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Budujemy bezpieczne domy, czyli
bajka o współpracy
– Tolu! Tolu! Podaj mi proszę młotek! – Urwis, ubrany w roboczy strój,
siedział na dachu powstającego właśnie nowego domu.
Kilka dni temu Tola i Urwis dołączyli do grupy wolontariuszy.
Wolontariuszy, czyli osób, które w swoim wolnym czasie i z potrzeby
serca decydują się komuś pomóc. Wolontariusze mogą pomagać
osobom starszym, dzieciom czy zwierzętom. Tym razem Tola i Urwis
dołączyli do wolontariuszy pomagających najbiedniejszym rodzinom,
które nie miały własnych, bezpiecznych domów. Kilka z nich mieszkało
w bardzo złych warunkach, tymczasowych chatkach zbudowanych
ze starych desek, skrzynek lub blachy falistej. Takie ubogie osiedla,
znajdujące się często na obrzeżach dużych miast, nazywane
są slumsami.
Tola, Urwis i reszta wolontariuszy mieli dokładnie zaplanowane
działania. W ciągu miesiąca chcieli wspólnie z mieszkańcami slumsów
wybudować pięć bezpiecznych i trwałych domów. Musieli jednak
wymyślić, jak przezwyciężyć problemy, które co chwila pojawiały się
na placu budowy. Akurat tego dnia rodziny, dla których budowane były
domy i które codziennie pracowały ramię w ramię z wolontariuszami,
musiały wyjechać. Na budowie zostali tylko wolontariusze spoza
slumsów.
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– Urwis! Urwis! – wołał młody słonik. – Urwis, chodź! Mamy
kłopot! Skończyła się nam woda w baniakach, nie możemy
zaparzyć herbaty ani nawet umyć rąk.
– No to sobie napompujcie z innego miejsca – odkrzyknął Urwis. –

Tymczasem podłączmy się do drugiej pompy albo do kranu w którymś
domu. Na pewno ktoś ma tu wodę, a my nie potrzebujemy dużo, wiemy,
że trzeba ją oszczędzać.
Wolontariusze rozejrzeli się wokoło. Wiedzieli, że w slumsach

Przecież pompa z wodą jest niedaleko.

posiadanie bieżącej wody w domu czy nawet na ulicy nie jest aż takie

– No jest, ale popsuta – odparł słonik.

oczywiste. Ludzie tu mieszkający często są pozbawieni wielu rzeczy,

– No nie! Jak to?! – zmartwił się Urwis ześlizgując się z dachu, żeby
sprawdzić, czy to, co mówi słonik, jest prawdą.
Faktycznie, pompa nie działała. Przyciskali, pompowali, wskakiwali
na nią... i nic. Ani jedna kropelka wody nie wyleciała z metalowego
kranu. Dopiero teraz Urwis uświadomił sobie, że od dawna nie widział
przy niej nikogo z okolicznych mieszkańców.
– Eh, no nic, jutro wezwiemy hydraulika – zawyrokował Urwis. –
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takich jak woda czy elektryczność. O odprowadzaniu ścieków można
zapomnieć! Nie ma też wytyczonych ulic. W slumsach Addis Abeby, czyli
stolicy Etiopii, niemal nikt nie ma dostępu do wody we własnym domu.
Trzeba po nią chodzić kilka a czasem kilkanaście minut i przynosić
w baniaku często tak ciężkim, że da się go unieść jedynie stawiając go
na głowie.
– To ja pójdę i popytam, gdzie jest najbliższa pompa lub kran – zgłosiła
się ochoczo kotka Tola.
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– Och, no jasne! Z przyjemnością! Ej! Chłopaki! Zabierajcie baniak
i chodźcie! Najlepiej weźcie trzy baniaki. Droga jest długa. Lepiej nie
wracać się kilka razy.

Pies z Polski, słonik z Republiki Południowej Afryki i jeszcze dwoje
innych wolontariuszy wzięło baniaki na wodę i powędrowało w stronę
pompy.
Czy rozwiązywaliście kiedyś zadanie z labiryntem? Jeśli tak, to wiecie,
że przejście przez labirynt wymaga dużo uwagi. Dość łatwo można się
zagubić i skręcić w złą stronę. Droga do pompy z wodą była jak labirynt.
Ścieżki wiły się i zakręcały, wolontariusze co chwila trafiali w ślepy
zaułek. Trzeba przyznać, że droga była też trochę niebezpieczna. Domy
z blachy falistej miały bardzo ostre i nierówne ściany. Wolontariusze
musieli uważać, by nie zahaczyć ubraniem o jakiś metalowy element
lub wystający gwóźdź.
– Biedni mieszkańcy – powiedziała cichutko Tola, odrywając
swoją chustę od jednego z gwoździ, o który niechcący zahaczyła. –
Szybko podskoczyła do najbliższego domu z falistej blachy, przed którym

Spacerowanie po slumsach jest trochę niebezpieczne. Bardzo łatwo

siedział starszy pan koczkodan.

tu o skaleczenie!

– እንደምን አደርክ [czytaj: inidemini āderiki], dzień dobry! – Tola przywitała

– Nie wiem, co jest gorsze. Te wystające gwoździe czy kable

się grzecznie w języku amharskim, jednym z oficjalnych języków Etiopii. –

wiszące z góry – przyznał słonik, który był największy

Czy ma pan może wodę w domu?

ze wszystkich wolontariuszy.

– Wodę w domu? Ha, ha, ha! – zaśmiał się starzec. – Zabawne pytanie!

Dopiero teraz wszyscy spojrzeli w górę. Faktycznie,

Kochana, najbliższa działająca pompa jest kilkanaście minut drogi stąd.

wzdłuż głównych ulic pociągnięte były kable elektryczne.

Jeśli się tam wybierasz, przynieś też poproszę trochę wody dla mnie.

Nie wyglądały jednak bezpiecznie. Kable ciągnęły się

Zostały mi dwie szklanki – wyjaśnił koczkodan.
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po dachach, rynnach i palach. W wielu miejscach

Wolontariusze wrócili do pracy.

wyglądały jak splątana nić pajęcza. Jeden nieuważny

Nie minęła godzina, gdy Urwisa dobiegł znajomy szept.

ruch mógł sprawić, że prąd kogoś porazi.
– Słoniku, uważaj na siebie. Już jesteśmy blisko – powiedział lew
Leo, który mieszkał w odleglejszych częściach miasta i dzięki temu
przywykł do różnych niespodzianek, a nawet niebezpieczeństw.
Leo miał rację. Wkrótce wolontariusze znaleźli się na miejscu.
Pośrodku piaszczystego placu znajdowała się duża pompa. Gromadzili
się przy niej mieszkańcy z różnych części slumsów. Przyjście

– Urwis, Urwis! Pssst! Urwis! – usłyszał piesek układając dachówki
na dachu.
Urwis wychylił pyszczek i zobaczył na dole dziwnie podskakującą Tolę.
– Urwis, mi się chce siusiu! – szeptała kotka.
– No, to idź do toalety … – poradził przytomnie piesek, zastanawiając
się jednocześnie, po co przyjaciółka informuje go o potrzebie

wolontariuszy wyraźnie zaciekawiło zgromadzonych. Zwierzęta słysząc,

skorzystania z toalety.

że wolontariusze uczestniczą w budowaniu domów, zaoferowały

– No… ale tu nie ma łazienki – wyjaśniła kotka. – Małpka mówiła,

pomoc przy pompowaniu. Młodsi i starsi, dziewczynki i chłopcy chwycili

że muszę iść gdzieś do rowu… chodź ze mną, co? – prosiła Tola,

pojemniki na wodę, napełnili je po brzegi, a później pomogli je zanieść

przebierając nóżkami.

do nowopowstającego osiedla.

