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O PROJEKCIE
Międzyprzedmiotowy Projekt Edukacyjny KROPLA AFRYKI, realizowany w roku szkolnym 2012/2013 w
Zespole Szkół EKOLA oraz w uczestniczących w projekcie wrocławskich szkołach podstawowych i
gimnazjalnych, jest częścią akcji KROPLA AFRYKI organizowanej przez Fundację Oświatową EKOLA we
współpracy z Fundacją „Water is Right”. Honorowy patronat nad projektem sprawują: Kuratorium Oświaty we
Wrocławiu, Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz Ewa Wolak Poseł RP.
Działania projektowe miały na celu poszerzenie wiedzy o Afryce i dotykającym ten kontynent problemie
braku wody pitnej, przybliżenie kultury i tradycji mieszkańców Czarnego Lądu, propagowanie wśród młodych
ludzi idei tolerancji, szacunku dla drugiego człowieka i jego odmienności. Uczestnicząc w akcji uczniowie
podejmowali inicjatywy charytatywne i filantropijne wspierające edukację afrykańskich rówieśników,
poznawali związki między działalnością człowieka a stanem środowiska naturalnego, zdobywali wiedzę o
degradacji i zanieczyszczeniu zasobów wodnych na świecie oraz sposobach ich ochrony, uczestniczyli w
międzyszkolnych konkursach rozwijając wyobraźnię, doskonaląc umiejętności z zakresu literatury, plastyki,
przyrody, geografii. Nawiązywali kontakty międzyludzkie i dzielili się swoją wiedzą.
Ważny element projektu stanowiło wspieranie działań humanitarnych Fundacji „Water is Right”
zmierzających do zaopatrzenia krajów Afryki oraz obszarów dotkniętych klęskami żywiołowymi w urządzenia
water-box służące do uzdatniania wody, dzięki którym możliwe jest przefiltrowanie i zapewnienie 28000
litrów czystej wody pitnej dziennie dla około dwóch tysięcy osób. Podczas odbywającego się na Wyspie
Słodowej, 7 czerwca 2013 roku, finału akcji KROPLA AFRYKI prowadzona była publiczna zbiórka funduszy na
zakup urządzenia water-box dla znajdującej się w Bombolulu na obrzeżach Mombasy kenijskiej publicznej
szkoły „Ziwa la Ng’ombe”, w której uczy się obecnie ponad 1200 dzieci.
W ramach projektu KROPLA AFRYKI odbyły się trzy konkursy międzyprzedmiotowe zorganizowane przez
Zespół Szkół EKOLA:
Konkurs Polonistyczny na krótką formę literacką inspirowaną Afryką
Konkurs Plastyczny na plakat promujący akcję KROPLA AFRYKI
Konkurs Geograficzno-Przyrodniczy WODNY TALAR
Uczestniczyło w nich 160 uczniów z następujących szkół:
Szkoła Podstawowa nr 34, Szkoła Podstawowa nr 50, Szkoła Podstawowa nr 61, Szkoła Podstawowa nr 95,
Szkoła Podstawowa nr 107, Szkoła Podstawowa nr 118, Szkoła Podstawowa Szalom Alejchem, Szkoła
Podstawowa EKOLA, Gimnazjum nr 23, Gimnazjum nr 28, Gimnazjum nr 43, Gimnazjum nr 1 w Oławie,
Społeczne Gimnazjum AMIGO, Gimnazjum EKOLA.
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LAUREACI KONKURSÓW
Konkurs Polonistyczny na krótką formę literacką inspirowaną Afryką:
Grand Prix Konkursu: Wiktoria Słabicka Dwie twarze, dwa oblicza inne, klasa 5a, SP nr 95, opiekun pracy:
Katarzyna Gałaj
Kategoria: Szkoła Podstawowa
Nagroda II stopnia: Zuzanna Kaleta Kropelka, klasa 5a, SP nr 107, opiekun pracy: Dorota Bugajska
Nagroda III stopnia: Alicja Matusiak Watarukashi, klasa 6a, SP nr 34, opiekun pracy: Teresa Jaworska
Kategoria: Gimnazjum
Nagroda II stopnia: Emilia Biesiada Kropla dla Afryki, klasa 3g, Gimnazjum nr 28, opiekun pracy: Łukasz
Gregorowicz
Nagroda III stopnia: Helena Bujacz Afryka… klasa 2f, Gimnazjum nr 23, opiekun pracy: Danuta Hadzinikola
Wyróżnienia:
Zuzanna Rataj Dzieciom świata, klasa 6, SP Szalom Alejchem, opiekun pracy: Ewa Chodorowska
Katarzyna Ruchel Dzika Afryka, klasa 6b, SP nr 61, opiekun pracy: Lidia Gustaw
Oliwia Pordzik Materiał z nadziei tkany, klasa 6b, SP EKOLA, opiekun pracy: Agata Polańska
Konkurs Plastyczny na plakat promujący akcję KROPLA AFRYKI:
Grand Prix Konkursu: Urszula Błaszczak SP EKOLA, opiekun pracy: Hanna Zbroniec
Kategoria: Szkoła Podstawowa klasy 1-3
Nagroda II stopnia: Oliwia Spławska, SP 107, opiekun pracy: Agata Sernecka
Nagroda III stopnia: Marta Iwaszczyszyn, SP 107, opiekun pracy: Agata Sernecka, Marta Osika
Kategoria: Szkoła Podstawowa klasy 4-6:
Nagroda II stopnia: Julia Cieplik SP EKOLA, opiekun pracy: Hanna Zbroniec
