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Pocztówkowy zawrót głowy,
czyli wszystko o Postcrossingu
Magdalena Brożek

Obecnie komunikujemy się głównie za pomocą mediów
społecznościowych oraz e-maili. Wysyłanie listów czy
pocztówek jest już rzadkością, zwłaszcza wśród
młodzieży. Dla wielu osób moment otrzymania kartki
i przeczytania odręcznie napisanej treści jest jednak
niezwykle radosny. Wysyłanie widokówek nie odeszło
całkiem do lamusa, o czym świadczy grupa prawie 700
tysięcy członków społeczności skupionej wokół Postcrossingu, czyli idei wymiany pocztówek między ludźmi podróżującymi codziennie po całym świecie.

oraz na spotkaniach TEDx, a także zaangażowaną
w działalność charytatywną. O sukcesie społeczności
świadczy również wydanie znaczków pocztowych
z hasłem „Postcrossing” między innymi w takich krajach jak Irlandia, Szwajcaria czy Indonezja.
Działanie strony jest bardzo proste. Po stworzeniu
własnego profilu i podaniu adresu pocztowego, wysyłamy pierwszą pocztówkę pod adres użytkownika
wygenerowanego losowo przez system. Na pocztówce,
poza treścią, umieszczamy też unikalny numer ID, który
pozwoli adresatowi zarejestrować otrzymaną pocztówkę
w systemie. Zarejestrowanie pocztówki uruchamia
losowanie naszego adresu pocztowego – pozostaje jedynie czekać na kartkę od nieznajomego lub nieznajomej.
Otrzymując pocztówkę, rejestrujemy zapisane na niej
ID i zabawa zaczyna się od nowa. Użytkownik może
początkowo wysłać jednocześnie 5 pocztówek, których
limit zwiększa się dzięki wysyłaniu i rejestrowaniu
naszych widokówek w systemie. Doświadczony
użytkownik może wysłać maksymalnie aż 100 kartek
jednocześnie!
Postcrossing umożliwia nawiązywanie przyjaźni,
poznawanie ciekawych ludzi i historii, poszerzanie wiedzy o nowych kulturach i obyczajach. Pozwala na otrzymanie pamiątkowych pocztówek z odległych zakątków
świata, których być może nigdy byśmy nie odwiedzili…
To także wspaniała okazja do wymiany nowych doświadczeń. Członkowie społeczności organizują również spotkania: w lipcu 2017 roku jedno z nich odbyło
się w Ankarze, we wrześniu tego samego roku w Sopocie. Aby dowiedzieć się więcej wystarczy odwiedzić
stronę www.postcrossing.com.
Happy Postcrossing!
Magdalena Brożek
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Postcrossing narodził się w 2005 roku w głowie
portugalskiego studenta, Paulo Magalhãesa, który postanowił zjednoczyć ludzi uwielbiających otrzymywanie pocztówek z różnych zakątków świata. W ten
sposób powstała strona, która łączy miłośników kartek
pocztowych z 214 krajów bez względu na ich pochodzenie, płeć, kolor skóry czy wyznanie. Od czasu
powstania Postcrossing był ideą omawianą w mediach
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Polonistka, pasjonatka dziennikarstwa
i tematyki związanej z Turcją. Obecnie
studentka Marketingu i komunikacji
rynkowej w Krakowie. Ceniąca dobre
książki i ciekawych rozmówców.
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