Rzeczywiście, Urwis zdał sobie sprawę z tego, że od kiedy zaczęli

– Ojej, ale jesteście kochani! – zachwyciła się Tola. – Mój baniak
wypełniony wodą stał się taki ciężki, że nie udźwignęłabym go sama.
Naprawdę nie wiem, jak dzieci mieszkające w slumsach dają radę nosić
takie ciężary na co dzień. Jak miło, że nam pomagacie!

– Przecież możemy pomagać sobie wzajemnie: wy pomagacie nam,
my pomagamy wam – uśmiechnął się jeden z mieszkańców slumsów. –
Nie mamy pieniędzy, ale możemy podzielić się innymi rzeczami, które
akurat mamy. A mamy czas i doświadczenie w życiu tu, na miejscu.
Jeśli wasza pompa nadal nie będzie działała, zorganizujemy wam
wsparcie przy transporcie wody – obiecał nieznajomy, machając Toli
na pożegnanie.
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budować, tak bardzo zajął się pracą, że nie miał czasu na korzystanie
z toalety w ciągu dnia. Korzystał z niej wieczorem w swoim pokoju
hotelowym. W części miasta, w której nocowali wolontariusze, każdy
dom i hotel miał normalne toalety. Był prysznic, umywalka i zwykły
sedes. Tymczasem w domach na terenie slumsów nie było toalet.
Urwis i Tola minęli kilka budynków i dotarli do miejsca, które doradzała
im małpka. W rowie płynął niewielki strumyk. Niektórzy mieszkańcy
slumsów traktowali go jak toaletę. Nie dlatego, że był blisko. Po prostu
nie mieli wyboru. W ich domach nie było toalet. Brakowało kanalizacji,
czyli podziemnych rur, którymi można wyprowadzać nieczystości
z domów.
– Fuu... tu jest brudno, nie będę tu robić siusiu – stwierdziła Tola
zatykając nosek. To prawda, w rowie i jego pobliżu było… jakby
to powiedzieć… sporo zanieczyszczeń. W dodatku płynęły one później
wraz ze strumykiem przez slumsy. Nie było to ani przyjemne, ani
zdrowe, ani ekologiczne.
Piesek przypomniał sobie, że Leo mówił kiedyś, że na terenie slumsów
można korzystać z płatnych toalet. Mieli nadzieję, że tam będzie czysto
i nie pomylili się! Tola odetchnęła z ulgą. Dbający o toalety pracownicy
starannie je czyścili. W środku całkiem przyjemnie pachniało.
Co prawda trzeba było za nią zapłacić, ale na szczęście Urwis miał przy
sobie kilka monet.
– Wiesz Urwis, cieszę się, że w domach, które budujemy, toalety będą
w środku i że osoby, które tu zamieszkają, nie będą musiały płacić
za korzystanie z łazienki – wyznała przyjacielowi Tola w drodze
powrotnej.
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Tego dnia już wiele więcej nie wybudowali. Sprzątnęli narzędzia i wrócili

– Dlaczego jest zamknięta? Przecież nie macie

do siebie, aby odpocząć.

teraz wakacji?

Przez kolejne dni wolontariusze budowali domy. Domy składały się

– Nie mamy. Ale nasza nauczycielka zachorowała

z kuchni, łazienki i dwóch pokoi. Mieszkańcy slumsów bardzo im
pomagali. A przyszli właściciele pracowali na budowie dłużej niż

i wyprowadziła się do rodziny poza slumsy. Była bardzo mądra
i kochana. A tu do slumsów inni nauczyciele nie chcą przychodzić.

wolontariusze – od świtu do zmroku. Nawet pewna mała małpka,

Niektórzy mają za daleko, inni pewnie trochę się boją.

mieszkanka slumsów, która początkowo była nieśmiała, w końcu bardzo

– Ojej... a czy nie możesz pójść do innej szkoły? Obok naszego hotelu

zaprzyjaźniła się z wolontariuszami i codziennie przychodziła pomóc Toli

są chyba dwie.

i Urwisowi w pracy. Okazało się, że robota idzie tak sprawnie i szybko,
że wspólnym wysiłkiem udało się wybudować sześć domków, czyli o jeden
więcej niż wcześniej planowano.

-Musiałabym dojeżdżać autobusem. To jest za daleko i za drogo.
Oszczędzamy pieniądze na jedzenie, toaletę i wodę. Sama wiesz,
że w slumsach za wszystko trzeba płacić... nawet za toaletę.

Pewnego pięknego wieczoru budowa miała się ku końcowi. Nowe,
przytulne i ekologiczne domy były prawie gotowe! Wolontariusze
przybijali ostatnie gwoździe i następnego dnia uroczyście mieli się do nich
wprowadzić szczęśliwi mieszkańcy.
Po pracy Tola usiadła na schodkach domu, a Tsehaj, jej nowa przyjaciółka,
stanęła tuż obok niej.

Rozmowa z małpką zasmuciła Tolę i przez cały wieczór nie dawała spokoju.
Przecież musi być jakiś sposób na to, żeby mieszkające w slumsach dzieci
mogły chodzić do szkoły!
Przez cały wieczór Tola dyskutowała z Urwisem i innymi wolontariuszami
na ten temat. Wspólnie chcieli znaleźć rozwiązanie problemu. Chcieli
pomóc Tsehaj i pozostałym dzieciom. Wreszcie Leo wpadł na wyśmienity

– Tsehaj, możesz mi odpowiedzieć na jedno pytanie? – spytała znienacka
Tola.

pomysł.
Nazajutrz z samego rana dookoła domów zgromadziło się bardzo wiele

– Oczywiście, Tolu, pytaj o co chcesz! – odparła pogodnie małpka.

osób. Wszyscy chcieli zobaczyć, jak wyglądają nowe mieszkania.

– Przychodziłaś do nas codziennie. Codziennie pomagałaś przy

Lew Leo, Urwis, Tola, Słonik, przyszli mieszkańcy domów oraz

noszeniu drewna, nalewaniu wody czy podawaniu narzędzi. Czy

wolontariusze ze slumsów stanęli ramię w ramię. Słonik zatrąbił głośno

jednak w godzinach, w których tu byłaś, nie powinnaś być w szkole? –

dając w ten sposób znak, że Leo może zacząć przemawiać.

dopytywała Tola.

– Kochani! Zbudowaliśmy sześć nowych, wygodnych i bezpiecznych

– Tak, powinnam... ale... ale nasza szkoła jest zamknięta – odparła

domów. Pięć z nich trafi do rodzin, które od dawna o to prosiły. Ale dzięki

małpka.

waszej pomocy i współpracy udało się wybudować jeden dom więcej niż
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planowaliśmy. Proponujemy, żeby za waszą zgodą jeden dom przeznaczyć
dla osoby, która jest tu bardzo potrzebna. Osoby, która pomoże wszystkim
dzieciom mieszkającym na terenie slumsów. Dla… waszej pani nauczycielki!
Szkoła znowu będzie mogła być otwarta, a dzieci będą mogły wrócić
do nauki!.
– Tak! Tak! Doskonale! – wiwatował tłum. – Świetny pomysł! Dziękujemy,
że o tym pomyśleliście!
I tak grupa zakończyła projekt. Wolontariusze zyskali nowych przyjaciół
i cenne doświadczenie. Mieszkańcy slumsów zaś – bezpieczne domy,
łatwiejszy dostęp do wody i… nauczycielkę, która pomoże dzieciom
z najbiedniejszych obszarów miasta odmieniać swoją przyszłość.
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Pytania do uważnego słuchacza
1.

W bajce było powiedziane, że Tola i Urwis są wolontariuszami.
Co to znaczy? Czy każdy może być wolontariuszem?

2.

W bajce była mowa o tym, że Tola i Urwis pomagali wybudować
domy w slumsach. Co to takiego są slumsy?