Nagroda III stopnia: Bartosz Kozłowski SP EKOLA, opiekun pracy: Hanna Zbroniec
Kategoria: Gimnazjum
Nagroda II stopnia: Krystian Siemasz, Gimnazjum AMIGO, opiekun pracy: Krystyna Chlebosz
Nagroda III stopnia: Gabriela Bartkowiak, Gimnazjum nr 28, opiekun pracy: Barbara Story
Wyróżnienia:
Angelika Suchy SP 107, opiekun pracy: Agata Sernecka
Oksana Warchoł SP 107, opiekun pracy: Katarzyna Pełka
Dominika Kozłowska SP EKOLA, opiekun pracy: Hanna Zbroniec
Anna Balcer, SP EKOLA, opiekun pracy: Hanna Zbroniec
Patrycja Żygadło SP EKOLA, opiekun pracy: Hanna Zbroniec
Karolina Szuja Gimnazjum 43, opiekun pracy: Anita Kobel
Konkurs Geograficzno-Przyrodniczy WODNY TALAR:
I miejsce : Julia Osmólska, Victoria Gluszkowska, Andrzej Rządkowski, Gimnazjum EKOLA
II miejsce: Mateusz Janusek, Marcin Meisinger, Piotr Rokita, Gimnazjum nr 28
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FINAŁ PROJEKTU NA WYSPIE SŁODOWEJ
Finał realizowanego w Zespole Szkół EKOLA w roku szkolnym 2012/2013 projektu KROPLA AFRYKI odbył
się 7 czerwca na Wyspie Słodowej. Na pierwszą część imprezy zaprosiliśmy uczniów wrocławskich szkół
podstawowych i gimnazjalnych biorących udział w akcji. Gościem honorowym była Beata Pawłowicz,
Wrocławski Kurator Oświaty, od początku sprawująca patronat nad projektem KROPLA AFRYKI. Głównym
punktem spotkania było wręczenie nagród laureatom trzech konkursów międzyszkolnych zorganizowanych
przez Zespół Szkół EKOLA: Konkursu Plastycznego na plakat promujący akcję KROPLA AFRYKI, Konkursu
Polonistycznego na krótką formę literacką inspirowaną Afryką oraz Konkursu Geograficzno-Przyrodniczego
WODNY TALAR. Nagrody dla laureatów ufundowała firma SATURN. Nagrodę specjalną dla uczestnika
Konkursu Plastycznego przyznał również Wrocławski Park Wodny.
Na uczestników tej części finału czekało ponadto wiele atrakcji. Dzieci mogły wziąć udział w
prowadzonych przez nauczycieli ZS EKOLA warsztatach, konkursach, animacjach i zabawach plenerowych o
tematyce afrykańskiej, wystąpić w interaktywnym przedstawieniu Przygody małej Pippi przygotowanym przez
Agencję Artystyczną TEATRON, zbadać pod mikroskopem, co żyje w brudnej wodzie. Najmłodsi chętnie
muzykowali w afrykańskich rytmach, wspólnie układali gigantyczne puzzle i korzystali z dmuchanego placu
zabaw. Na Wyspie można było obejrzeć, prezentowaną wcześniej we wrocławskim Aquaparku, wystawę
plakatów nagrodzonych w Konkursie Plastycznym.
Popołudniowo-wieczorną część finału skierowaliśmy do mieszkańców Wrocławia. Jej głównym celem
było propagowanie wiedzy o problemie braku wody pitnej w Afryce i publiczna zbiórka pieniędzy na służące
do uzdatniania wody urządzenie typu water-box, przeznaczone dla kenijskiej publicznej szkoły „Ziwa la
Ng’ombe” w Bombolulu. Wszyscy chętni mogli sprawdzić jak działa powyższe urządzenie i skosztować
przefiltrowanej za jego pomocą wody z Odry. Imprezie towarzyszył charytatywny koncert muzyczny, w czasie
którego wysłuchaliśmy artystów sceny polskiej i niemieckiej. Jako pierwszy wystąpił gość honorowy finału,
główny partner projektu KROPLA AFRYKI, Rolf Sthalhofen, założyciel Fundacji „Water is Right”. Niezwykle
energetyczny okazał się również występ Christine Set The Scene, która oprócz utworów własnych, zaśpiewała
przygotowaną specjalnie dla polskiej publiczności piosenkę „Piechotą do lata” z repertuaru zespołu Bajm.
Największy aplauz wzbudzili jednak dobrze znani wrocławianom artyści Teatru Muzycznego CAPITOL z
piosenkami z musicalu Hair oraz zespół MIKROMUSIC. Koncert prowadził aktor Teatru Współczesnego Marek
Kocot. Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty tematyczne. Najmłodsi chętnie odwiedzali stoisko
malowania twarzy i korzystali z dmuchanego placu zabaw, a nieco starsi z cateringu oferowanego przez firmę
SWOJSKIE SMAKI.
Realizacja tak dużego przedsięwzięcia, jakim był projekt KROPLA AFRYKI, nie byłaby możliwa bez
zaangażowania wielu osób i instytucji. Składamy podziękowania partnerom i sponsorom akcji oraz rodzicom
uczniów ZS EKOLA, którzy wsparli akcję finansowo. Dziękujemy Dyrekcji, nauczycielom i pracownikom szkoły
za entuzjazm i kreatywność w realizacji projektowych działań. Już dziś zapraszamy do udziału w kolejnych
projektach.
Zespół Szkół

