„POMALUJ
ŚWIAT
DZIECI W
GHANIE „

GHANA – DUADZE

RODZICE, DZIECI I MISJONARZE
PRZEDSZKOLA IM. JANUSZA KORCZAKA
W DUADZE

POLSKA – RUDA ŚLĄSKA

RODZICE, DZIECI I PERSONEL MIEJSKIEGO
PRZEDSZKOLA NR 47 Z ODDZIAŁAMI
INTEGRACYJNYMI

JAK TO SIĘ ZACZĘŁO…?
Tradycją naszego przedszkola jest to, że angażujemy się
w różnorodne akcje charytatywne mające na celu niesienie
pomocy najbardziej potrzebującym. Uczymy w ten sposób naszych
wychowanków empatii, zrozumienia oraz uwrażliwienia na ludzkie
przeciwności losu.
Jesienią 2014 roku zetknęliśmy się z apelem polskiej misjonarki
pani Moniki Kaczmarczyk, pracującej w Ghanie wśród małych
dzieci.
Pani Monika jest założycielką przedszkola im. Janusza Korczaka.
Oprócz trudnych warunków klimatycznych, zmaga się również
z wieloma problemami, dlatego zwraca się do ludzi dobrej woli
o pomoc.
Jej apel brzmiał: „Pomaluj Świat dzieci w Ghanie”
Nie mogliśmy przejść obojętnie obok tej prośby. Wszystkie
nauczycielki przeprowadziły rozmowę wśród dzieci. Przedszkolacy
z zainteresowaniem słuchały opowieści o dalekiej Afryce,
zadawały wiele pytań. Zrozumiały że, są dzieci którym brakuje
podstawowych materiałów do zabawy oraz pracy.
Poruszone wiadomościami zapragnęły pomóc swoim rówieśnikom
z dalekiego kontynentu. Podczas spotkań z Rodzicami
przekazałyśmy naszą inicjatywę, jaką jest zorganizowanie pomocy
dla przedszkolaków w Duadze.
Nie czekałyśmy długo na odzew naszych wychowanków i ich
rodzin. Wystawiona informacja w formie plakatu miała zachęcać
do zbiórki różnorodnych artykułów papierniczych tak bardzo
potrzebnych pani Monice do pracy z dziećmi.
Kosze w przedszkolnym korytarzu zapełniały się każdego dnia
a dzieci z zainteresowaniem śledziły przebieg akcji, pytając: „Czy
Murzynki będą się cieszyły z ich prezentu.”
Zebraliśmy kilka koszy kredek, bloków, zeszytów, mazaków, farb,
długopisów itp. Akcja zakończyła się zbiórką o której nawet nie

marzyliśmy. Wiedzieliśmy jedno, że w Przedszkolu im. Janusza
Korczaka będzie wesoło na widok paczki nadesłanej z Polski
a dokładnie w imieniu naszych przedszkolaków.
Podczas kontaktów (drogą mailową) z Panią Moniką na bieżąco
wymieniałyśmy informacje dotyczące naszej pracy.
W końcu po trzech miesiącach nadeszła wiadomość, paczka
od nas dotarła☺
Od razu przekazano informację dzieciom. Wielka była radość
kiedy mogły usłyszeć, że ich kredki, zeszyty służą kolegom
z Afryki.
Cieszymy się, że kolejne przedsięwzięcie zrealizowane zostało
pomyślnie, a kolejny gest naszych wychowanków i ich rodzin
pomógł w spełnieniu prośby - ludzi wołających o pomoc!!!
„Nie możemy pomóc każdemu, ale każdy może pomóc komuś”
Ronald Regan
Zapraszamy do oglądania filmu: https://www.youtube.com/watch?v=bfwmrJIN2iw