3.

Czy domy w slumsach miały łazienki?

4.

Skąd bohaterowie czerpali wodę? Czy pompa z wodą znajdowała się
blisko czy daleko?

5.

Gdzie można było skorzystać z toalety? Czy toaleta na terenie
slumsów była bezpłatna?

6.

Co niebezpiecznego zaobserwowali bohaterowie w drodze do pompy
z wodą? Co niebezpiecznego mijali? (np. Czy kable elektryczne
były poprowadzone wysoko na słupach? Czy narożniki domów były
niebezpieczne? Czy łatwo było znaleźć drogę do pompy?)

7.

Czy osoby mieszkające na terenie slumsów pomagały
wolontariuszom?

8.

Komu wolontariusze podarowali dodatkowy, szósty dom? Kto w nim
zamieszkał?

Parę faktów o slumsach:
• CO TO SĄ SLUMSY?
Slums (częściej posługujemy się liczbą mnogą: slumsy i czytamy slams,
slamsy) – to obszar miasta, w którym mieszkają najubożsi ludzie.
Jednocześnie jest to obszar, w którym brakuje bieżącej wody (czyli wody
z kranu), kanalizacji, elektryczności, dróg, szkół i autobusów.

• GDZIE POWSTAJĄ
SLUMSY
I DLACZEGO
Slumsy są tworzone przez osoby,
których nie stać na wynajem
mieszkania w obrębie miasta. Ludzie
tworzą więc prowizoryczne (czyli tymczasowe, nietrwałe) domy z desek, płótna
czy blachy falistej gdzieś niedaleko granic miasta lub w jego obrębie. Wielu
mieszkańców slumsów ma nadzieję, że ich schronienie będzie przejściowe,
na kilka miesięcy. Niestety, często staje się mieszkaniem na całe życie.
Slumsy występują na całym świecie. Najwięcej ubogich dzielnic znajduje się
w słabo rozwiniętych państwach Afryki i Azji. Slumsy w Ameryce Południowej
mają własną nazwę: są to fawele. Slums jest także w Paryżu, stolicy Francji,
bogatego państwa europejskiego. Ludzie, którzy przyjechali do Paryża szukając
pracy i lepszej przyszłości, nie mieli pieniędzy na wynajem mieszkań. Dlatego
zbudowali sobie domy sami, w najtańszy możliwy sposób.
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W slumsach brakuje wielu rzeczy, do których jesteśmy
przyzwyczajeni: na przykład elektryczności. O kanalizacji, czyli
odprowadzaniu ścieków, także można zapomnieć! W obrębie
slumsów nie ma też wytyczonych ulic. Niemal nikt nie ma dostępu
do wody we własnym domu. Trzeba po nią chodzić kilka, a czasem
kilkanaście minut do najbliższej pompy lub do miejsca, gdzie
dowożona jest cysternami. 20-kilogramowy baniak z wodą jest tak
ciężki, że da się go unieść jedynie stawiając sobie na głowie. Wodę
noszą w ten sposób i dorośli, i dzieci.

• ILE OSÓB MIESZKA
W SLUMSACH?

• GDZIE PRACUJĄ OSOBY
MIESZKAJĄCE W SLUMSACH?
Osoby, które mieszkają w slumsach, zwykle nie mają stałej
pracy. Zazwyczaj dorywcza praca jest bardzo mało płatna.
Mieszkańcy slumsów najczęściej pracują jako służący
w zamożnych domach, zbieracze, segregujący odpadki
na papier, szkło i plastik, przydrożni sprzedawcy, tragarze
na budowach czy rikszarze (riksza to taka taksówka
z przerobionego roweru lub skutera. Osoba, która prowadzi
rower/skuter, podwozi swojego klienta w dowolne miejsce
i otrzymuje za to drobne wynagrodzenie).

• JAK RADZĄ SOBIE DZIECI?
Życie w slumsach jest bardzo trudne. W jednym pomieszczeniu
(wielkości bardzo, bardzo małego pokoju) żyje zwykle od 6 do 10

Obecnie aż 900 milionów osób mieszka

osób. Dzieci także pracują. Nie chodzą do szkoły wcale lub

w slumsach. To bardzo dużo. Wyobraźmy

kończą edukację na 2 lub 3 klasie

sobie, że 25-osobowa klasa reprezentuje

szkoły podstawowej. Dzięki pracy

wszystkich ludzi na Ziemi. Wówczas

otrzymują drobne wynagrodzenie

aż 3 uczniów mieszkałoby w slumsach.

wystarczające na zakup

To dużo, prawda?

podstawowego prowiantu, takiego
jak ryż czy chleb.
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Zdjęcia: Pixabay i Unsplash

• CZEGO BRAKUJE W SLUMSACH?

Przyjaźń na końcu świata, czyli
bajka o pomocy
Kap, kap, plusk! Kap, kap, plusk! Sundeep poczuł krople
deszczu kapiące mu na nos.
– O nie, znów deszcz! – pomyślał z niezadowoleniem niedźwiadek. Szybko
przesunął się bliżej siostry i wtulił w jej futerko. Na szczęście nad jej stroną
posłania dach nie był dziurawy.
Sundeep od kilku lat mieszkał w domu zrobionym z falistej blachy i desek.
Chociaż… trudno właściwie powiedzieć, czy to schronienie można było
nazwać prawdziwym domem. Przykryta blachą kryjówka była niewiele
większa od namiotu. Nie miała kuchni ani łazienki. Gdy kilka lat temu Nepal,
rodzinny kraj niedźwiadka, nawiedziło trzęsienie ziemi, dom Sundeepa
został zniszczony. Sundeep dobrze pamiętał ten moment. Właśnie układał
się do snu, gdy nagle wszystko się zatrzęsło. Garnki i kubki zaczęły spadać
z półek, meble przewracać, podłoga chwiała się... Tata krzyczał, żeby uciekali.
Gdy wszyscy znaleźli się na zewnątrz – dom runął. Dach i ściany posypały się
jak domek z kart. Wszystko, co mieli, przysypał gruz.
Po trzęsieniu ziemi przez kilka dni mieszkali w szkole. Później tata z blachy
i kawałków drewna złożył małą wiatę. Miała być na chwilę, a została ich
domem na kilka lat. Nie było w niej żadnych wygód, także bieżącej wody, czyli
wody z kranu. Gdy chcieli się umyć, musieli iść do pobliskiego potoku. Dom
nie był też szczelny. Zimą było tu okrutnie zimno. Przez nawet najmniejsze
szparki wpadał do środka śnieg. Jeszcze gorszy był deszcz...
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O tym wszystkim zdążył pomyśleć młody niedźwiadek, zanim ponownie

wolontariuszy z całego świata. Wolontariuszy, którzy tak jak w Etiopii, chcieli

zasnął. Gdy obudził się nad ranem, deszczu już nie było.

pomóc w budowaniu domów dla najuboższych rodzin. Ale zaraz, zaraz …

– Wstawaj Sundeep! Chodź, zrobimy herbatę z kardamonem! – wołała

Skoro spotkanie miało być w mieście, to co nasi przyjaciele robili tutaj? Ano

z podwórka jego siostra Lea, która rozpalała ogień pod imbrykiem. Kuchnia
rodziny niedźwiadka znajdowała się na dworze, tuż przed blaszanym
domkiem. Było to po prostu miejsce wyznaczone na palenisko, a w nim
zebrane gałązki.
Sundeep zdążył wyjść na zewnątrz i chwycić kilka suchych gałązek, aby

właśnie. Autokar, którym podróżowali na spotkanie z resztą grupy, popsuł
się w połowie drogi! Wszyscy pasażerowie musieli poczekać na poboczu
na pomoc. Tola uznała jednak, że czekanie jest nudne. Postanowiła
skorzystać z okazji i zwiedzić okolicę. Dlatego biegła teraz przez łąkę prosto
w kierunku Sundeepa i Lei.

podłożyć je do ognia, gdy nagle usłyszał jakieś głosy.