FOTORELACJA

Uczniowie EKOLI podczas poprzedzającego finał
happeningu w Rynku

Występ uczniów EKOLI podczas pierwszej
części finału na Wyspie Słodowej

Wręczenie nagród laureatom Konkursu Plastycznego

Pamiątkowe statuetki dla szkół
uczestniczących w projekcie
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Warsztaty „Afrykańskie zwierzęta”

Stoisko malowania twarzy

Badanie wody pod mikroskopem

Zabawy plenerowe
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Dmuchany plac zabaw

Wspólne muzykowanie w afrykańskim rytmie

Najmłodsi goście imprezy

„Przekaż kroplę” - animacje plenerowe
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Interaktywne przedstawienie Przygody małej Pippi

Opiekuńcze duszki
wykonane przez afrykańskie plemię Jao

Afrykańskie stroje

Catering firmy SWOJSKIE SMAKI
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Dopisały nie tylko dobre humory, ale i piękna pogoda

Wystawa plakatów promujących akcję

Zbiórka funduszy na urządzenie typu water-box

Degustacja wody z Odry
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Water-box filtrujący wodę z Odry

Multimedialna prezentacja działań projektowych

Występ Rolfa Sthalhofena

Christine Set The Scene
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Występ artystów Teatru Muzycznego CAPITOL

Bitboksujący Komil Khamidow

Koncert charytatywny na Wyspie Słodowej

Występ zespołu MIKROMUSIC na zakończenie finału
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PRACE KONKURSOWE

Wiktoria Słabicka
DWIE TWARZE, DWA OBLICZA INNE
Jak życie i śmierć.
Jak dobro i zło.
Jak śmiech i płacz.
Dwie twarze, dwa oblicza inne.
Piękne, niewinne i jakże okrutne.
Taka jest właśnie Afryka.
Afryka kochana, piękna, cudowna, wspaniała.
Ta, którą rozumiem i za którą tęsknię.
Ta, której nie rozumiem,
Która zatrważa, krwawi i płacze.

Zuzanna Kaleta
KROPELKA
Mały Murzynek spragniony wody
bije w tam-tamy
wołając deszczu.

Ta dobra, pełna miłości i życia
Tak bardzo kusi, tak bardzo nęci.
Przybrana najpiękniejszym kolorem ziemi,
O barwach ciepłych, czerwieni odcieni,
Orientalnym zapachem oszałamia.
Gdzieś tam horyzont jak ocean, tyle że nie niebieski.
Przelewa się falami piasku złotego, bezkresu tak niebiańskiego.
Niebiescy piraci pustyni w oddali – Tuaregowie.
Tajemniczy, jak z baśni wspaniali i godni,
Imaziren – ludzie wolni.
Gdzieś indziej na szczycie wzgórza kasba się wynurza.
I choć wydaje mi się, że nie śpię wcale,
To sen swój śnię niewątpliwie na jawie.
Słyszę głosy, zapach piękny czuję,
Kobiety z koszem prania przepychają się w tłumie.

Tata jest wodzem
więc co dzień każe
swoim poddanym poszukać wody
Droga daleka, sucha pustynia
z nieba leje się żar
okrutnego słońca
Rozkładamy parasole.
Wkładamy kalosze.
Odkręcamy kran.

Gdzieś indziej daleko, płacz dziecka słyszę.
O Boże! Dlaczego? Dlaczego śmierć jest tak blisko?
Na wyciągniecie dłoni.
Płacz matek też słyszę,
Ich ciche szlochanie.
Krzyczeć i wołać już nie mają siły.
Przecież i tak świat ich nie słyszy.

Nie rozumiemy!
Nagroda II stopnia
Konkurs Polonistyczny KROPLA AFRYKI
Kategoria: Szkoła podstawowa

Świat zapłaci sowicie za skóry
Bestialsko zabitych zwierząt.
I nikt nie pomyśli wcale,
Choć przez chwilę o cierpieniu i płaczu.
Przecież to świata nie dotyczy!
My żyjemy inaczej.
Płaczemy i tęsknimy za czymś niemożliwym.
I choć tak bardzo cię kocham,
To przecież za mało, by pomóc.
Więc wierszem tym wołam. Ratunku!
Pomocy! Nie zostawiajmy jej samej!
Afryki dumnej - kochanej!
Grand Prix
Konkursu Polonistycznego KROPLA AFRYKI

Zmęczona mama z dzbankiem na głowie
idzie naczerpać ze studni
chociaż kropelkę.
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Urszula Błaszczak, SP EKOLA

Grand Prix
Konkurs na plakat promujący akcję KROPLA AFRYKI
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Katarzyna Ruchel
DZIKA AFRYKA
O Afryko dzika,
Skąpana w gorącym morzu słońca.
Dzika, nieokiełzana,
Spowita puchowym prześwitem mgły piaskowej.
Twe ciało suche, spieczone, popękane,
Brzydkie, a zarazem tak piękne.
Spragnione kropli wody.
Wody, która nawilży, odświeży, ożywi,
Byś znów się odrodziła,
Zakwitła soczystym kolorem zieleni,
Mieniła tęczowymi barwami piór,
Odżyła pod stopami pędzących dzikich stad.
O Afryko dzika!
Wyróżnienie
Konkurs Polonistyczny KROPLA AFRYKI

Zuzanna Rataj
DZIECIOM ŚWIATA
Na odległym afrykańskim lądzie
W spiekocie i znoju
Żyją czarne dzieci ulicy, o których prawa
Nikt nie toczy boju.
Często głodne i zapomniane
Pośród wojennej zawieruchy
Szeroko otwierają oczy
Oczekując od dorosłych otuchy.
W zniszczonych ubraniach,
Spragnione, mają najprostsze marzenia –
To duże naczynie z wodą
i może coś do zjedzenia.
Czarne dzieci ulicy,
Bez tożsamości,
Bez lekarza,
Bose i zaniedbane, chcą bawić się i marzyć,
Nie zostać zapomniane.
Wyróżnienie
Konkurs Polonistyczny KROPLA AFRYKI

Helena Bujacz
AFRYKA…
Afryka, Afryka – piękna i dzika,
Zachwyci swą urodą każdego podróżnika.
Czarny Ląd – niezwykły i tajemniczy,
Wspaniałych stworzeń wiele sobie liczy.
Lamparty, węże, papugi kolorowe
Oto mieszkańcy strefy równikowej.
Lwy i żyrafy, zebry i słonie,
Co jeszcze więcej powiedzieć o niej?
W kongijskiej dżungli dużo się dzieje,
Małpy się śmieją, żako głupieje,
Goryl z małżonką na spacer poszli
I zabłądzili w gąszczu zarośli.
W buszu Buszmeni strawę gotują,
Ostrzą maczety, dzidy szykują.
A w ich spojrzeniach jest chęć najszczersza,
By się rozprawić z autorką wiersza.
Nagroda III stopnia
Konkurs Polonistyczny KROPLA AFRYKI
Kategoria: Gimnazjum

