
“IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE,  

LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ” 
 

Wolontariat we współpracy z Fundacją „Dbam o mój zasięg” zapraszają do 

udziału w ogólnopolskiej kampanii społecznej “IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ 

O KARTCE PAMIĘTAJ”, której celem jest zwrócenie uwagi na ważność relacji 

międzyludzkich w świecie zdominowanym przez nowe technologie. 

 

Idą święta, odłóż telefon, włącz relacje! 

https://www.facebook.com/watch/?v=441026563242277 

 

Jak wziąć udział w kampanii? 

❖ Przygotuj samodzielnie kartkę/kartki i wyślij do swoich bliskich        

❖ Pamiętaj o osobach w potrzebie. Możesz wysłać kartki lub zanieść do 

seniorów, domów dziecka, osób pozostających na święta w szpitalu 

i wszystkich innych, którzy mogą w święta Bożego Narodzenia czuć się 

samotnie. 

❖ Weź udział w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM na 

wykonanie kartki świątecznej – więcej informacji o konkursie na stronie 

internetowej naszej Szkoły (zakładka: uczniowie/konkursy dla uczniów na rok szkolny 2021/2022). 

❖ Promuj ideę pisania kartek i dbania o relacje ! 

 

Wszystkie osoby, które włącza się w akcję prosimy o przesyłanie 

zdjęć oraz dzielenie się relacjami z tworzenia kartek i wysyłania 

życzeń! Z nadesłanych materiałów utworzymy artykuł na stronie 

www Szkoły. Relacje i zdjecia prosimy przesyłać na adres e-mail 

mbak@sp364.edu.pl do dnia 17 grudnia 2021 roku.  
Opiekunowie Wolontariatu SP 364 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=441026563242277
mailto:mbak@sp364.edu.pl


DLACZEGO WYSYŁANIE KARTEK JEST WAŻNE: 

 Sprawiają ogromną najszczerszą radość dla odbiorcy. 

 To szansa by w prosty i osobisty sposób wyrazić wszystko to, co czujemy 

do osób najbliższych.  

 Wysłane kartki przywołują wspomnienia i pamięć o nadawcy, za każdym 

razem gdy na nie spoglądamy. 

 Napisane kartki pozostawiają po sobie trwały ślad, którego nie można tak 

po prostu wykasować. Nie potrzebujemy do tego stałego połączenia wi-fi 

- możemy tworzyć je w każdym miejscu, o każdej porze, angażując bliskich. 

 Poprzez własnoręczne skreślenie kilku słów podkreślamy wyjątkowość 

osób do których wysłaliśmy kartkę świąteczną. 

 Stanowią formę integracji wszystkich członków rodziny. 

 To dobra okazja, by uwolnić kreatywność i pomysłowość, poprawić bądź 

nabyć nowe umiejętności manualne. 

 To naprawdę łatwe i fajne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej o kampanii: https://idaswieta.com/#o-kampanii  

https://idaswieta.com/#o-kampanii


 


