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NA ZAKOŃCZENIE XVIII KAMPANII BIAŁYCH SERC ... NIE
WPADNIJ W PUŁAPKĘ "CZARNEGO LUSTRA"
Data publikacji 17.11.2022

Dzisiaj w auli KMP w Częstochowie odbyło się podsumowanie XVIII Kampanii Białych Serc.
Zwieńczeniem podejmowanych działań był spot przestrzegającego przed zgubnymi skutkami
nadużywania telefonów komórkowych. Dziękujemy przede wszystkim młodzieży, która całym
sercem zaangażowała się w akcję, zachęcając rówieśników do odłożenia smartfonów i czerpania
radości z otaczającego świata.
Październik był miesiącem, w którym realizowana była XVIII Kampania Białych Serc. Akcja, w którą włączyli się
proﬁlaktycy z częstochowskiej komendy wraz z samorządem miejskim oraz uczniami częstochowskich szkół średnich
trwała od 12 do 23 października. W tym roku ogólnopolska akcja poruszała bardzo ważną kwestię uzależnienia od
telefonów komórkowych, czyli fonoholizmu. Każdego dnia uczniowie Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych imienia
Kazimierza Pułaskiego z ogromnym zaangażowaniem propagowali zdrowy styl życia bez używek i bez uzależnień, a
policjanci przeprowadzali prelekcje w placówkach oświatowych, informując o zagrożeniach wynikających z
nieumiejętnego korzystania z technologii mobilnej.
Dzisiaj w auli Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie odbyło się uroczyste zakończenie XVIII Kampanii Białych Serc.
Proﬁlaktycy z prewencji i z częstochowskiej drogówki na czele z naczelnikiem podkomisarzem Grzegorzem Wilczyńskim
podziękowali współorganizatorom za udział i pomoc w propagowaniu prawidłowych zachowań, mających wpływ na
bezpieczeństwo każdego z nas.
Na zakończenie uczestnicy spotkania obejrzeli spot ﬁlmowy przygotowany przez fundację "Eltrox", częstochowską Policję
i uczniów Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych imienia Kazimierza Pułaskiego, przestrzegający przed zgubnymi
skutkami nadużywania telefonów komórkowych.
Rodzicu/opiekunie, rzeczywistość wirtualna jest teraz stałym elementem życia dzieci. Rozmawiaj ze swoim dzieckiem
częściej, wypełnij jego czas aktywnością, codziennie pokazuj mu otaczający świat i przede wszystkim naucz
bezpiecznego korzystania z cyfrowej rzeczywistości.
Uczestniku ruchu drogowego – na drodze wyłącz smartfona, włącz ostrożność!
Człowieku – rozejrzyj się dookoła, zobacz, że istnieje świat poza światem wirtualnym. Otaczająca nas rzeczywistość ma
więcej barw i jest o wiele ciekawsza niż wyświetlacz twojej komórki. Uważaj na cyberzagrożenia i nie wpadnij w
pułapkę szklanego ekranu, zwanego też "czarnym lustrem".
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