– Poczekaj, ty szalona kotko, jeszcze się zgubisz!

– Tola, czekaj! Czy ty oszalałaś!?

– Zgubię? No nie żartuj sobie. Lepiej chodź za mną. Nieczęsto jest się

To był głos Urwisa. Piesek gonił właśnie uciekającą Tolę, która ani trochę
nie chciała go słuchać. Tola i Urwis przybyli do Nepalu na spotkanie

w Nepalu. Szybciej, bo naprawdę ci ucieknę!
Przeskakując przez kolejne przeszkody, Tola cieszyła się widokiem
ośnieżonych gór i łąk pełnych kwiatów. Zdawało jej się, że są tu tylko ona
i piesek. Biegnąc co sił i jednocześnie oglądając się za Urwisem nawet nie
zauważyła, że zbliżyła się do schronienia niedźwiadków. Z impetem wpadła
na Leę.
– Ojej… tu ktoś jest! – powiedziała jakby do siebie. Jej pyszczek zatrzymał
się na nosku Lei, nachylonej przy palenisku. Widząc Leę z bliska, Tola
zrobiła zeza i nagle niedźwiedzica rozdwoiła jej się w oczach. – Ojej, kim
wy jesteście? Co tu robicie? – spytała Tola wciąż widząc podwójnie.
Zadziwiona Lea nie wiedziała, co odpowiedzieć. Dawno nie widziała żadnej
kotki tutaj, w górach. A już kotki robiącej zabawne miny nie widziała chyba
nigdy. Po chwili roześmiała się radośnie.
– Ha, ha, jaka ty jesteś zabawna! Odsuń pyszczek, a zobaczysz, że jestem
tylko jedna. Ha, ha, ha … – Lea nie mogła się powstrzymać od śmiechu. – Mam
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na imię Lea i mieszkam tu z bratem i rodzicami. Powiedz lepiej, co ty tu robisz!

– Skoro tu jesteście, to może macie ochotę na herbatę z kardamonem? –

W końcu to ty weszłaś do naszego domu...

zagadnęła gości.

Tola rozejrzała się naokoło. Domu? Jakiego domu? Poza szałasem, w którym

– Dorzucę do tego trochę mleka i cukru! – zawołał ochoczo Sundeep, który

raczej nikt nie mógłby mieszkać, nie widziała żadnego domu. Już-już miała

właśnie rozpalił ogień.

zapytać o to, gdzie właściwie jest ten dom, na którego teren weszła, ale

– Z mlekiem? Ha! No jasne! – odparła Tola i wszyscy czworo siedli przy

do rozmowy wtrącił się Urwis.

palenisku.

– Cześć, Lea. Jestem Urwis, a ta mała, co na ciebie wpadła, ma na imię
Tola. Nasz autokar się popsuł i mieliśmy chwilę, żeby pozwiedzać okolicę.
Przepraszam, nie zauważyliśmy, że tu ktoś siedzi... to znaczy mieszka...
to znaczy… – Urwis zawiesił głos, nie wiedząc, co powinien powiedzieć.
Wydawało mu się niemożliwe, żeby ktoś mieszkał w szałasie. –
A ty tu naprawdę mieszkasz? – spytał niepewnie.

Poznawanie nowych osób jest bardzo cennym doświadczeniem. Gdy poznaje
się kogoś mieszkającego w innym kraju, zwłaszcza tak odległym jak Nepal,
zwykle okazuje się, że osoba, która na pierwszy rzut oka jest zupełnie od nas
inna – mówi w innym języku, mieszka w nietypowym domu, je nieznane
potrawy, może być do nas bardzo podobna. Czy poznaliście kiedyś kogoś, kto
początkowo wydawał się zupełnie inny niż wy? A później zaprzyjaźniliście się

Lea pokiwała głową na znak potwierdzenia.

z nim? Na pewno tak! Tola i Urwis dowiedzieli się na przykład, że Lea śmiała

– No … widzę, że jesteście zaskoczeni, ale tak, ten szałas to nasz dom… – Lea

się z tych samych żartów, które zawsze rozśmieszały Tolę. Sundeep kochał

nie lubiła mówić o tym, że była biedna ani o tym, że w trakcie trzęsienia ziemi
straciła wszystkie ważne i wartościowe rzeczy,
a jej rodziny nie stać było na wybudowanie
prawdziwego, bezpiecznego domu.

grę w piłkę zupełnie tak samo jak Urwis. Rodzeństwo niedźwiadków marzyło
o takim domu, jakie mieli Urwis i Pola. Od kilku lat ich tata zbierał
pieniądze na nowy dom. Marzyli o dniu, w którym znów
w takim

zamieszkają.

Zamiast mówić o domu

Rozmowę nowo poznanych

i trzęsieniu

przyjaciół przerwał tata Lei

ziemi

i Sundeepa, który niespodziewanie

postanowiła

pojawił się z dobrymi

zmienić

wiadomościami.

temat.

– Tola! Urwis! Czy
są tu Tola i Urwis? Ach,
jesteście! Dzieciaki!
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Wasz autokar już został naprawiony.
Kierowca woła was od kilku minut.
Wskakujcie mi na grzbiet,
podrzucę was. Lea, zapakuj
na drogę kilka placków. W końcu czeka ich
jeszcze długa podróż. Nie chcemy, żeby nasi
goście byli głodni.
Lea szybko spakowała placki roti. Takie
placki je się w Nepalu zamiast chleba.
Wyglądają jak naleśniki, choć są bardziej
chrupkie.
Urwis i Tola szybko wskoczyli na grzbiet
taty niedźwiedzia. Byli pod wrażeniem
życzliwości i otwartości całej rodziny.
Niedźwiedzie nie miały niemal niczego, a mimo
			

to dzieliły się z nimi mlekiem i jedzeniem. Nie mieli

pieniędzy, ale mieli wielkie, dobre serca.
Kiedy Tola i Urwis dotarli do Katmandu, stolicy Nepalu, nie potrafili
zapomnieć o przemiłych niedźwiadkach. Wiedzieli, że nie mogą
zostawić Lei i jej rodziny samym sobie. O poranku mieli spotkać się
z wolontariuszami. W Nepalu, tak jak w Etiopii, działała bowiem
organizacja, która wspierała budowę lub remont domów dla najuboższych
osób. Z samego rana, gdy wolontariusze spotkali się i mieli podjąć decyzję,
które rodziny jako pierwsze otrzymają schronienie, Urwis zabrał głos.
– Kochani koledzy, kochane koleżanki! Wiem, że każdy zasługuje na to,
by mieć dom. Dom, który chroni przed deszczem i burzą, insektami
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i wężami. Dom, w którym można czuć się bezpiecznie w dzień i w nocy. Dom,

– Bip, bip, biiiip! – Urwis trąbił z całych sił. Dwie ciężarówki wypakowane

który przetrwa trzęsienie ziemi i ulewę. W którym dzieci i rodzice mają

po brzegi sprzętem budowlanym podjechały tak blisko schronienia

schronienie. Wczoraj spotkaliśmy rodzinę, która z powodu trzęsienia ziemi

niedźwiadków, jak tylko się dało. – Lea! Sundeep! Panie tato niedźwiadków!

taki dom utraciła. Dużym wysiłkiem zbudowała tymczasowe schronienie

Chodźcie, potrzebujemy pomocy!

z blachy i desek. Właściwie sami niewiele mają, a przyjęli nas niezwykle ciepło

Lea, słysząc znajomy głos Urwisa, wybiegła z bratem i tatą na drogę.

i serdecznie się nami zajęli. Bardzo was proszę, rozpocznijmy budowanie
nowego domu właśnie od nich.

