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wrzesień - październik 2014 - N° 396

Razem z Letycją tworzymy świat, gdzie każdy
ma swoje miejsce.
Razem z przyjaciółmi zbuduj dekoracyjną
karuzelę.

“Chcemy, aby wszystkie dzieci miały równe szanse!”

Tapori jest międzynarodową siecią przyjaźni między dziećmi, głównie w wieku od 7 do 13 lat.
Nazwa "Tapori" została wybrana przez Józefa Wrzesińskiego, na znak solidarności z najbiedniejszymi
dziećmi. Józef Wrzesiński, założyciel ATD Czwarty Świat, dorastał w biedzie. Podczas podróży po
Indiach, Józef Wrzesiński spotkał dzieci, które żyły razem na dworcach. One dzieliły się wszystkim co
znalazły. Ludzie nazywali je "Tapoori". Po powrocie do Francji Józef Wrzesiński napisał do dzieci:
« My także możemy być Tapori, kiedy nie mając prawie nic, będziemy budować świat pełen
przyjaźni, w którym nie będzie już nędzy. »
Dzieci z wielu środowisk, których codziennie sprawy bardzo się różnią stają przyjaciółmi. One razem
marzą o wspólnym życiu, w którym nikt nie zostaje na uboczu.

Dzieci komunikują się poprzez Listy Tapori, które istnieją w róźnych językach (francuski, hiszpański,
polski, rosyjski) i są wydawane kilka razy w roku (w zależności od języka).
Strona internetowa jest dostępna w 11 językach (www.tapori.org)
Istnieją także mini-książki Tapori, które opowiadają prawdziwe historii dzieci z róźnych krajów i
kontynentów.
Dziś Tapori istnieje w Europie, Ameryce, Azji, Afryce.
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Działanie

Po poznaniu historii Letycji i przed stworzeniem karuzeli, zastanówcie się i odpowiedzcie
na pytania:

1. Co poruszyło cię w tej historii? Dlaczego?

2. Co było trudne dla Letycji??

3. Co umożliwiło/ułatwiło spotkanie pomiędzy Letycją i innymi dziećmi?

Możesz odwiedzić nową stronę Tapori w języku francuskim:
www.fr.tapori.org!

Poznasz osiągnięcia grup Tapori i wiadomości o tworzeniu wiosek
pokoju oraz zapoznasz się z dokumentem
"Uczenie się? Tak, nam się to podoba."

Bulletin d’abonnement et de désabonnement

Tapori

ul. Grenadierów 34, u1
04-073 Warszawa,
Polska

