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Uroczystym koncertem w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej 
Radia w Katowicach (NOSPR) UNICEF Polska zainaugurował obchody 
70-lecia istnienia organizacji.

19 listopada  wykonana została światowa prapremiera oratorium „Canti-
cum puerorum” – „Śpiewy Dzieci” skomponowanego przez Eugeniusza 
Knapika. Pomysłodawcą i inicjatorem koncertu był Pan Emil Wąsacz, 
który w ten sposób zapragnął oddać hołd swojej rodzinie, której tragiczne 
losy stały się udziałem wielu polskich rodzin podczas II wojny światowej. 
Inspiracją do skomponowania oratorium jest zapisany ręcznie brulion za-
wierający dramatyczne wspomnienia kilkunastoletniej dziewczynki wy-
wiezionej wraz z rodziną na Syberię w 1940 r.

Koncertowi towarzyszyła wystawa zdjęć, a także uroczystość wręczenia 
statuetek osobom i fi rmom zaangażowanym w działania UNICEF, part-
nerom korporacyjnym oraz Ambasadorom Dobrej Woli UNICEF i osobi-
stościom ze świata sportu wspierającym działania organizacji.
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UNICEF Polska 
apeluje o pomoc dzieciom 
w Afryce Wschodniej i Południowej

70 lat UNICEF 
– koncert w NOSPR w Katowicach 
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Prezent 
z logo UNICEF?

Już niebawem zaczniemy przygotowywać się do Świąt Bożego Naro-
dzenia. Jak zawsze w tym okresie myślimy częściej o naszych bliskich. 
Chcą wyrazić swoje uczucia szykujemy prezenty, drobne podarunki, 
które z tej okazji sobie wręczamy. Zachęcamy Was w tym roku, by po-
darować komuś bliskiemu niespodziankę z logo UNICEF. Piękne kubki, 
breloczki, maskotki czy też zestawy świec znajdziecie w ofercie sklepu 
internetowego UNICEF pod adresem https://www.unicefkartkidlafi rm.
pl/pl/prezent Dodatkowo kupując któryś z produktów tam dostępnych 
wspieracie działania UNICEF na rzecz najbardziej potrzebujących dzie-
ci na świecie. Zapraszamy!

26,5 mln dzieci w Afryce Wschodniej i Południowej potrzebuje natych-
miastowej pomocy humanitarnej.

Ponad milion z nich cierpi z powodu niedożywienia. Bez podjęcia dzia-
łań, groźba śmierci głodowej wkrótce stanie się rzeczywistością.

Dlatego UNICEF Polska rozpoczyna kampanię „Uratuj dziecko w Afry-
ce”. Jej celem jest zebranie środków na ratowanie zdrowia i życia głodu-
jących dzieci. Pomóc można wchodząc na stronę www.unicef.pl/afryka 
i przekazując darowiznę. 

Chcemy dostarczyć żywność terapeutyczną, wyposażyć ośrodki zdrowia 
i otoczyć opieką dzieci mieszkające na szczególnie zagrożonych obsza-
rach. Pomoc trafi  tam, gdzie do tej pory dzieci nie miały dostępu do od-
powiedniej terapii, mówi Marek Krupiński, Dyrektor Generalny UNICEF 
Polska.



ŚWIAT

Ponad 200 wybitnych pisarzy z całego świata bierze udział w międzyna-
rodowej kampanii UNICEF „Tiny Stories/Małe Historie” stworzonej dla 
uczczenia Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka oraz 70 lat pracy UNI-
CEF przynoszącej dzieciom pomoc i nadzieję na lepsze życie. Pisarze, 
wykorzystując swój talent, zwracają uwagę na ogromny problem, jakim 
jest niesprawiedliwość wciąż dotykająca najbiedniejsze dzieci oraz na 
nagminne łamanie przysługujących im praw.

Krótkimi, bo zaledwie 7-linijkowymi historiami, pisarze będą dzielili się 
w swoich mediach społecznościowych.

Udział w kampanii UNICEF potwierdzili pisarze z Azji, Afryki, Ameryki 
Południowej, Bliskiego Wschodu i Australii. Wśród nich znajdują się m.in. 
Paulo Coelho, Ishmael Beah, Nuruddin Farah i Chimamanda Adichie. © UNICEF

Tiny stories
Małe historie

300 milionów dzieci 
oddycha najbardziej 
zanieczyszczonym powietrzem 
na świecie
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Niemal co siódme dziecko na świecie (czyli około 300 mln) żyje na ob-
szarach, na których zanieczyszczenie powietrza co najmniej 6-krotnie 
przekracza międzynarodowe wytyczne.

Najnowszy raport UNICEF “Clear the Air for Children” zawiera zdjęcia sa-
telitarne, które po raz pierwszy pokazują, jak wiele dzieci jest narażonych 
na zanieczyszczenie powietrza przekraczające normy ustalone przez 
Światową Organizację Zdrowia (WHO). Raport jest publikowany tydzień 
przed konferencją klimatyczną ONZ (COP 22) w Marrakeszu (Maroko). 
Substancje zanieczyszczające nie tylko szkodzą płucom dziecka. Mogą 
również trwale uszkodzić rozwijający się mózg, a co za tym idzie: zagro-
zić przyszłości dziecka. Żadne społeczeństwo nie może sobie pozwolić 
na ignorowanie zanieczyszczenia powietrza.

Zdjęcia satelitarne potwierdzają, że około 2 mld dzieci żyje na obsza-
rach, gdzie zanieczyszczenie powietrza przekracza minimalne wytyczne 
dotyczące jakości powietrza ustalone przez WHO. Zanieczyszczenie to 
jest spowodowane przez emisję spalin, intensywne wykorzystanie paliw 
kopalnych, kurz czy spalanie odpadów.

Uwolnienie 
dzieci żołnierzy 
w Sudanie Południowym
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26 października 145 dzieci zostało dziś uwolnionych przez grupy zbrojne 
w Sudanie Południowym. To największa liczba od 2015 r., kiedy uwolnio-
no 1775 dzieci. Dzieci przeszły badania medyczne i otrzymały cywilne 
ubrania. Dopóki ich rodziny nie zostaną odnalezione, dzieci będą przeby-
wały w ośrodku tymczasowym, gdzie otrzymają wsparcie psychologiczne 
i niezbędną opiekę. Po dołączeniu do swoich bliskich, dzieci otrzymają 
pakiet pomocy żywnościowej, który wystarczy dla całej rodziny na co naj-
mniej 3 miesiące. Jako wsparcie dla gospodarstwa domowego, rodziny 
otrzymają również żywy inwentarz.

W Sudanie Południowym trwa konfl ikt. Na terenie całego kraju UNICEF 
regularnie identyfi kuje przypadki rekrutacji dzieci do grup zbrojnych. 
Apelujemy do wszystkich stron konfl iktu o przestrzeganie międzynarodo-
wego prawa humanitarnego i zakończenie rekrutowania dzieci, a także 
uwolnienie wszystkich dzieci, które służą w ich szeregach.  

UNICEF szacuje, że od momentu eskalacji konfl iktu w Sudanie Południo-
wym w grudniu 2013 r., około 16 000 dzieci zostało wcielonych do sił i grup 
zbrojnych. Tylko od początku tego roku zrekrutowano ponad 800 dzieci.