Myślała, że i tym razem auto Urwisa popsuło się po drodze. Jakież było jej
zdziwienie, gdy zobaczyła, że to nie autobus, tylko ciężarówka! W dodatku

Wolontariusze słuchający opowieści Urwisa wzruszyli się. Jednogłośnie

wszyscy wychodzący z samochodów mieli na głowach kaski, jakby byli gotowi

zadecydowali, że następnego dnia o świcie ruszą do małej wioski wysoko

do budowy... Ale jakiej budowy? Tutaj?

w górach, gdzie wszyscy myślą, że być może nikt o nich nie pamięta, a jednak…
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– Urwis, zatrudniłeś się w firmie budowlanej?

dla krowy, aby codziennie móc pić świeże mleko. Wybudowano też nową

Remontujecie jakąś drogę? – zapytała niepewnie Lea.

studnię, dzięki czemu rodzina nie musiała już chodzić do strumyka

– Drogę? Ależ nie! Przyjechaliśmy spełnić wasze

po wodę.

marzenie!

Pomyślcie, czy Wy sami możecie pomóc w wybudowaniu lub urządzeniu

– Marzenie? Nasze? – powtórzyła zdezorientowana Lea.
Dopiero po chwili dotarło do niej, że piesek, kotka oraz grono wolontariuszy
przyjechali po to, aby wybudować niedźwiadkom dom. Prawdziwy,
najprawdziwszy, najbezpieczniejszy dom. Lei zalśniły oczy.

domu? Może ktoś pięknie rysuje i mógłby podarować innym obraz?
A może ktoś ślicznie szyje i zrobiłby świąteczny obrus? A może wspólnie
z przyjaciółmi zorganizujecie zbiórkę pieniędzy dla potrzebującej wsparcia
rodziny? Każda, nawet najmniejsza pomoc, jest zawsze ważna.

– Bardzo mi przykro, ale nas nie stać jeszcze na budowę domu – powiedział
smutnym głosem tata niedźwiedź. – Mamy już trochę kupionych materiałów,
ale nie mam tyle pieniędzy, żeby zapłacić za wszystkie cegły, okna czy drzwi.
– Proszę się nie martwić! – Tola wyskoczyła przed szereg. – Zbieraliśmy
pieniądze od różnych osób i uzbieraliśmy na wybudowanie
kilku domów. Niektóre firmy dały nam cegły, inne okna,
jeszcze inne gwoździe. My też nie mamy pieniędzy, ale mamy
za to czas i chęci, aby pomóc. Razem damy radę!
Niedźwiedzie rozpromieniły się. Wszyscy ruszyli na polanę
znosić cegły i cały przywieziony sprzęt budowlany. Tata zawołał
kuzynów i sąsiadów, którzy widząc wolontariuszy i materiały
postanowili pomóc w budowie wymarzonego domu.
W przeciągu kilku tygodni Lea, Sundeep i ich rodzice dostali
nowy dom. Dom wypełniony miłością i troską, dający ciepło
i bezpieczne schronienie przed zimnem, wiatrem, deszczem.
Dom, w którym była wygodna kuchnia z dużym stołem
i własne pokoje dla każdego domownika. Dom z przybudówką
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Pytania do uważnego słuchacza
1.

Dlaczego niedźwiadki mieszkały w schronieniu z desek i blachy
falistej? Co takiego stało się z ich poprzednim, bezpiecznym domem?
Podpowiedź: Czy domek niedźwiedzi został zniszczony przez trzęsienie ziemi czy powódź?

2.

Czy schronienie niedźwiadków, które tata niedźwiedź wybudował
z blachy i desek, było bezpieczne?

3.

Czego brakowało w mieszkaniu niedźwiadków?
Czy mieli łazienkę/wodę w kranie/kuchnię/osobny pokój dla dzieci i rodziców/szczelny dach/
drzwi, które chroniły przed zimnem i insektami?

4.

Parę faktów o klęskach żywiołowych
• CO TO JEST KLĘSKA ŻYWIOŁOWA?
Klęska żywiołowa to wyjątkowo niebezpieczne, niecodzienne zjawisko
naturalne, które powoduje ogromne szkody na danym terenie. Klęska
żywiołowa pozostawia zmieniony krajobraz: zburzone domy i drogi,
zniszczone lasy i łąki. W trakcie klęski żywiołowej tereny, gdzie mieszkają
ludzie, mogą być zalane wodą (powódź), przykryte lawą (wybuch wulkanu),
być doszczętnie zniszczone trzęsieniem ziemi czy tornadem. Klęska
żywiołowa zagraża życiu ludzi i zwierząt. Powoduje ogromne zniszczenia.

Jak to się stało, że Tola i Urwis trafili do dom niedźwiadków?
Dlaczego autobus, którym Tola i Urwis podróżowali, zatrzymał się
w górach?

5.

Jaki prowiant spakowano przyjaciołom na drogę?

• JAKIE ZNAMY
KLĘSKI
ŻYWIOŁOWE?

Czy mimo krótkiej znajomości Tola, Urwis i niedźwiadki polubili się?

Do klęsk żywiołowych

Jak zachowywały się niedźwiadki na widok niespodziewanych gości?
Czy były gościnne? Czym niedźwiadki poczęstowały Tolę i Urwisa?

6.

zaliczamy powódź, suszę, rozległy pożar,

7.

Z kim Tola i Urwis spotkali się w Katmandu (stolicy Nepalu)?

8.

Kim jest wolontariusz?

wkraczająca na ląd), huragan (czyli niezwykle silny wiatr

9.

Co takiego wspólnie z niedźwiadkami wybudowali

dłuższy czas.

wolontariusze?
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trzęsienie ziemi, wybuch wulkanu, tsunami (ogromna fala
i deszcz), lawinę śnieżną, ekstremalny upał lub mróz trwające
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• JAK KLĘSKA ŻYWIOŁOWA
WPŁYWA NA ŻYCIE LUDZI?

• CZY WSZYSTKIE RODZINY ODZYSKUJĄ
SWÓJ DOM PO KLĘSCE ŻYWIOŁOWEJ?
Niestety, nie wszystkim rodzinom udaje się odbudować zniszczone domy.

Klęska żywiołowa prowadzi do głodu

W bajce o Nepalu rodzina niedźwiadka przez 5 lat mieszkała w domu

i niedożywienia, chorób, a niekiedy nawet

z blachy i desek. Taka sytuacja nie jest wyjątkowa. Jeśli państwo jest bogate

śmierci wielu tysięcy lub nawet milionów ludzi.

i może wesprzeć swoich mieszkańców lub jeśli rodzina jest zamożna,

Dzieci i dorośli tracą poczucie bezpieczeństwa,

to mimo ogromnej tragedii i zniszczeń, w przeciągu kilku miesięcy czy lat

ponieważ w ciągu jednego dnia mogą utracić

udaje się odbudować zniszczony dom. Jeśli jednak trzęsienie ziemi, tornado

dom, rodzinę i wszystko, co uważali za trwałe i stabilne. Klęska może

lub inna klęska żywiołowa uderzy w ubogą rodzinę, ta często traci własny,

przyjść nagle, tak jak pożar, trzęsienie ziemi czy powódź. Może też zbliżać

bezpieczny dach nad głową na wiele lat. Dlatego wolontariusze z bajki

się stopniowo, przez długi czas – tak jak susza. Wszystkim osobom

postanowili pomóc właśnie takim, pozostawionym samym sobie rodzinom.

mieszkającym na terenie dotkniętym klęską żywiołową należy w krótkim
czasie dostarczyć wodę, żywność, lekarstwa
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Zdjęcia: Pixabay i Unsplash

i tymczasowy dach nad głową.

