Moje najlepsze wspomnienia to właśnie te ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Piasecznie. Z tą
szkołą wiąże się wiele wspaniałych chwil, których nie zapomnę do końca życia. To dzięki
niej nauczyliśmy się znaczenia wielu trudnych słów, liczenia, mnożenia, dzielenia. W
szkole poznałam wspaniałych przyjaciół, z którymi kontakt został do dnia dzisiejszego oraz
bardzo miłych nauczycieli. Panie Dyrektor zawsze otwarte były na pomysły uczniów i
zawsze chętnie z nami rozmawiały.
W zerówce było dużo zabawy, moją grupą opiekowała się pani Mariola Szymańska,która
była dla nas jak druga mama. Poważniejsza nauka zaczęła się w klasie 1, wtedy też
zostałam zarażona pasją składania origami przez moją wychowawczynię z klas 1-3 panią
Martynę Kielak-Kucharską, dla chętnych były spotkania po lekcjach, gdzie mogliśmy
stworzyć wiele wspaniałych prac. Nowym silnym oraz trudnym przeżyciem było przejście
do klasy czwartej, mieliśmy wtedy dużo więcej przedmiotów, oraz nauczycieli. Najbardziej
obawiałam się pierwszych sprawdzianów, zawsze bardzo się bałam, że nic nie napiszę
.Wtedy też przeżywało się pierwsze miłości. W okresie letnim przerwy spędzaliśmy na
boisku, graliśmy w piłkę, bawiliśmy się w chowanego, lub inne ciekawe zabawy, natomiast
w okresie zimowym na korytarzach szkolnych, gdzie pieczę nad nami trzymali dyżurujący
nauczyciele a pomagali im wyznaczeni uczniowie. Chodziłam do klasy „A” a moją
wychowawczynią była pani Marta Studniarek, zawsze mogliśmy na nią liczyć. Mieliśmy też
zaprzyjaźnioną klasę „D”, z którą jeździliśmy na różne wycieczki, tworzyliśmy wspólnie
różne przedstawienia i byliśmy bardzo ze sobą zżyci.
W naszej szkole był również chór pod opieką pani Barbary Maickiej. Bardzo miło
wspominam czas prób i występów, zawsze wszystko mieliśmy „dopięte na ostatni
guzik” .Występowaliśmy podczas przedstawień szkolnych ale również jeździliśmy na różne
festiwale muzyczne oraz konkursy i zawsze zdobywaliśmy jakieś czołowe miejsce. Miło
jest po takim czasie spotkać jakiegoś nauczyciela, który mnie uczył i w dalszym ciągu
pamięta i poznaje . Aktualnie jestem w klasie maturalnej, długo jednak jeszcze będę
wspominać wspaniały czas spędzony w tej właśnie szkole .
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