

Dziękuje, za wyróżnienie mnie jako jednej z lepszych uczennic. Z wielką przyjemnością 

napisałam powyższy tekst. Mam nadzieję, że zredagowałam go w odpowiedniej formie.  

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag zapraszam na e-mailowej korespondencji. 

Pozdrawiam, 

Agnieszka Krzyszczak 
 