Konkurs na przyjazne miasto,
czyli bajka o działaniu na rzecz
wspólnego celu

anakonda i najkolorowsze ptaki świata. Carlos mieszkał właśnie na północy
tego kraju.
– Nie ma co się zastanawiać! Pakujemy się i lecimy! – zdecydowała Pola.
Sówka wyjęła z torebki magiczny kompas, dzięki któremu mogła
przemieszczać się w dowolne miejsce na świecie. Wyrecytowała zaklęcie
„Wszystko co dobre, wszystko czego nie znamy, niech się pojawi,

– Urwis, Pola! – wołała Tola do swoich przyjaciół. – Dostałam kartkę
od Carlosa z Argentyny!

bo na to czekamy. Chcemy znaleźć się w Argentynie, u Carlosa”. Świat
zawirował i trójka przyjaciół wylądowała w zielonym i ciepłym miejscu.

– Carlosa? Tego wolontariusza, który pomagał budować dom w Nepalu?
– Tak! Właśnie tego! Carlos potrzebuje pomocy. Właśnie przeprowadził
się do pięknego, zielonego i wesołego miasta. Mimo to chce ulepszyć kilka
rzeczy, aby wygrało konkurs na „Przyjazne miasto”. Patrzcie, mam zdjęcie
na widokówce! Moim zdaniem już jest najpiękniejsze!
Faktycznie, na kartce pocztowej widoczne było miasto marzeń.
Było niewielkie – szkoła, przychodnia i piekarnia znajdowały się
na wyciągnięcie ręki. Rosły w nim liczne drzewa, krzewy i łąki
kwietne. Nawet ściany budynków porośnięte były bluszczem.
Na dachach widoczne były panele słoneczne. Nad drzewami latały
dzikie ptaki i owady.
– Ależ to miasto jest piękne. Ono jest w Argentynie? – dopytywała
zaciekawiona Pola.
Sówka jeszcze nigdy nie była w Argentynie. Wiedziała, że Argentyna leży
daleko, daleko stąd – w Ameryce Południowej. Kraj ten jest długi na pół
kontynentu. Na południu, czyli na dole mapy, Argentynę zamieszkują
pingwiny. Na północy kraju, czyli w górnej części mapy, żyją krokodyle, węże
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– Hola! ¿Cómo están? (czytaj: Komo estan, co po hiszpańsku oznacza „Jak się
macie?”) – wołał tukan Pablo, który dostrzegł swoich przyjaciół z Polski.
– Pablo! ¿Y tú cómo estás?? (czyli „Jak ty się masz?”) – odpowiedziała Tola,
rzucając się tukanowi na szyję.
– Ha ha, co za radość was widzieć! – zawołał tukan i od razu ściszył głos
widząc, że głośna rozmowa przeszkadza w spotkaniu. – Przybyliście idealnie
na czas. Właśnie zaczynam sprawdzanie, czy wszystkie wytyczne przyjaznego
miasta zostały przez nas zrealizowane. Od pół roku, wraz z mieszkańcami,
co tydzień ulepszamy inny fragment miasta. Dosadziliśmy drzewa w parku,
położyliśmy panele słoneczne na dachach, zachęciliśmy nawet burmistrza,
żeby wybudował ścieżki rowerowe obok szkół. Dziś jeszcze kilka grup kończy
ostatnie zadania. Ja muszę sprawdzić, czy wszystkie punkty wypełniliśmy.
Idziecie ze mną?
– Jasne! – z entuzjazmem przytaknęli Tola, Urwis i Pola.

Pierwszy przystanek był przy rzędzie domków jednorodzinnych. Przed
każdym domem rosła łąka kwietna i kilka pięknych, dużych drzew
rzucających cień na ganek. Początkowo osiedle wyglądało idealnie, lecz
gdy zbliżyli się do pierwszego domu, Tola zauważyła coś niepokojącego.
Tuż za domami wykopane były wielkie dziury. Każda dziura miała wielkość
dwóch dużych wanien. Połączone były siecią wąskich, głębokich tuneli,
prowadzących do rogów domów.
– Ojej... czy tu wybuchła jakaś bomba? – spytała nieco przejęta Tola.
– Mieliście awarię rur? – dopytywał Urwis.
– Ależ nie, żadna awaria! – zawołał radośnie tukan. – Te dziury wykopaliśmy
celowo.
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Nie zdążył jednak dokończyć zdania, bo pod dom przyjechała ogromna

pochłaniają toksyny, jeszcze inne wychwytują szkodliwe pyły i przylepiają

ciężarówka. Na samochodzie ciężarowym załadowanych było kilkanaście

je do powierzchni liści. Im więcej drzew, tym niższa temperatura w mieście,

pojemników – każdy wielkości wykopanego dołu.

dlatego aż kilka prac dotyczyło właśnie sadzenia drzew.

– Dziury są na te pojemniki? – spytał zaciekawiony Urwis.
– Czy wy tam coś chcecie ukryć? Może skarb? – dopytywała zaintrygowana

Nie wszystkie przygotowania szły jednak tak dobrze, jakby sobie tego życzyli

kotka.

tukan i pozostali wolontariusze. Kiedy dotarli do grupy odpowiedzialnej

Tukan roześmiał się na słowa o skarbie.

za układanie chodników, natrafili na niezłą sprzeczkę.

– Wiesz, właściwie to masz rację. W ogrodzie chcemy schować nasz

– Chyba chcieliście, żebym wybił sobie ostatnie zęby! Dlatego takie wysokie

najdroższy skarb – wodę. – A widząc, że przyjaciele nie zrozumieli, o co mu

krawężniki zostawiliście? – wołał oburzony starszy pan jaszczurka.

chodzi, podszedł do dołów i wytłumaczył. – Popatrzcie. Te wielkie pojemniki
zostaną zakopane pod ziemią. Na wierzchu zasadzi się trawę, dzięki czemu
pojemniki będą niewidoczne. Zbiorniki nie zostaną jednak puste. Gdy tylko
spadnie deszcz, do pojemników spłynie woda z dachu – czyli tak zwana
deszczówka. Pojemniki wypełnią się wodą. Później, po słonecznym i suchym
dniu, chcąc podlać ogródek, będzie można wykorzystać zgromadzoną pod
ziemią deszczówkę. Woda to nasz skarb. Musimy ją szanować i oszczędzać,
w szczególności w mieście. Zbiorniki na wodę deszczową bardzo nam w tym
pomogą.
Tukan odhaczył pojemniki na deszczówkę na swojej mapie i poprosił
przyjaciół, by pojechali z nim do kolejnego punktu.

Zwierzaki minęły kilka parków i skwerów, w których wolontariusze zasadzili
duże drzewa. Tukan z satysfakcją zaznaczał wykonane prace. Wiedział,
że im więcej drzew w mieście, tym więcej będzie czystego powietrza. Każdy
gatunek drzewa ma inne właściwości. Jedne produkują dużo tlenu, inne
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– Ależ skąd! My kładziemy chodniki po to, aby były proste, żeby nikt się nie

Po krótkiej przejażdżce miejskimi rowerami

potknął. Wiemy, że osobom starszym lub osobom na wózkach trudno jest

tukan wraz z Tolą, Polą i Urwisem znaleźli

się poruszać, gdy w chodniku są dziury, górki lub inne nierówności. Dlatego

się na boisku do piłki plażowej. Grała tam niewielka gromadka dzieci

wszystko wyrównaliśmy!

z pobliskiego osiedla.

– Wyrównaliście? No może jak już ktoś wejdzie na ten chodnik, to się nie

– Raz, dwa, trzy – ścinaj! – krzyczeli kibice, gdy zawodnicy po jednej stronie

potknie. Rzeczywiście, wszystko położyliście prosto. Ale jak ja mam na ten

boiska uderzali w piłkę.

chodnik wejść? Tu jest krawężnik, który pokona tylko słoń, a nie taka stara

– Yeee! Dziesięć do dwunastu! – zawołał zadowolony krokodyl, który

i schorowana jaszczurka jak ja.

ponownie zdobył punkt.

