
Sprawozdanie z realizacji kampanii „IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ” 

organizowanej przez FUNDACJĘ DBAM O MÓJ Z@SIĘG 

   Przystępując do ogólnopolskiej kampanii społecznej pod hasłem „IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-

SIE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ”, chcieliśmy podkreślić wyjątkowość łączących nas więzi  

i osobistych relacji w świecie, w którym bardzo ważną rolę odgrywają technologie 

informacyjno-komunikacyjne.    

   Po otrzymaniu od Fundacji kartek świątecznych, przystąpiliśmy do działania. Do realizacji 

projektu wybraliśmy dzieci 5-letnie. Nauczycielki w każdej grupie naświetliły im główny cel 

kampanii, następnie wspólnie wybraliśmy treść życzeń i nakleiliśmy je w odpowiednie 

miejsca. Nasze przedszkolaki z największą starannością ozdabiały kartki malutkimi 

rysunkami. W tym szczególnym przedświątecznym czasie, nasi wychowankowie chcieli 

przekazać miłe słowo dzieciom przebywającym w Ośrodku Opiekuńczo-Wychowawczym  

dla Dzieci Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP w Gliwicach. Nasze życzenia skierowane 

były również do podopiecznych Ośrodka Matka Boża Uzdrowienie Chorych w Knurowie oraz 

osób korzystających z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie. Wśród 

obdarowanych znaleźli się pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej, podopieczni 

Środowiskowego Domu Samopomocy, a także uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej. 

Dzieci z grupy „Cytrynek” i „Kangurków” pełniły rolę listonosza i razem ze swoimi 

wychowawcami zanieśli kartki osobiście do wyżej wymienionych instytucji. Dodatkowo 

przekazaliśmy film w postaci występu świątecznego w wykonaniu dzieci z grupy 

„Dzwoneczki”.   

   W ramach tego przedsięwzięcia zaprosiliśmy również rodziców do działania polegającego 

na wypełnianiu i wysyłaniu kartek świątecznych swoim najbliższym. Po rozmowach 

przeprowadzonych z dziećmi wiemy, że część z nich zostało wysłanych za pośrednictwem 

Poczty Polskiej. Dodatkowo chętne osoby mogły wziąć udział w konkursie plastycznym  

na najładniejszą kartkę świąteczną.  

   Decyzja o udziale naszego przedszkola w tym wydarzeniu okazała się trafna, a sam pomysł 

powrotu do lat królowania świątecznych pocztówek stał się przysłowiowym „strzałem  

w dziesiątkę”. Któż zresztą, jeśli nie my – dorośli, pokaże naszym najmłodszym piękno 

polskiej tradycji wysyłania świątecznych kartek i uzmysłowi im, że własnoręcznie napisana 

kartka pozostawia po sobie trwały ślad, integruje rodzinę i sprawia prawdziwą radość 

naszym najbliższym i przyjaciołom. Nie zapominajmy bowiem, o ważnym stwierdzeniu  

„BO CHOĆ CZASY SIĘ ZMIENIAJĄ, BLISKOŚĆ WCIĄŻ JEST W CENIE!”. 

 


