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Drodzy Rodzice, 
Kochane Dzieci,  

 
"Życzenia za uśmiech - Kartka dla Seniora"- II edycja 

 
Kochane  Dzieci, Drodzy Rodzice, ubiegłoroczny sukces akcji "Życzenia za uśmiech - Kartka dla 

Seniora" sprawił, że postanowiliśmy to wydarzenie realizować cyklicznie. Wasze zainteresowanie i 
liczny udział przerosły nasze najśmielsze oczekiwania. To było dla nas niesamowite doświadczenie, 
które ogromnie wpłynęło na nas wszystkich biorących udział. Ugruntowało ono nas w przekonaniu 
słuszności takich działań. 
 

Tegoroczna II edycja projektu skierowana jest do Seniorów z całej Polski. Was Kochani, 
zapraszamy z całego serca do włączenia się w ten szczególny projekt, który łączy ze sobą nie tylko 
najmłodszych i najstarszych, ale całe pokolenia!  Akcja organizowana jest  pod patronatem  
Stowarzyszenia Lions Club Szczecin Cogito oraz Dom Polski EWSPA Bruksela. Jej celem jest tworzenie,  
wykonywanie i pisanie świątecznych kartek dla osób starszych, osób w potrzebie dla seniorów oraz 
pacjentów szpitali, ośrodków pomocowych, którzy niestety bardzo, często święta spędzają w 
samotności, w pojedynkę. 

Naszą inicjatywą pragniemy uwypuklić niezwykle istotne znaczenie relacji międzyludzkich w 
obecnych czasach. Świat w którym żyjemy, funkcjonuje w szalonym tempie. Pośpiech, zabieganie, 
mnóstwo spraw każdego dnia,  nieustanny brak czasu, rozwój technologii …absorbują nas 
niesamowicie.  Budowanie i wzmacnianie relacji międzyludzkich, między pokoleniami właśnie dziś ma 
tak szczególne, tak  ważne znaczenie.   

Do udziału zapraszamy wszystkie dzieci, młodzież, wszystkie społeczności szkolne, 
stowarzyszenia, grupy nieformalne, instytucje oraz osoby prywatne.  
Aby wziąć udział w akcji należy samodzielnie lub z pomocą rodzica wykonać kartkę świąteczną w 
dowolnej technice i formacie oraz wypełnić ją dobrymi słowami - życzeniami. Kartki powinny być 
wykonywane w technikach bez specjalnych wariacji artystycznych, co czasem mocno utrudnia 
dostarczenie kartki z zachowaniem pierwotnego kształtu. Prace mogą być wycinane, rysowane, 
malowane, wydzierane, naklejane, dokładnie takie, jakie sobie wymyślicie! Każda kartka to jeden 
szczery uśmiech więcej w czasie Świąt Bożego Narodzenia. Każda Kartka to radość drugiej osoby!  Z 
pewnością będą cieszyć obdarowanych przez wiele dni, sprawiając , że uczucie samotności odejdą w 
zapomnienie,  szczególnie w tych wyjątkowych świątecznych dniach Bożego Narodzenia. 
 

Kartki należy złożyć do dnia 30.11.2022 do siedziby Dom Polski EWSPA Bruksela (Rue Emile 
Feron 153 , 1060 ST Gilles). Następnie zostaną rozprowadzone wśród Seniorów zamieszkujących  różne 
instytucje w całej Polsce. 

 

Kochani, serdecznie zapraszamy do udziału i gorąco zachęcamy do włączenia się w tę 
wyjątkową inicjatywę! 

                                                                   
 Prezydent LC Szczecin Gryf  

Waldemar Kugler 
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