Oliwia Pordzik
MATERIAŁ Z NADZIEI TKANY
Przeciągam dłoń po materiale...
Szorstkim, nieprzyjemnym...
Widzę wyschnięte rzeki, suchą ziemię i niedostatek
Przeciągam dłoń po materiale...
Barwnym, ciekawym, ciepłym...
Słyszę radosne serca śpiewające i cichy stukot bębenków.
Przeciągam dłoń po materiale...
Materiale pełnym różnorodności, uczuć...
Czuję rozpaczliwe gesty o pomoc od ludzi,
Co pod materiałem smutnym i radosnym
kryją pełną nadziei duszę...
Wyróżnienie
Konkurs Polonistyczny KROPLA AFRYKI
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Krystian Siemasz, Gimnazjum AMIGO
Nagroda II stopnia
Konkurs na plakat promujący akcję KROPLA AFRYKI

Gabriela Bartkowiak, Gimnazjum nr 28
Nagroda III stopnia
Konkurs na plakat promujący akcję KROPLA AFRYKI
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Alicja Matusiak
WATARUKASHI
Nigdy nie zwracałam na nią szczególnej uwagi. Zwykła, najzwyklejsza ozdoba - jak każda inna. Zlewała się
z tłem pośród wszystkich naszych obrazów, zegarów i innych dekoracji, których nazw w większości nie
znałam. Tak naprawdę nie miałam o jej istnieniu pojęcia. Tylko tego jednego dnia, kiedy wracałam ze szkoły,
przykuła moją uwagę. Wydawała się jakaś… magiczna. Powoli podeszłam do niej, żeby bliżej się przyjrzeć. Nie
wiedziałam, jakim cudem mogłam jej wcześniej nie zauważyć, traktować jak każdy inny element wystroju
naszego mieszkania.
Była owalna, drewniana. Miała idealnie okrągłe, wydrążone oczy, wypukły nos, pośrodku którego
namalowana była czerwona kreska ciągnąca się aż do czoła. Żółte brwi sprawiały, że twarz wyglądała na
zdziwioną, a pomarańczowe usta były otwarte, jakby drewniana postać krzyczała. Pod oczyma widniały dwa,
zielone paski ozdobione maleńkimi, białymi kropeczkami.
Wpatrywałam się w nią dobre 15 minut, skupiając całą uwagę na ustach, które zdawały się krzyczeć:
„Chodź do mnie!”. I tak zaczęła się moja przygoda…
W jednej chwili wszystko znikło: kanapy, dywan, drzwi, okna, ściany. Zostałyśmy tylko my dwie - ja i
maska. Stałam chwilę w tej nicości, nie wiedząc, co począć. Po chwili ruszyłam przed siebie z nadzieją, że
znajdę jakieś wyjście z tej sytuacji. Podczas marszu miałam ciągłe wrażenie, że ktoś mnie śledzi. W końcu
zebrałam się na odwagę i obróciłam się. Za mną stała, a właściwie lewitowała, maska! Mogłabym przysiąc, że
się ze mnie śmiała, naprawdę! Wpatrywałam się na nią oczyma wielkimi jak spodki.
- Skąd się tu wzięłaś? – spytałam. - Przecież to niemożliwe! Maska odpowiedziała mi milczeniem.
- Mogłabyś chociaż odpowiedzieć. Chodzisz, a właściwie latasz, to musisz umieć mówić! – mówiłam.
- Masz przecież usta… - znowu cisza - to powiedz mi chociaż, skąd się tu wzięłyśmy i jak się wydostać! Maska najwyraźniej nie miała ochoty na rozmowę, cały czas milczała.
- Odpowiesz mi czy nie? - zdążyłam się dobrze zdenerwować. Ku mojemu zaskoczeniu, nie odpowiedziała mi
cisza - usłyszałam dudnienie afrykańskich bębnów i śpiewy. Wciągnęłam głęboko powietrze.
- Może wreszcie się stąd wydostaniemy? - Maska najwyraźniej zrozumiała przekaz, bo zaczęła popychać mnie
w kierunku, z którego dochodziły dźwięki. Po chwili nie tkwiłyśmy już w ciemnym tunelu, ale prażyło nas
gorące słońce Afryki.
- Jesteś, jesteś! - podbiegła do mnie jakaś kobieta, zaczęła mnie nerwowo ściskać i całować po twarzy.
- Wiedziałam, że Watarukashi cię sprowadzi…
- Przepraszam, ale ja nie wiem… - zaczęłam, ale przerwała mi jakaś dziewczyna, wyłaniając się z krzaków i
głośno przy tym krzycząc.
- Mamo, nie panikuj! Raz wyszłam do lasu, a ty całą wioskę wysłałaś na poszukiwania! Nic mi nie… - przerwała
na mój widok. Teraz zrozumiałam, dlaczego kobieta tak mnie ściskała i uważała za swoją zgubę. Dziewczyna
wyglądała zupełnie jak… Ja!
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- Misia? - zapytała. Nie wiedziałam, skąd zna moje imię. - To ty?
- Taaak - odpowiedziałam nieco zmieszana. - A ty kim jesteś?
- Misia? Ta, którą widziałaś we śnie? - zapytała milcząca dotąd kobieta. Dopiero teraz zdałam sobie sprawę,
że zszokowana, nie wypuściła mnie jeszcze z objęć i wciąż kurczowo ściskała.
- Tak, ta sama - powiedziała dziewczyna. - Jestem Marika. Twoja prababcia.
Moja prababcia... Cóż, faktycznie moja prababcia nazywała się Marika, ale to i tak wyglądało na jakiś
straszny żart. Marika nie żyła od dawna. Ale z drugiej strony, skąd jakaś dziewczyna mogłaby wiedzieć, kim
była moja prababcia? Kiedy byłam młodsza, babcia często opowiadała mi, że jej matka, właśnie Marika,
