
Kartka zmieniania świata :)
Czy jest jakaś rzecz, która jest dla Ciebie ważna, a o której większość ludzi nie wie lub się nią zbytnio nie
przejmuje? Chcesz to zmienić? Teraz masz okazję! Dopisz tą rzecz do tej listy. Niech to będzie krótkie
wezwanie w stylu “Segregujmy śmieci!”. Następnie, jeśli czujesz się na siłach, wybierz z wpisanych już
pozycji jedną lub kilka, które postarasz się realizować na co dzień. Postaw przy każdej z nich kreskę.
Następnie przekaż karteczkę kolejnej osobie :)
Jeśli chcesz, żeby świat zmieniał się szybciej, puść w obieg jedną lub dwie nowe karteczki. Na każdej z nich
wpisz od razu 2 wezwania: jedno swoje i jedno wybrane z tych.
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Dla ułatwienia możesz odciąć i puścić w obieg karteczki niżej.
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Szablon do druku znajdziesz tu:

https://sheets.koszko.org
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Zanim dasz kartkę kolejnej osobie, możesz odłożyć ją na kilka dni, żeby zginęły wirusy.
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