
 
    

 

Gdańsk, 28.09.2021 
 
 

ZAPROSZENIE DO REALIZACJI KAMPANII SPOŁECZEJ PT. 
„IDĄ ŚWIĘTA – NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ” 

EDYCJA IV - 2021 
 
 
 
 
 
Szanowni Państwo, 
 
fundacja Dbam o Mój Z@sięg serdecznie zaprasza Państwa do wspólnej realizacji kampanii 
społecznej pt. „Idą święta, nie o sms-ie, lecz o kartce pamiętaj – edycja IV”. Projekt, który 
rozpoczynamy dotyczy tworzenia i pisania kartek świątecznych, przez co chcemy zwrócić 
uwagę wszystkich polskich rodzin, jak ważne są bezpośrednie relacje osobiste, szczególna 
pamięć o członkach swojej rodziny, wspólne spędzanie czasu wolnego, jak również – a może 
nawet przede wszystkim – kultywowanie tradycji pisania kartek świątecznych do najbliższych 
w świecie zdominowanym przez nowe technologie. Nasza kampania trwająca do końca 2021 
roku wpisuje się nie tylko w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w 
roku 2021/2022, ale przede wszystkim w społeczną odpowiedzialność związaną z 
prowadzeniem i inicjowaniem działalności kulturalno-oświatowej i edukacyjnej prowadzonej w 
stosunku do dzieci, młodzieży i osób dorosłych w całej Polsce. 
 
Naszą kampanię kierujemy do szerokiego grona odbiorców, w tym szkół podstawowych, 
ponadpodstawowych, przedszkoli, ośrodków pomocy społecznej, fundacji i stowarzyszeń, firm, 
bibliotek, i innych instytucji, dla których ważna jest realna więź z osobami najbliższymi. W tym 
roku w sposób szczególny chcemy mieć na uwadze wszystkie osoby pozbawione wolności, 
osoby zależne pozostające na święta w szpitalach, osoby z ograniczoną sprawnością, 
wykluczone mieszkaniowe czy osoby samotne i starsze. Szczegóły znajdą Państwo na stronie 

projektu https://idaswieta.com . Na tej stronie należy dokonać formalnej rejestracji. 

 
Każda instytucja biorąca udział w naszej kampanii może zamówić nasze kartki świąteczne, 
które zostaną wysłane do Państwa tradycyjną drogą pocztową, zaś drogą emailową w 
listopadzie wysłany zostanie plakat informujący o realizowanej kampanii. Na zakończenie 
kampanii do naszych uczestników wysłane zostaną via email certyfikaty uczestnictwa w 
kampanii społecznej, jak również zaświadczenie dla lokalnych koordynatorów akcji.  
 
W ramach naszej kampanii planujemy utworzenie kilku ważnych konkursów, które 
sukcesywnie będą zamieszczane w specjalnie przygotowanej zakładce 
https://idaswieta.com/konkurs/ . Dotychczas realizowaliśmy konkurs na najpiękniejszą kartkę 
świąteczną oraz na najbardziej ciekawy film promujący ideę zawartą w tytule kampanii. 

https://idaswieta.com/
https://idaswieta.com/konkurs/


 
    

 

Nagrodami będą książki, zabawki, gry analogowe, materiały edukacyjne, sprzęt komputerowy 
oraz inne cenne nagrody 
 
Wierzę, że wspólnie możemy sprawić wielu osobom ogrom radości i świątecznego 
zaskoczenia. Marzy nam się, aby Państwa udział w naszej kampanii przyczynił się do powstania 
ogólnopolskiego pisania kartek świątecznych. Mając nadzieję na zainteresowanie naszym 
projektem pozostaję z szacunkiem.  
 
 

dr Maciej Dębski 
Prezes Fundacji Dbam o Mój Z@sięg 

Email: m.debski@dbamomojzasieg.com 
Tel. 512-474-482 

 

O PROJEKCIE 
 
Jakie obrazy przywołuje Wasza wyobraźnia na hasło: Magia Świąt Bożego Narodzenia? 
Gromadzenie się przy jednym stole, krzątanie się po kuchni, obdarowywanie życzeniami. Każdy 
z Was nosi w głowie swoje indywidualne wspomnienia i skojarzenia. Niejednokrotnie zdarza 
się, że pochłonięci długimi przygotowaniami często zapominamy o tym, co tak naprawdę jest 
najważniejsze. Pragniemy by cała Polska, jednogłośnie i pełna zaangażowania, krzyknęła w 
głos: Idą Święta, nie o sms-ie lecz o kartce pamiętaj! Razem - w poczuciu misji realizowanej w 
świecie cyfrowym, pragnąc jakościowej zmiany, spragnieni bliskości i oddani tradycji, stwórzmy 
wspólnie kartki świąteczne. Inspirujmy, wysyłajmy, odbierajmy i bądźmy wdzięczni. Oddając 
cząstkę siebie z każdym nakreślonym własnoręcznie słowem. Przypomnijmy sobie i innym jak 
wiele radości potrafi sprawić kartka, którą wyciągamy podekscytowani ze skrzynki na listy. 
Kartka, która przede wszystkim przypomina o swoich Nadawcach za każdym naszym 
spojrzeniem. Wiadomość tekstowa wysłana bezrefleksyjnie „do wielu” nigdy jej nie zastąpi. 
Uwolnijmy kreatywność, zróbmy to RAZEM!  
 
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. 
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 To naprawdę łatwe i fajne 
 
POWODY DLA KTÓRYCH REALIZUJEMY KAMPANIĘ: 

 Pragniemy zaprosić całą Polskę do działania polegającego na wysłaniu kartek 
świątecznych swoim najbliższym. 

 Chcemy podkreślić wyjątkowość łączących nas więzi i osobistych relacji w świecie, w 
który bardzo ważna rolę odgrywają technologie informacyjno-komunikacyjne 

 Zachęcamy, aby w okresie świąt Bożego Narodzenia w sposób świadomy odłożyć 
media cyfrowe.  

 Jesteśmy przekonani, jak kluczowe jest kultywowanie tradycji 
 To doskonała okazja do aktywizacji mieszkańców miast, wsi, członków instytucji, 

przestrzeni miejskich, sektorów edukacji oraz sportu, zaangażowania władz 
 
REZULTATY JAKICH SIĘ SPODZIEWANY: 

 Polskie rodziny aktywnie wspierają ideę dzielenia się życzeniami, poprzez tradycyjne 
pisanie kartek świątecznych 

 Najmłodsi są świadomi różnicy pomiędzy istotą słowa pisanego własnoręcznie, a 
wiadomością cyfrową – wygenerowaną często z gotowych wzorów 

 Dzięki wyraźnemu zaangażowaniu, podtrzymana zostaje więź, nawet z najdalszymi 
członkami rodzin  

 W naturalny sposób wzrasta zaangażowanie całych rodzin na rzecz świadomego bycia 
bliżej siebie. 

 Dominować zaczyna chęć sprawienia niespodzianki, wywołania czystej radości poprzez 
efekt zaskoczenia, a także kreatywność 

 Najmłodsi zyskują umiejętność własnoręcznego napisania kartki, a nawet stworzenie 
jej od podstaw. 

 