zawsze chciała opuścić swoją słoneczną ojczyznę i pojechać spełniać marzenia w Europie. Niestety, nie
pozwoliła jej na to okropna bieda panująca wówczas na tamtych obszarach Afryki. Odkąd umarła Marika,
babcia oszczędzała każdy ciężko zarobiony grosz, by potem razem z mężem przyjechać do Polski i w pewnym
sensie spełnić marzenie swojej matki. Jak się pewnie domyślacie z tego, co napisane jest wyżej, byłam
ciemnoskóra. Nienawidziłam tego.
- Tak, właśnie tak, jestem twoją prababcią - powiedziała dziewczyna bez chwili wahania. - Możesz mi nie
wierzyć, ale mamy rok 1926…
- Co?! Jak to? - miała rację, nie mogłam uwierzyć.
- Watarukashi umie wiele. Po prostu przeniósł cię do naszych czasów. Jesteś z roku 2006, prawda? – zapytała.
- Prawie. Dzisiaj jest, to znaczy był… Będzie - zaczęłam się plątać - nieważne, jestem z roku 2013.
- Możliwe, sen nie był za bardzo wyraźny. Ale wiem jedno: mam pokazać ci nasze życie.
- Ale po co, dlaczego? - zapytałam zdumiona.
- Zobaczysz…
Moja, jak się okazało dwunastoletnia, czyli młodsza ode mnie o rok, prababcia pokazała mi wszystkie
uroki afrykańskiego życia. Niezwykle barwni i sympatyczni mieszkańcy miasteczka powitali mnie z otwartymi
ramionami. Podobało im się we mnie wszystko: od „dziwnie magicznej czupryny”, jak określili moją fryzurę, aż
po czubki pomalowanych bezbarwnym lakierem palców u stóp. Wszystko… no, nie licząc może mojego
ubrania składającego się z jasnych jeansów i żółtej koszulki, które uznali za „niestosowne i niezwykle
brzydkie”. Kazali mi przebrać się w tamtejsze ubrania - krótką sukienkę bez ramiączek w fantazyjne wzory
malowane naturalnymi barwnikami. Z boku kwitły na niej wielobarwne kwiaty, zaś z drugiej strony widniało
stado ptaków i pasących się gazeli. Potem pomalowano mnie. Nie chodzi o pomalowanie powiek, rzęs czy
paznokci, lecz o stworzenie na moich policzkach wspaniałego dzieła sztuki. Po zabiegu zafascynowana
podbiegłam do strumienia i zdałam sobie sprawę, że zdobienia są niemal identyczne jak na Watarukashim magicznej masce. Jedyną różnicą były namalowane na obu policzkach znaki. Patrząc wciąż na swoje odbicie,
pomyślałam, co by na ten widok powiedziały moje szkolne „koleżanki”. Pewnie „O fuj, jesteś taka niemodna,
te barwy wcale nie pasują do tego twojego strasznego, czarnego koloru, hahaha”, czy coś w ten deseń.
Kolejny powód, by uznać za porażkę siebie i całe moje życie.
- Wiedziałam, że cię tu znajdę - usłyszałam nagle głos Mariki. Wstrząsnął mną dreszcz
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- Chodź, czas na jedzenie!
- Idę, idę, tylko błagam, nie strasz mnie tak więcej - ale ona już nie słuchała, biegła w stronę wioski
najszybciej, jak mogła.
- Czyli zawody? - zawołałam i pobiegłam za nią. Zawsze biegałam bardzo szybko. Byłam dobra z wychowania
fizycznego, najbardziej jednak uwielbiałam gimnastykę. Umiałam rzeczy, o których inni mogli tylko marzyć.
Niestety, był to tylko kolejny powód, dla którego byłam po prostu dziwakiem. Nagle uświadomiłam sobie, że
już dawno przegoniłam swoją prababcię, która dyszała ciężko stojąc gdzieś w tyle i krzycząc, żebym
poczekała. Byłam bardzo zdziwiona, może to ta złość na los, jakim zostałam obdarzona wywołała we mnie
taką energię? Nie wiem, ale nie miałam czasu, aby o tym myśleć, pozostali mieszkańcy zaczęli zbierać się na
kolację. Ja, jako jedna z wielu wegetarianek, dostałam porcję najpyszniejszych w świecie gotowanych warzyw
z ryżem. Wiem, też byłam początkowo zdziwiona, ryż nie rośnie przecież w tych stronach, ale szybko zostało
to wyjaśnione - kilkadziesiąt kilometrów od miasteczka znajdował się targ, do którego raz w tygodniu
wysyłano kilku ludzi, by z zebranych wcześniej pieniędzy zakupili potrzebne rzeczy. Nagle zrozumiałam, w
jakim celu Watarukashi sprowadził mnie do tego, jakże magicznego, miejsca. Chciał, żebym coś zrozumiała.
Zrozumiała, że wcale nie jestem dziwolągiem czy wybrykiem natury. Nie jestem „czarną pokraką”, jak byłam
wiele razy nazywana. Jestem człowiekiem, jak każdy inny. To nie ja jestem dziwna, to bardziej oni są.
Po tym, jak jedząc pyszną kolację zdałam sobie sprawę z sensu wyprawy, wszystko zniknęło, a ja znów
stałam w salonie wpatrując się w ścianę. Wiele razy próbowałam znów przenieść się w tę krainę - dziką, ale
magiczną i czarodziejską. Watarukashi nie chciał mnie tam zanieść po raz kolejny. Wisiał uparcie na ścianie
milcząc, bez mrugnięcia okiem.
Wiem, że nie był to sen. Po prostu wiem.
Nagroda III stopnia
Konkurs Polonistyczny KROPLA AFRYKI
Kategoria: Szkoła podstawowa

