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#UwolnijZłomka - swobodny dostęp do edukacji online najbardziej 

potrzebującym uczniom i uczennicom 

 

Od ponad dwóch tygodni cała Polska przeszła na pracę i edukację zdalną. Niestety w 

zaistniałej sytuacji jest ogromna rzesza dzieci wykluczonych cyfrowo ze względu na 

brak odpowiedniego sprzętu. W całym kraju brakuje około pół miliona zestawów 

komputerowych (szacunki we współpracy z ekspertami  Warszawskiego Centrum 

Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń). Odpowiedniego sprzętu również często 

nauczycielom, wychowankom domów dziecka, podopiecznym pogotowia opiekuńczego. 

 

Dlatego powstała oddolna inicjatywa #UwolnijZłomka., która zachęca ludzi dobrej woli z 

całego kraju do przekazania swojego sprzętu potrzebującym. Ponad 60 doświadczonych 

wolontariuszy pomaga w przekazywaniu, konfiguracji, naprawach i innym wsparciu 

osób, które zgłaszają zapotrzebowanie. Wśród Fundacji, z którymi współpracujemy w 
tej chwili są: Opiekuńcze Skrzydła, Helpersi oraz Ocalenie.  

 

Akcja już teraz odbiła się szerokim echem w mediach. Partnerem medialnym został 

Komputer Świat. O akcji informowały m.in. Polsat News, Onet, Dobre Programy, 

Radiowa Trójka, Radio dla Ciebie. Inne redakcje wkrótce również opublikują materiały. 

 

Akcja w liczbach (03.04.2020): 

 

• Wielkość grupy na Facebooku – ponad 1750 osób 

• Wolontariusze – ponad. 60 osób 

• Przekazane – ok. 250 zestawów komputerowych 

 

Kontakt 

• Organizacja – Jan Gorski 502 078 288 (j.gorski@plum.com.pl)  

• Media – Tomasz Staśkiewicz 502 109 960 (tomasz@staskiewicz.pl) 

 

Linki: 

Grupa: https://www.facebook.com/groups/uwolnijzlomka/ 

 

https://www.facebook.com/groups/uwolnijzlomka/
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Więcej o projekcie: 

• opis projektu 

https://docs.google.com/document/d/1sO5gavCvdwzQPlwBZ3gSLtY_1P5XJcyz4
lDQBD-b8T8/edit#heading=h.moc7iymgnflt 

• post, od którego wszystko się zaczęło (ponad 200 

udostępnień.)  https://www.facebook.com/jan.gorski.eu/posts/1015825322554

6974  

• video gdzie opisuje o co chodzi 

https://www.facebook.com/groups/uwolnijzlomka/permalink/2610741219173

146/  

• video z apelem o włączenie się w akcje https://youtu.be/6kG-yXgz5wE 

• opis gdzie jesteśmy i gdzie 

idziemy https://docs.google.com/document/d/18pkcP2PiQSFngmHHkQp6G6zA
Tc75BgaW3I2CotPs_8o/edit# 

• mapa wolontariuszy stan na 48h 

temu https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?hl=en&hl=en&mid=1VSqzyNL

hlzzrRafl0AII63pkezOCr0XO&ll=51.894785766612486%2C19.85735724999995
&z=6 

 

Media: 

• https://www.dobreprogramy.pl/patchboy/Uwolnij-zlomka,107200.html 

• (podcast) https://www.rdc.pl/podcast/poranek-rdc-uwolnij-zlomka-komputery-

dla-potrzebujacych-na-kwarantannie/ 

• https://www.polskieradio.pl/9/307/Artykul/2485571,Uwolnij-Zlomka-i-

podaruj-innym-sprzet-do-nauki-w-domu 

• https://warszawa.naszemiasto.pl/uwolnij-zlomka-warszawiacy-oddaja-swoje-

komputery/ar/c1-7621723 

• https://klubjagiellonski.pl/2020/04/02/widzialna-reka-uwolnij-zlomka-bony-

jutra-polacy-inspiruja-w-walce-z-epidemia/ 

• https://polskatimes.pl/koronawirus-w-warszawie-i-na-mazowszu-raport-304-

najnowsze-informacje-na-temat-sarscov2-w-regionie/ar/c1-14847467 
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