Faktycznie. Wolontariusze tak skoncentrowali się na wyrównaniu chodnika,
że zapomnieli, że największą przeszkodą do pokonania dla osób starszych
i z niepełnosprawnościami są wysokie krawężniki. Dorośli nazywają
to barierami architektonicznymi. Dla małych dzieci i zdrowych dorosłych
zrobienie większego kroku i pokonanie krawężnika nie stanowi żadnego

– Czy przyjechaliśmy tu sprawdzić boisko do gry w siatkę? – zapytał Urwis. –
Uwielbiam grać w siatkówkę – rozmarzył się piesek.
– Tak, tak... boisko. W przyjaznym mieście muszą być miejsca do wypoczynku
i uprawiania sportu – przyznał tukan. – Ale nie tylko dlatego tu jesteśmy.

problemu. Dla osób starszych taki krawężnik może być bardzo dużą
przeszkodą. Jak podnieść wysoko nogę, gdy nie ma się na to siły? W mieście
przyjaznym dla wszystkich takie krawężniki trzeba usuwać. Koniecznie!
– Panie jaszczurko, już wszystko poprawiamy! – zadecydował młody
wolontariusz. – Zrobimy takie delikatne podjazdy. Będą idealne dla osób
z wózkiem i oczywiście dla Pana…
Pan jaszczurka pokiwał głową z satysfakcją. Cieszył się, że młodzi posłuchali
jego prośby. Był dumny, że jego miasto staje się coraz bardziej przyjazne dla
wszystkich. Było mu nawet trochę niezręcznie, że niepotrzebnie nakrzyczał
na wolontariuszy.
Tukan zaznaczył chodnik na swojej mapie. Prawie
zrobione. Na koniec postanowił sprawdzić jeszcze jeden,
bardzo ważny punkt.
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Przyjechałem tu głównie z powodu pewnego małego zwierzaka.

nikt nie zaprzyjaźnił się z Mario i ten czuje się samotny.

Tola, Pola i Urwis rozejrzeli się dookoła. Nie dostrzegli nikogo wyjątkowego.

Tukan odczekał do końca pierwszej połowy gry. Gdy

Widać było, że wszystkie dzieci znały się i dobrze bawiły. Wszystkie, poza…

zawodnicy zmieniali strony boiska i zobaczyli tukana,

no właśnie... po chwili dostrzegli, że na ławce niedaleko boiska siedzi mały

podbiegli, by się z nim przywitać.

gryzoń, bardzo podobny do jeża. Maluch siedział zupełnie sam. Nikt z nim nie

– Czołem, Pablo!

rozmawiał.
– Eh… mały urson znów siedzi sam… – zasępił się tukan.
– Znasz go? To do niego przyjechaliśmy? – spytała kotka.
– Tak, znam. Ten mały urson ma na imię Mario. Sprowadził się do naszego
miasta kilka tygodni temu. Jego tata jest znanym ornitologiem, czyli
naukowcem znającym się na ptakach. Do niedawna Mario z całą rodziną
mieszkał w niewielkiej wiosce, tuż pod lasem. Jego tata obserwował ptaki
i chciał mieszkać jak najbliżej nich. Niedawno przyjechali do naszego miasta.
Pomagałem im znaleźć niedrogie mieszkanie. Specjalnie szukałem fajnego
i bezpiecznego osiedla. Jak widzicie, mieszka tu dużo dzieci. Niestety, wciąż

– Siema!
– Jak tam nasze miasto? Mamy najprzyjaźniejsze miasto na świecie? – pytali
zawodnicy witając się przyjaźnie z tukanem.
– No niewiele nam brakuje! – odpowiedział ochoczo tukan, pokazując
młodym przyjaciołom swoją mapę i opowiadając, co już udało się osiągnąć.
-Słuchajcie, a kto tam siedzi na ławce? Czy to nie jest wasz nowy kolega,
Mario? Poznaliście się już? – spytał tukan jakby nigdy nic.
– Z kim? Mario? A! Z tym małym ursonem, tak? – spytał krokodyl, nie będąc
pewnym, czy właśnie mały urson tak się nazywa.
– Tak, tak, z ursonem.
– No więc... ten tego... – zaczął krokodyl. – Słuchaj, Pablo, nie to, że nie
chcemy, ale on pochodzi z innego miasta i go nie znamy.
– W dodatku może nas ukłuć – dodał brat krokodyla.
– Zresztą, słyszałam, że on mówi z jakimś dziwnym akcentem. Jakby był
z zagranicy.
– Tak tak, on jest chyba z Ameryki... tej Północnej Ameryki... No wiesz... mówi
po angielsku, czy jakoś tak... – dodał krokodyl.
Kotka, słysząc, co mówią siatkarze, bardzo się zasmuciła. Dlaczego oni
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odrzucają małego ursona, tylko dlatego, że pochodzi z innych stron?

To był całkiem dobry mecz. Urwis dobrze gra w siatkówkę. Drużyny Urwisa

Przecież każdy zasługuje na to, by dać mu choć jedną szansę. A oni nawet

i krokodyla na zmianę zdobywały punkty. Szły łeb w łeb. Wreszcie nadszedł

nie chcieli go poznać. Biedny Urson... pomyślała ze smutkiem. Miała już coś

moment, gdy Urwis szykował się do finałowej zagrywki. Miał doskonale

odpowiedzieć sportowcom, gdy nagle zobaczyła, że tukan szepcze tajemniczo

przygotowaną piłkę, gdy nagle usłyszał głos tukana:

Urwisowi na ucho. Urwis pokiwał głową na znak zgody i zagadnął.

– Teraz! Jest! – krzyknął głośno Pablo.

– Chłopaki, dziewczyny, mogę do was dołączyć do gry w siatkę? – spytał

Urwis zerknął na chwilę w niebo. Zamachnął się, ale piłka, zamiast trafić

znienacka.

w boisko przeciwnika, poszybowała wysoko, wysoko do góry. Niespodziewanie

– No jasne, tak! Śmiało! – zawołali zawodnicy i wszyscy pobiegli w stronę

dla pozostałych zawodników piłka poleciała aż pod dziób pelikana. Ptak

boiska, zapominając na chwilę o temacie Mario.

ten właśnie przelatywał nad boiskiem. Widząc piłkę w locie, otworzył dziób
i po prostu ją złapał.

W drodze na boisko Urwis postanowił jednak skorzystać z okazji, że jest

– Hej pelikanie! Oddaj nam piłkę! – zawołały zwierzaki.

członkiem grupy siatkarzy. Przechodząc obok małego gryzonia, zawołał

– Hej, to nasza piłka! Pelikanie! – wtórowali pozostali.

w jego stronę.

Pelikan popatrzył w stronę siatkarzy, pomachał im skrzydłem, ale zamiast

– Hej, Mario, chcesz do nas dołączyć? – spytał piesek. – Możesz być ze mną

oddać piłkę – zaczął odlatywać.

w drużynie.
Zawodnicy zdziwili się, że Urwis wyszedł z taką inicjatywą. Nie mieli jednak
nic przeciwko tej propozycji. Pomyśleli, że sami mogli nawet o to zapytać.
– Ja? Z wami? Do mnie mówisz? – spytał mały urson i aż zaczerwienił się
ze zdziwienia. – Ja? Nie nie... ja nie potrafię grać w siatkę... – dodał cichutko.
– No widzisz? – rzucił krokodyl. – Mówiłem ci, że on po prostu nie chce się
z nami bawić.
Urwis nie zamierzał jednak dać za wygraną. To, że mały Mario nie potrafi
grać w siatkówkę, nie oznacza, że nie może zaprzyjaźnić się z pozostałymi
zawodnikami.
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– Ej! No nie... Czy on nie rozumie? – pytał krokodyl. – Pelikanie, to nasze! –

– Tup tup tup kle kle pi! – zapiszczał mały urson.

wołał zawodnik. – Czy ktoś tu zna język pelikanów przylatujących z Brazylii?