Emilia Biesiada
KROPLA DLA AFRYKI
,,Kropla dla Afryki”, najnowszy projekt Polskiej Akcji Humanitarnej. Kiedy o nim usłyszeliśmy, nie miałam
pojęcia, o co chodzi. To znaczy, natrafiłam na informacje o Polskiej Akcji Humanitarnej w podręczniku od
WOS-u, ale to było wszystko. Nigdy się tym tematem nie interesowałam. Dzisiaj jest inaczej. Mam wrażenie,
że jestem innym człowiekiem niż jeszcze miesiąc temu. Zresztą, pewnie to prawda. Gdybym teraz spotkała
dziewczynę, którą byłam, nie poznałabym jej na ulicy. Zmieniłam się. Zadecydował o tym przypadek. Dziś
wiem, że szczęśliwy, ale wtedy tak o tym nie myślałam.
Dobrze, może zacznijmy od początku, choć to dosyć trudne. Malwa zawsze powtarza, że najtrudniejszy
jest pierwszy krok, potem wszystko idzie łatwo. Ale nie chcę uprzedzać wypadków. W chwili, od której
powinnam rozpocząć moją historię, jeszcze nie znałam Malwy. A zatem zaczynam. Trzy, dwa, jeden…
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Mam na imię Manuela. Przez długi okres w moim życiu byłam zła na rodziców za to, że tak mnie nazwali.
Jakby zabrakło im zwyczajnych Kaś, Oli czy Patrycji. W końcu jednak przywykłam do swojego imienia tak, jak i
do tego, że nigdy nie spodziewałam się zostać kimś szczególnym. Byłam, ot, przeciętna. Brązowe włosy,
brązowe oczy, parę zbędnych kilogramów. Szesnaście lat. Gdybyśmy się minęli na ulicy, pewnie byście się
nawet nie obejrzeli. Nie zwracam na siebie uwagi. Noszę zwyczajne dżinsy i koszulki, uwielbiam czytać. W
tamtym czasie miałam swoje grono koleżanek, perspektywę zbliżającego się egzaminu i marzenia o wielkiej
miłości. Jak każda nastolatka. Dzisiaj trudno mi ocenić, czy byłam szczęśliwa. Chyba tak, a w każdym razie
spokojna. Miałam swoje małe radości i małe kłopoty. To znaczy, teraz zaczynam dostrzegać, że były małe.
Wtedy nie wiedziałam nic o tym, co było poza granicami mojego świata.
Dlaczego to się zmieniło? Cóż… z powodu drobiazgu. Jak pisała Siesicka: ,,Człowiek to rzeczownik, a
rzeczownikiem rządzą przypadki.” Tym razem były to punkty do liceum. W kwietniu dopadł mnie żal, że nie
zapisałam się na wolontariat, który dawał dodatkowy punkt na świadectwie. I nagle pojawiła się ,,Kropla dla
Afryki”, projekt PAH, który wyróżniał się tym, że organizacją miała się zająć młodzież. Napisałam, że pojawiła
się nagle? Chyba źle ujęłam to w słowa. Od paru tygodni słyszałam o niej w telewizji, widziałam plakaty
wiszące w szkole, słuchałam rozmów koleżanek zainteresowanych wzięciem udziału w tym projekcie. Ja do
nich nie należałam. Muszę przyznać, że byłam straszną egoistką. Wolałam się skupić na swoim małym życiu.
I wtedy, na zwyczajnej przerwie, w zwyczajną środę, podeszła do mnie Zośka.
- Hej, Manuela, na pewno nie chcesz iść na tę ,,Kroplę”? Ja się wybieram…
Zdziwiło mnie to. Zośka, tak jak i ja, nigdy nie należała do ,,aktywistek”.
- Poważnie? – zapytałam z powątpiewaniem. Co cię tak nagle natchnęło na naprawianie świata?
- Kiedyś musi przyjść ten dzień…
- A dlaczego teraz? Za chwilę mamy egzaminy, teraz powinnaś pomyśleć o sobie.
- Myślę! – roześmiała się. – Słuchaj, za to są dodatkowe trzy punkty do liceum. Nie warto?
Natychmiast zmieniłam zdanie. Bardzo, bardzo chciałam się dostać do dziewiątki, a nie miałam znowu
takich świetnych ocen. Ot, w większości czwórki, kilka piątek, trójka też by się znalazła… No i jedna szóstka z
angielskiego. Zawsze byłam dobra z języków. W klasie byłam jedną z lepszych uczennic, ale mimo to bardzo
się denerwowałam egzaminami i wyborem szkoły ponadgimnazjalnej. Żeby się dostać do mojego liceum
(pomimo że nie miałam gwarancji, iż się dostanę, a do końca roku szkolnego zostały prawie dwa miesiące),
byłam gotowa choćby na piechotę pójść do tej Afryki.
Po lekcjach było spotkanie potencjalnych wolontariuszy. Kiedy się tam wybierałam, nie miałam pojęcia,
na czym nasza działalność będzie polegać. Pamiętam, że w pewnej chwili zerknęłam za okno i pomyślałam
smutno, że będzie padać. Nie wiedziałam jeszcze, jak wiele niektórzy ludzie oddaliby za kroplę deszczu.
Weszliśmy do wyznaczonej dla nas sali. Oprócz mnie i Zosi było kilku uczniów. Siedzieli na ułożonych w
krąg krzesłach i rozmawiali. Nie znałam ich imion. Nie powinno to zaskakiwać, bo choć spędziłam w tym
gimnazjum prawie trzy lata, nadal nie rozpoznawałam większości uczniów. Życie szkolne płynęło obok mnie i
rzadko zaszczycałam je spojrzeniem. Było raczej czymś w rodzaju programu rozrywkowego; śmiałam się
