Nie odmienimy losu
wszystkich dzieci, –
ale Habimany
możemy!
Afryka kojarzy się
wszystkim z odległym
miejscem, z sawannami
zamieszkałymi
przez
dzikie
zwierzęta,
z safari, z pustyniami.
„Czarny
ląd”
jest
kontynentem pięknym
i niezwykłym, ale nam
zupełnie
obcym
i odległym. Ale Afryka
to nie tylko piękne krajobrazy, roślinność i egzotyka, to
przede wszystkim najbiedniejsze miejsce na świecie,
w którym na terenie wielu państw trwają krwawe zamieszki,
wojny, konflikty zbrojne. To kraje, w których panuje głód,
bieda i wszechogarniająca bezsilność i rozpacz zwykłych
ludzi. Dla tych ludzi ta dramatyczna sytuacja to
codzienność, to coś, co im towarzyszy każdego dnia. Nie
jesteśmy sobie w stanie nawet wyobrazić tego, z czym oni
muszą się zmagać dzień po dniu. Oczywiście najbardziej
pokrzywdzonymi przez świat dorosłych są dzieci. Takim
dzieckiem jest też Habimana Pacifique.
Chłopiec urodził się w 2004 roku, w Gamie. Jego tata
zmarł na zapalnie opon mózgowych. Mama mieszka
z dwójką starszego rodzeństwa w Gamie. Habimanem
zajmuje się babcia. Mieszkają w chatce zbudowanej
z trzciny i liści bananowych.
Nasza szkoła włączyła się w akcję- „Adopcja dziecka
z Afryki”. Pomoc ta polega na regularnym pokrywaniu
kosztów utrzymania i nauki do czasu jego usamodzielnienia.
Składka wynosi 8 Euro miesięcznie. Dzięki naszej pomocy
Habimana ma możliwość nauki w szkole podstawowej
w miejscowości Talica. To, co dla nas jest czymś
najnormalniejszym na świecie - możliwość uczenia się
i chodzenia do szkoły, dla niego jest luksusem, czymś, na co
nie mógłby sobie pozwolić bez naszej pomocy.
W Afryce 26% dzieci w ogóle nie rozpoczyna nauki,
a wśród 70% tych dzieci, które mają do niej dostęp, tylko
połowa kończy szkołę podstawową. Prawda jest taka, że
w wielu krajach Afryki edukacja nie jest obowiązkowa - jest
natomiast płatna. Dlatego kształcić się mogą tylko dzieci
z rodzin, które stać na opłacenie nauki. Często zdarza się, że
nie chodzą one do szkoły, bo ze względu na biedę posyłane
są przez swoich rodziców do pracy, muszą pomagać
w domu, w gospodarstwie i pracować w polu. Niektóre
pozostawione samym sobie, spędzają czas na ulicy.
W szkole regularnie organizowane są zbiórki drobnych
kwot od uczniów Gimnazjum w Kałuszynie. Dla nas jest to
tylko złotówka, – ale to szansa na lepsze życie, ponieważ
nasz przyjaciel będzie mógł się dalej uczyć!
To
przejaw
solidarności
ponad
granicami
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geograficznymi, politycznymi i kulturowymi, którą szczerze
propagujemy i wierzymy!
A może Ktoś nas wesprze?
Nadal zbieramy artykuły szkolne.
Uczniowie Gimnazjum w Kałuszynie
Oprac. Monika Szostek Nauczycielka języka angielskiego

4 listopada 2011 roku, w Szkole Podstawowej, odbyły się
zajęcia zorganizowane przez kałuszyńskich strażaków p.t.
„I Ty możesz zostać strażakiem”. Celem spotkania było
przedstawienie działań, do jakich zostały powołane straże
pożarne, prawidłowe reagowanie na zagrożenia oraz
zachęcenie uczniów starszych klas do zaangażowania się
w działalność powołanej Szkolnej Drużyny Pożarniczej.
Zajęcia połączone zostały z pokazem akcji gaśniczej
w wykonaniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kałuszynie.
W trakcie spotkania uczniowie mieli okazję zapoznania się
z prawidłowym powiadamianiem służb ratowniczych m.in.
wykonano połączenie telefoniczne z numerem 998,
profesjonalnie poinformowano dyżurnego Powiatowego
Stanowiska Kierowania o zagrożeniu pożarowym na terenie
szkoły, który zaalarmował jednostkę strażacką z Kałuszyna.
Prezentacja akcji gaśniczej, przeprowadzona na terenie
placu
szkolnego,
odzwierciedlała
prawidłowo
przeprowadzoną interwencję ratunkową. Na koniec
spotkania najaktywniejsi uczniowie mieli okazję poczuć się
strażakami – ubrani w prawdziwe mundury i hełmy, ugasili
przygotowane wcześniej ognisko.
Szkolna Drużyna Pożarnicza przy Szkole Podstawowej w
Kałuszynie liczy 17 osób z klas IV-VI. Zajęcia odbywają się
dwa razy w miesiącu, w piątki o godzinie 13.00. Celem
powołania drużyny jest zainteresowanie młodych ludzi
specyfiką strażackiej służby, zarówno ochotniczej jak
i zawodowej. Warunkiem uczestnictwa w strażackich
zajęciach jest deklaracja zainteresowanego ucznia, zgoda
rodziców oraz akceptacja Dyrektora Szkoły. Do końca roku
szkolnego zaplanowano cztery wycieczki m.in. do:
jednostek Państwowej Straży Pożarnej, muzeum
pożarnictwa oraz do jedynej na świecie ochotniczej straży
pożarnej, w której służbę pełnią druhowie zakonnicy.
Najbliższy wyjazd już w grudniu.
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