
Szanowni Państwo,

W marcu 2020 roku, cały świat stanął do nierównej walki z pandemią COVID-19. Z kryzysem 

spowodowanym koronawirusem zmaga się także bliski nam wszystkim świat sportu. I choć wiele 

zaplanowanych wydarzeń sportowych na czele z Igrzyskami Olimpijskimi w Tokio zostało 

przełożonych lub całkowicie odwołanych, świat sportu się nie zatrzymał. Nie zatrzymali się 

sportowcy, którzy cały czas utrzymują formę. Nie zatrzymali się trenerzy, instruktorzy, lekarze czy 

fizjoterapeuci. Swojej pracy nie wstrzymały również Polskie Związki Sportowe oraz wszystkie 

organizacje działające na rzecz propagowania kultury fizycznej, dla których miniony rok był rokiem 

pełnym trudnych wyzwań.

Rozpoczynający się 2021 rok może być punktem zwrotnym w walce z pandemią, którą możemy 

przezwyciężyć dzięki bezpiecznej i skutecznej szczepionce na COVID-19. Szczepionka jest ogromną 

szansą na uodpornienie całego społeczeństwa na zakażenie. Wdrożenie masowych szczepień i wysoki 

procent osób zaszczepionych pozwoli na powrót do normalności, także tej sportowej. Szczepionka to 

szansa na powrót dzieci i młodzieży na zajęcia sportowe zarówno w szkołach, jak i klubach. To także 

szansa na powrót do rywalizacji na wielkich imprezach sportowych z udziałem kibiców na trybunach. 

W związku z wprowadzeniem przez polski rząd Narodowego Programu Szczepień zwracamy się 

do Państwa i całego środowiska sportowego z serdeczną prośbą o zaangażowanie w kampanię 

społeczną #SzczepimySię. To właśnie sportowcy, reprezentanci Polski, dają całemu społeczeństwu 

przykład jak ciężko trzeba pracować, aby osiągnąć upragniony sukces. Są wzorem do naśladowania 

dla dzieci i młodzieży, dla których często są także idolami. Dlatego jesteśmy przekonani, 

że zaangażowanie zarówno Państwa, jak i wszystkich osób związanych ze światem sportu, zachęci 

Polaków do zaszczepienia się przeciwko COVID-19.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wsparcie i zaangażowanie w kampanię Państwa 

profili w mediach społecznościowych do:

 udostępniania postów związanych z kampanią (wraz z linkami odsyłającymi na stronę 

dotyczącą szczepień https://www.gov.pl/web/szczepimysie) oraz tworzenia własnych 

z wykorzystaniem hashtagu #SzczepimySię przy postach dotyczących kampanii,
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 do ustawienia załączonych zdjęć w tle na Facebooku i Twitterze

 ustawienia nakładki na zdjęcie profilowe #SzczepimySię

Ponadto zwracamy się z prośbą o zachęcenie do udziału w akcji sportowców, zarówno czynnych, 

jak i tych, którzy zakończyli już swoje kariery. Zawodnicy, którzy zdecydują się na udział 

w kampanii, proszeni są o nagranie komórką krótkiego filmu zachęcającego do szczepień lub 

wstawienie zdjęcia wraz z tekstem promującym szczepienia oraz hashtagiem #SzczepimySię. 

Sportowców zachęcamy również do ustawienia nakładki na zdjęcie profilowe #SzczepimySię. 

Wierzymy, że jako środowisko sportowe możemy czynnie przyczynić się do wygrania walki 

z pandemią i powrotu do upragnionej normalności. 

Z poważaniem

Angelika Głowienka
Dyrektor Departamentu
/ – podpisany cyfrowo/
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