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z wygłupów chłopaków, słuchałam rozmów dziewczyn z klasy, ale w żadnej z tych rzeczy nie uczestniczyłam.
Uczestnictwo wymagało zaangażowania, na które trudno było mi się zdobyć. Nie chciałam, by ktokolwiek na
mnie liczył. Pozycja obserwatora była dużo bezpieczniejsza.
Kiedy zadzwonił dzwonek, do klasy weszli chłopak i dziewczyna. On miał jasne włosy, był bardzo wysoki i
wysportowany. Skórę miał opaloną na ciemny brąz, co rzadko się zdarzało o tej porze roku, ale niczym innym
się nie wyróżniał, jak ja, więc z miejsca poczułam do niego lekką sympatię, ale i brak zainteresowania.
Uznałam, że jest zbyt podobny do mnie, by mnie zaskoczyć.
Dziewczyna dużo bardziej rzucała się w oczy, choć nadal nie mam pojęcia, dlaczego. Była niższa o głowę
od chłopaka i bardzo drobna. Jemu dałabym dwadzieścia lat, a ona wyglądała na naszą rówieśniczkę. Też
była opalona, miała lekko potargane, kasztanowe włosy i oczy koloru czystej zieleni. Z pewnością była ładna,
ale nie piękna. Mimo to nie mogłam oderwać od niej wzroku. Na twarzy nieznajomej malowała się szczera
sympatia, jakby nas znała i zdążyła polubić, a także radość życia, która sprawiała, że każdy miał ochotę się
uśmiechnąć. Ruchy miała sprężyste i energiczne, przez cały czas się uśmiechała. Była swobodna i beztroska.
Miałam wrażenie, że w klasie zrobiło się jaśniej. Nadal nie wiem czy to tylko złudzenie, czy tak było
rzeczywiście.
- Cześć! – powiedziała wesoło. – Są już wszyscy?
Rozległ się pomruk oznaczający zgodę.
- Świetnie. Kilka słów na początek. Mam na imię Malwa…
- Malwina – poprawił ją chłopak.
- …a to jest Adam – kontynuowała niezrażona, ale zauważyłam, że lekko szturchnęła kolegę. Wyglądało to
zabawnie, bo Adam przy każdym wydaje się wielki, a ona maleńka. Kiedy stali obok siebie, ten kontrast był
komiczny.
– Myślę, że wiecie, po co tu jesteśmy. Będziemy razem pracować nad projektem ,,Kropla dla Afryki”. Kilka słów
na początek. Nie będę wam tłumaczyć, że jest organizowany przez Polską Akcję Humanitarną, bo to pewnie
już słyszeliście. Powiem więc tylko, na czym to polega albo może lepiej niech Adam wam to powie.
- Dobra – odezwał się chłopak. – Faza pierwsza: kampania informacyjna mająca na celu uświadomienie jak
największej grupy osób o warunkach panujących w przeciętnej afrykańskiej wiosce…
- …czyli innymi słowy, poinformowanie ludzi, co się dzieje w Afryce – dokończyła Malwa.
- Faza druga: zbiórka pieniędzy, z której datki będą przeznaczone na budowę studni w strefie Sahelu. Wiecie
z geografii, co to jest, prawda?
- Aha – odpowiedzieliśmy, choć bez przekonania. Osobiście wiedziałam, co to jest – z geografii mam piątkę –
ale Zosia na pewno nie. Na jej użytek wytłumaczyłam: - Najbardziej suchy rejon Ziemi, pas ciągnący się przez
Afrykę na południe od Sahary, od Atlantyku do Oceanu Indyjskiego.
- Właśnie. Jak masz na imię? – spytała Malwa.
- Manuela.
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- Pięknie – odpowiedziała. Kiedy indziej uznałabym to za kpinę, ale w jej głosie był tak szczery zachwyt, że
musiałam uwierzyć. Choć Malwa ma dziewiętnaście lat, czasami przypomina dziecko. Jest taka… prostolinijna,
bezpośrednia. Między innymi za to tak ją lubię.
- Dziękuję – odparłam nieco zawstydzona. Pierwszy raz ktoś pochwalił moje imię.
- Myślę, że najlepiej będzie jeśli wszyscy się przedstawicie – zwróciła się do pozostałych.
Wymienili imiona, których i tak nie zapamiętałam. Przynajmniej wtedy, bo dzisiaj dobrze ich znam. Alka,
Marcin, Piotrek, Eryk i Wera. No i oczywiście Zośka.
Zaczęliśmy rozmawiać. Nie ,,omawiać problem” czy ,,pracować”, jak to można powiedzieć w takich
sytuacjach, tylko zwyczajnie rozmawiać. Jakby to była zabawa, coś, co nie wymaga od nas wysiłku. Jak wyjście
do kina. Oczywiście, Malwa i Adam traktowali sprawę poważnie, choć to nie najlepsze określenie.
Sformułowanie ,,powaga” w ogóle mi tu nie pasuje, ale nie mogę znaleźć innego słowa. Cóż, pisarką nie
jestem, a spadło na mnie trudne zadanie. Opisać atmosferę podczas naszych spotkań to jak złapać promienie
słońca do pudełka po butach.
Uzgodniliśmy, że zrobimy na komputerach ulotki i plakaty, a potem rozwiesimy je w mieście. Kiedy
indziej podeszłabym dość cynicznie do takiej próby, ale wtedy wszystkim udzielił się entuzjazm Malwy i
Adama. Pod koniec spotkania nareszcie zrobiło się poważnie. Starsi pomocnicy pokazali nam zdjęcia z Afryki.
Dopiero co z niej wrócili. Pamiętam, że pomyślałam, iż już wiem, dlaczego są tacy opaleni. Ale odnotowałam