Nagle flaming, lecący tuż za pelikanem, zawołał tego pierwszego. I gdy urson

– pytał zrezygnowany krokodyl.

ponownie zaklekotał i zapiszczał w języku pelikanim, ten machnął skrzydłami

Nagle do siatkarzy zbliżył się mały urson i zadziwiając wszystkich wyszeptał:

i zawrócił nad boisko.

– Ja znam jego język. Mogę pomóc.

– O! Czemu od razu nie wołaliście, że to wasza piłka! Myślałem, że rozdajecie

Mały urson wydał z siebie bardzo dziwny i głośny dźwięk.

jakieś gadżety, więc ją sobie wziąłem – wołał pelikan w swoim języku,

– Kle Kle gig i gi, kle kle – krzyczał, co sił w płucach.
– Ty mówisz w języku brazylijskich pelikanów? – pytali zdziwieni sportowcy.
– Tak... znam kilkanaście języków. Mój tata jest lingwistą i ornitologiem.
Poczekajcie, krzyknę jeszcze do flaminga przelatującego nad nami, może on
zatrzyma pelikana.

wypuszczając piłkę z dzioba. – Następnym razem nie odbijajcie piłek aż tak
wysoko. Mogliście mnie uszkodzić! – dodał pelikan i nie zatrzymując się
poleciał w swoją stronę.
Urson szybko przetłumaczył to, co mówił pelikan i wszyscy pomachali
ptakowi na pożegnanie.
– Wow! Mario! Dzięki! Jesteś super! – zawołał krokodyl. – Czemu nie mówiłeś
wcześniej, że znasz tyle języków? – zapytał zafascynowany.
– No bo... no bo... nie pytaliście... – przyznał mały gryzoń.
Przyjaciele jeszcze długo śmiali się przy boisku przywołując
niecodzienną przygodę z pelikanem. Zadawali małemu gryzoniowi
setki pytań. Nie spodziewali się, że tak wiele będą mogli
się nauczyć od nowego małego sąsiada. Aby uczcić dobre
zakończenie przygody, wszyscy poszli na pyszne owocowe lody.
Zaś tukan wyjął swoją mapę i w ostatnim punkcie zaznaczył –
zadanie wykonane. Miasto przyjazne wszystkim to miasto, gdzie
jest zielono, bezpiecznie, pamięta się o najsłabszych i chorych.
Miasto przyjazne wszystkim to również miasto otwarte na nowe
i nieznane osoby.
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Pytania do uważnego
słuchacza

Parę faktów o przyjaznych miastach

1. Tola dostała pocztówkę z dalekiego kraju. Czy pamiętacie skąd?
2. O jakie wyróżnienie dla swojego miasta starał się tukan?
3. Tukan wraz z Tolą, Polą i Urwisem odwiedził kilka grup
wolontariuszy, sprawdzając, czy wszystkie prace zmieniające miasto
na lepsze idą w dobrym kierunku. Czy pamiętacie, co dokładnie robili
wolontariusze, których odwiedzili?
a. Dlaczego za domkami jednorodzinnymi wykopane były wielkie doły?
b. O czym nie pomyśleli wolontariusze wyrównując chodniki?

• CO TO ZNACZY, ŻE MIASTO JEST
PRZYJAZNE, INACZEJ MÓWIĄC:
„ZRÓWNOWAŻONE”?
Miasto zrównoważone, czyli miasto przyjazne, jest
zaprojektowane w taki sposób, by negatywny (czyli zły) wpływ
na środowisko i człowieka był jak najmniejszy. Przyjazne
miasto nie myśli tylko o dobru obecnych mieszkańców, ale
gwarantuje bezpieczną przyszłość dla przyszłych pokoleń, czyli
dla Was, gdy dorośniecie, a także dla Waszych dzieci.

c. Dlaczego ważne jest, by sadzić dużo drzew w mieście? Jakie
właściwości mają drzewa?
4. Jak dzieci na osiedlu przyjęły ursona - nowego mieszkańca, który
przeprowadził się z daleka? Dlaczego nie bawiły się z nim?
a. Co takiego zrobił urson, co sprawiło, że dzieci zaczęły z nim
rozmawiać i zaprosiły do wspólnej zabawy?
b. Czy myślicie, że trudno jest być nową osobą w grupie?
5. Wolontariusze wykonali bardzo dużo pracy, aby sprawić, by ich
miasto było przyjazne. Czy uważacie, że wasza miejscowość jest
przyjazna?
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W pierwszej dziesiątce najbardziej zrównoważonych miast znalazło
się 7 miast z Europy: Frankfurt i Berlin (z Niemiec), Londyn (z Wielkiej

Aby miasto było przyjazne, trzeba

Brytanii), Kopenhaga (z Danii), Amsterdam i Rotterdam (z Niderlandów)

zachować równowagę między
potrzebami środowiska i człowieka.
Co to oznacza?
Myśląc o środowisku chcemy, aby w przyjaznym mieście było czyste
powietrze, czysta pitna woda oraz aby rośliny i zwierzęta otoczone były
ochroną. W praktyce oznacza to, że na terenie miasta powstają parki i ogrody
z tysiącami drzew i krzewów, w ogródkach i na trawnikach siane są łąki
kwietne, będące schronieniem dla owadów, budowane są ścieżki rowerowe
oraz dobre połączenia dla autobusów czy tramwajów. Im lepszy transport
publiczny, tym mniej zatruwających powietrze spalin z samochodów

oraz Madryt (z Hiszpanii).
Pozostałe trzy miasta
z pierwszej dziesiątki znajdują
się w Azji Wschodniej: Seul
(w Korei Południowej), HongKong i Singapur (są niezależnymi
państwami, ale tak małymi,
że nazywa się je państwamimiastami).

osobowych. W przyjaznym mieście wykorzystywana jest również energia
odnawialna (czyli czerpanie energii ze słońca, wiatru lub biomasy, a nie
ze spalania węgla).
Myśląc o potrzebach człowieka chcemy, aby w przyjaznym mieście
dzieci miały dostęp do dobrych szkół i lekarzy. Aby osoby starsze,
z niepełnosprawnością lub uboższe mogły zawsze znaleźć pomoc. Aby nowo
przybyli mieszkańcy dostali wsparcie oraz byli
akceptowani i lubiani. W przyjaznym mieście

• CZY W POLSCE SĄ MIASTA PRZYJAZNE?
Mimo, że miasta z Polski nie znalazły się w pierwszej dziesiątce najlepszych
miast do życia, to jednak jest kilka, w których mieszka się całkiem przyjemnie.
Dbają o środowisko i człowieka. Za trzy najbardziej przyjazne polskie miasta
uznawane są: Warszawa, Toruń oraz
Wrocław.

powinniśmy pamiętać o dziedzictwie kulturowym

Może Ty i Twoi znajomi sprawicie, że Wasze

i historii, a dzięki muzeom, teatrom i kinom dać

miasto niedługo znajdzie się w pierwszej

ludziom możliwości rozwoju i rozrywki.

trójce najprzyjaźniejszych miast do życia?
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Zdjęcia: Pixabay i Unsplash

• KTÓRE MIASTA NA ŚWIECIE
SĄ UZNAWANE ZA NAJBARDZIEJ
PRZYJAZNE DO ŻYCIA?

• ŚRODOWISKO
I CZŁOWIEK
W PRZYJAZNYM
MIEŚCIE
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