
Drodzy uczniowie! 

 

Koronawirus w mgnieniu oka zmienił Wasze codzienne życie, plany i relacje.  

Przede wszystkim wkroczyliście w świat zdalnego nauczania. To Wasze domy są teraz 

miejscem, gdzie odbywają się lekcje.  Nowe zagadnienia rozgryzacie sami lub z pomocą 

Waszych rodziców, nauczyciele zaś wspierają Was za pośrednictwem maili, komunikatorów 

lub wideoczatów. Tęsknicie też za przyjaciółmi ze szkoły, za wspólnymi przerwami oraz 

spotkaniami po szkole pełnymi rozmów i śmiechu.  

Jest to dla wielu z Was czas trudny, budzący różne emocje i stawiający przed Wami 

nowe nakazy, zakazy i wyzwania. Wierzymy jednak, że może on przynieść dla Was też 

 i cenne lekcje, nieco inne od matematyki czy historii. Uczycie się tego, czym jest 

odpowiedzialność, solidarność, wzajemna pomoc i współpraca. Trudy, które podejmujecie - 

nauka w domu,  rezygnacja ze spotkań ze znajomymi i innych wyjść  – są niezwykle ważnym 

działaniem, by chronić zdrowie Wasze oraz Waszych rodziców, dziadków, kolegów 

 i koleżanek. W ten sposób okazujecie sobie troskę i naprawdę pomagacie w walce 

 z epidemią!  

Obecna sytuacja uczy Was także kim jesteście i co jest dla Was ważne.  

Możecie dostrzec, jak cenne jest zdrowie, jak wiele do Waszego życia wnoszą bliscy - rodzina 

czy przyjaciele. Macie szansę zobaczyć też, jaką wartość ma wiedza, bo dzięki niej można 

zmieniać świat, pokonywać trudności, ratować zdrowie i życie. Dla niektórych z Was być może 

stanie się to źródłem inspiracji na dalsza drogę nauki.  

Zdalne lekcje uczą Was ponadto samodyscypliny, systematyczności i dobrej organizacji 

Waszej nauki. Ta praca nad charakterem może was umocnić i być powodem do dumy.  

Uczniowie, to jest też czas dla Was. Wykorzystajcie go, by  odkrywać i rozwijać swoje 

zainteresowania, być razem z rodziną, poznawać świat poprzez książki, gry i filmy. Dzięki 

mądremu korzystaniu z nowych technologii możecie rozwijać Waszą kreatywność  

i  wyobraźnię, a przede wszystkim nadal kontaktować z przyjaciółmi pozostając w domu. To 

też  możliwość zadbania o siebie, a więc wysypiajcie się, dbajcie o dobre odżywianie i ruch.  

Pamiętajcie – to co robicie ma znaczenie! Ograniczenia są po to, byśmy szybciej mogli 

znowu zacząć się ze sobą spotykać i żyć pełnią życia. Kiedyś ten trudny czas minie,  

a  Wy będziecie bogatsi o nowe myśli i doświadczenia.  Wierzymy w Was. Wytrzymacie! 

Wspólnie damy radę! 

W razie potrzeby służymy wsparciem, poradą czy konsultacją:  

PPPP w Tarnowie: 14 627 29 59 

Filia w Tuchowie: 14 652 64 94 

Filia w Wojniczu: 14 650 11 31 

Filia w Żabnie: 14 645 69 36 

Z pozdrowieniami, 

Dyrektor i Pracownicy PPPP w Tarnowie 