to tak na marginesie. Przywiezione przez nich fotografie pochłonęły całą moją uwagę.
Nie potrafię ich opisać. Tak, podjęłam się opowiedzenia o projekcie, ale to przerasta moje możliwości.
Nie mówię, że były drastyczne, ale pokazywały całkiem inny świat. Szczególnie jedna zrobiła na mnie
wrażenie. To była twarz chłopca, najwyżej dziesięcioletniego. Był chudy i wymizerowany, pokryty suchym
pyłem. Ale największe wrażenie robiły jego oczy. Zobaczyłam w nich powagę całkowicie niepasującą do jego
wieku i drobnej twarzyczki.
- Nazywa się Kuadio – powiedziała Malwa. Nie zauważyłam, kiedy do mnie podeszła. – Ma dwanaście lat.
- Dwanaście…?
- Fakt, nie wygląda na tyle. Miły dzieciak. Uczyłam go czytać, wiesz?
- Co? – niby wiedziałam o kłopotach z edukacją w krajach rozwijających się, ale nigdy nie wyobrażałam sobie
tego w odniesieniu do konkretnej osoby.
- Tak już jest, Manuela. Można by powiedzieć, że nic tego nie zmieni, ale ja właśnie mam zamiar to zmienić.
- Sama? – spytałam z powątpiewaniem. – Nie uratujesz świata.
- Może i nie. Ale próbować nie zaszkodzi. Przynajmniej nigdy nie będę mogła sobie wyrzucać, że
przyglądałam się bezczynnie. Albo, co może gorsze, tak po prostu zamykałam oczy, bo bałam się tego, co
mogłam zobaczyć. Trzeba żyć dla innych, wiesz? Wtedy nasze życie naprawdę ma wartość.
- Może w twoim przypadku tak, ale… ja to co innego. Tutaj nic nie mogę zrobić, a nie chcę nigdzie
wyjeżdżać. Mam swoje życie i nie chcę go oddawać. Chcę tylko dostać się do dobrego liceum i tak dalej… Nie
nadaję się do poświęceń, nie teraz.
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- Przecież teraz coś robisz, prawda?
- Żeby dostać punkty do liceum – powiedziałam, zdumiona własną szczerością.
- Może. Ale jednak coś robisz. Może jeszcze zmienisz zdanie. Myślę, że na pewno. Jeśli nawet teraz wierzysz,
że przyszłaś tu jedynie dla własnej korzyści, to się prędzej czy później zmieni. Zaangażujesz się.
Przypadkiem Malwa użyła słowa, którego nie lubiłam najbardziej. Zirytowałam się. Jakim prawem ta obca
dziewczyna miała mi mówić, co ze mną będzie w przyszłości? Wróżbitka się znalazła!
- Skąd możesz to wiedzieć? – warknęłam. – Nie znasz mnie!
Malwa uśmiechnęła się łagodnie. Nie było w niej cienia urazy. Poczułam lekkie wyrzuty sumienia.
- Wystarczyło spojrzeć na twoją twarz, kiedy patrzyłaś na zdjęcie Kuadia. Już taką widziałam. Zobaczysz. I
chociaż teraz jesteś na mnie zła, jeszcze się zaprzyjaźnimy, zobaczysz. Powiedziała to z niewzruszoną
pewnością, jakby mówiła o czymś, co już miało miejsce albo było tak naturalne, jak to, że po nocy jest dzień.
Nie odpowiedziałam. Malwa mrugnęła do mnie i odeszła.
Kiedy wychodziłam ze spotkania, przysięgałam sobie, że się nie zaangażuję. Łatwo się domyślić, że nic z
tych obietnic nie wyszło. Każdego dnia coraz bardziej zależało mi na projekcie, już nie dla punktów, ale dla
niego samego. Dla Kuadia. I dla Malwy. Rzeczywiście zaczynałam ją lubić. Kiedy wątpiłam w sens tego, co
robimy, ona w niemal magiczny sposób zjawiała się obok i samym swoim uśmiechem sprawiała, że wracała
mi nadzieja. Uśmiechem i entuzjazmem. W ten sposób porwała nas wszystkich, nawet Pawła, jednego z
najbardziej wyrachowanych ludzi, jakich znałam. A przynajmniej, kiedyś taki był. Dziś – nie. Zmienił się, jak my
wszyscy. Trudno uwierzyć, że kilka tygodni może tak odmienić człowieka. Nasz projekt - ,,Nasza Kropla”, jak
zawsze o nim mówiliśmy – odniósł wielki sukces. Szczególnie dobrze poszło naszej szkole. Dzięki temu
dostaliśmy cztery, a nie trzy punkty na świadectwie, ale to była ostatnia rzecz, o której myśleliśmy. Liczyło się
to, że zrobiliśmy coś dobrego dla świata. Może nie zdołamy go naprawić, jak powiedziała Malwa, ale gdyby
każdy myślał w ten sposób, jak wyglądałoby nasze życie? Wiele się nauczyłam dzięki ,,Kropli”, dzięki moim
,,współpracownikom”, a nawet dzięki ludziom, którzy kpili sobie z nas, gdy rozwieszaliśmy plakaty. Już wiem,
że wcale nie muszę być przeciętna. Żadne z nas nie jest. Każdy człowiek jest wyjątkowy, ma swoje znaczenie.
Jak Kuadio, który – jak chwilę temu napisała mi Malwa – dzięki naszej akcji może się uczyć. A ja? Napisałam
egzamin, i to naprawdę dobrze. Mam ponad dziesięć punktów powyżej pułapu, od którego można się dostać
do dziewiątki. Czyli projekt tak naprawdę nie był mi potrzebny, przynajmniej w kwestii dostania się do liceum.
Ale niczego nie żałuję. Więcej – jestem szczerze wdzięczna losowi (i Zośce), że postawił przede mną ,,Kroplę
dla Afryki”.
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