
Liczba badanych: 50 osób

18 - Kartka pocztowa

32 - SMS lub e-mail

 
 
 

 
 
 

 W nawiązaniu do zbliżających się Świąt Wielkanocnych przeprowadziliśmy szkolną sondę (wśród 
uczniów różnych klas oraz nauczycieli) z zapytaniem: 
 

W jaki sposób przekazujesz innym życzenia urodzinowe czy świąteczne: 
poprzez wysłanie tradycyjnej  kartki, SMS-a czy e-maila? 

 
 W sumie zapytaliśmy 50 osób. Dorośli głównie odpowiadali, że stosują tradycyjne formy przekazy-
wania życzeń. Wiadomości e-mailowe i za pomocą SMS-a traktują raczej jako formy komunikacji, a nie 
sposoby okazywania życzliwości, pamięci czy sympatii. Zdecydowanie inaczej jest z uczniami. 32 osoby (64% 
pytanych) potwierdziło, że życzenia przekazuje, wykorzystując telefon komórkowy lub komputer.  
 Przeanalizowaliśmy też sprawę kosztów. Wysłanie życzeń w formie e-maila wpisuje się w ogólny 
koszt opłat za Internet i w sumie trudno je wyliczyć. Za SMS-a płacimy różnie- zależnie od operatora telefo-
nicznego- w kraju od kilku do kilkudziesięciu groszy, zaś za wiadomości wysyłane do innego kraju- do kilku 
złotych. 
 Natomiast koszt tradycyjnej kartki pocztowej jest zdecydowanie wyższy. Cena okolicznościowej 
pocztówki waha się od 1 zł nawet do 6 -7 zł (te bardziej ozdobne). Za znaczek krajowy zapłacimy 1,75 zł. 
Jeśli chcemy, by kartka doszła na czas, wysyłamy tzw. priorytet, a to kosztuje już 2,35 zł.  
 
 

I chyba właśnie koszty mają 
największy wpływ na zanikanie tradycji 
wysyłania kartek z życzeniami. 
Wszechobecne telefony komórkowe, 
komputery sprawiają, że  wysyłanie życzeń 
w tej formie jest łatwiejsze, szybsze, nie 
wymaga żadnego wysiłku, gdyż można 
zrobić to wszędzie i o każdej porze dnia. 
Natomiast wysłanie kartki to już pewne  
poświęcenie, gdyż należy udać się na 
pocztę i ponieść nakład finansowy większy 
niż koszt SMS-a lub e-maila.  

Warto jednak pamiętać, że osobie 
do której wysyłamy życzenia w formie 

wiadomości telefonicznej czy elektronicznej,  na pewno byłoby przyjemniej dostać od nas tradycyjną kartk ę 
z życzeniami. Ma ona większą wartość emocjonalną, jest cały czas dostępna, widoczna. 
Może nas np. podnosić na duchu i jak fotografia kojarzyć się mile z nadawcą. Więc 
czasem lepiej wydać parę złotych więcej na kartkę i sprawić przyjemność drugiej 
osobie.  

Ponadto trzeba mieć na względzie dobry ton i na pewno nie wysyłać życzeń           
w formie elektronicznej  z okazji ślubu, narodzin dziecka czy jakiegoś jubileuszu. 
                                     
                                     Sondę przeprowadzili i podzielili się uwagami: Oliwia Grojecka i Oskar Wiśniewski. 
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