
„PIERWSZY KROK” BEJRUT
 www.pierwszykrok.domwschodni.pl 

„Pierwszy Krok” prowadzimy wraz z Caritas Archidiecezji Łódzkiej w szkole
Notre  Dame  des  Anges (należącej  do  sieci  szkół  założonych  przez
kapucynów) na osiedlu Badaro w Bejrucie. Wybraliśmy to miejsce nie tylko
ze względu na zaufanie do kadry nauczycielskiej, ale także ich wizję
kształcenia  obywatelskiego,  bez  względu  na  przynależność  etniczną  i
religijną.

Tego typu podejście jest niezwykle ważne, gdyż dzisiejszy Liban jest
pogrążony  w  dramatycznym  kryzysie  ekonomicznym,  a  religia  staje  się
głównym  orężem  wykorzystywanym  przez  zwaśnione  frakcje  do  realizacji
swoich celów politycznych. Odzwierciedleniem tej sytuacji były tragiczne
wydarzenia  z  dn.14.10.2021,  kiedy  to  milicje  szyickie  starły  się  z
chrześcijańskimi  przy  rondzie  Tayuneh  w  Bejrucie.  Tego  dnia  życie
straciło 7 osób, a ponad 30 poniosło ciężkie obrażenia. Warto dodać, iż
nasza szkoła znajduje się ok. 200 metrów od ronda, a w graniczącej z
Badaro  dzielnicy  Ain  el  Remmaneh,  znajduje  się  także  biuro  Domu
Wschodniego.

Można  powiedzieć,  iż  powyższy  rejon  jest  „mikro-Libanem”  z  całą
złożonością etniczną, kulturową i polityczną. W okolicy biegnie ulica
nazywana  „Green  Line”,  będąca  podczas  wojny  domowej  w  Libanie  linią
graniczną  pomiędzy  terenami  szyickimi  i  chrześcijańskimi.  Niedaleko
znajdują  się 2  obozy palestyńskie  (mieszkają  w nich  także uchodźcy
syryjscy)  i  dzielnica  sunnicka.  Ale  to  właśnie  w  Badaroo  i  Ain  el
Remmaneh  znajduje się najwięcej szkół chrześcijańskich, które podejmują
próbę działania ponad podziałami, pokojowej „walki” o przyszłość Libanu,
ucząc dzieci, że można żyć inaczej prezentując wartości obywatelskie,
przy jednoczesnym zachowaniu swojej tożsamości. O ich poziomie edukacji i
społecznym zaufaniu świadczy m.in. fakt posyłania do nich swoich dzieci
także przez muzułmanów.

Wejście do naszej Szkoły.

http://www.pierwszykrok.domwschodni.pl/


2. Projekt

Aktualnie  w  programie  uczestniczy  40  dzieci  (wśród  nich  kilkoro
muzułmańskich) z tzw. „preschool”, czyli odpowiednika naszego przedszkola
i zerówki. Mamy ogromne szczęście, że w Libanie udało nam się stworzyć
Zespół złożony z młodych wolontariuszy. Nazywamy ich  YBTE (Young Best
Team  Ever),  co  można  przetłumaczyć  jako  „Najlepszy  Młody  Zespół  w
Historii”.  

 

  
 
 
 
 

Podczas  swojej  sierpniowej  wizyty,  nasza  Magda  Sontag  wprowadziła  do
Libanu program „Wojtek Pomaga!”. Od tamtej pory YBTE zbiera dzieciaki w
parkach  i  przestrzeniach  przy  kościołach,  prowadząc  kreatywne  zabawy
artystyczno-edukacyjne, opowiadając przy tym o misiu Wojtku i Polsce.
Niedawno „Wojtek” zaistniał też w naszej Szkole, stając się uzupełnieniem
projektu „Pierwszy Krok”.

  
   

 
 

Melissa - Koordynatorka "Pierwszego
Kroku"  w Bejrucie

Warsztaty "Wojtek Pomaga!" dla Państwa 
podopiecznych i dzieci, które wciąż oczekują
na swoich Darczyńców

YBTE w akcji! Warsztaty to zabawa, 
pobudzanie kreatywności i czas na dużo 
uśmiechu!

Staramy się odbywać regularne spotkania z kadrą 
nauczycielską i kapucynami, którzy sprawują nadzór 
nad szkołą



Ze  swojej  strony  staramy  się  rozwijać  „Pierwszy  Krok”,  poszukując
kolejnych Darczyńców, gdyż szkoły w Libanie z powodu braku pieniędzy są
zamykane lub ograniczają swoją działalność (brak środków na transport,
wypłaty dla nauczycieli, ogrzewanie budynków). Dlatego w tym momencie
wsparcie edukacji jest wyjątkowo istotne.

Projekt kontynuujemy także w Syrii, gdzie mamy pod opieką 320 dzieci z
Aleppo!

Urwisy gotowe do przygotowania kartek świątecznych dla polskich 
Darczyńców! Siła! :)


