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Ta historia zaczęła się 45 lat temu. Dennis Hargrave, pro-
ducent współpracujący ze stacją CBC w Kanadzie, poje-
chał wówczas do Dahomeju w Afryce Zachodniej (obecnie 
Benin), aby w ramach serii filmów dokumentalnych „Chil-
dren of the World” nakręcić dokument dla CBC i UNICEF. 
Jego zadaniem było opowiedzenie historii pewnego dziec-
ka. Tak dotarł do Ganvie, biednej wioski zbudowanej na 
palach pośrodku wielkiego jeziora.

Tam właśnie poznał Nicolasa, inteligentnego, ale nie-
śmiałego 11-latka, który uczęszczał do niewielkiej szkoły 
utworzonej przez UNICEF - jedynej w Ganvie. Każdego 
dnia Nicolas wypływał kajakiem do źródła czystej wody, 
aby zdobyć dla swojej rodziny wodę zdatną do picia. Łowił 
także ryby, jak wszyscy chłopcy w okolicy. Oczekiwano od 
niego, że gdy dorośnie zostanie rybakiem.

Niezwykłe spotkanie po latach
Dennis spędził dziesięć dni z Nicolasem i jego rodziną, re-
jestrując życie mieszkańców Ganvie oraz zajęcia w szkole 
UNICEF, która dla Nicolasa stanowiła jedyną szansę na 
lepszą przyszłość.

Po 45 latach, w wyniku niesamowitego przypadku, Dennis 
poznał Celine, kobietę pochodzącą z Beninu. Opowiedział 
jej o swoim filmie dokumentalnym i o Nicolasie. Celine 
obiecała, że spróbuje dowiedzieć się, jak potoczyło się 
życie Nicholasa. Skontaktowała się ze swoim siostrzeń-
cem w Beninie, a ten w ciągu kilku tygodni zdołał odnaleźć 
Nicholasa.

Po otrzymaniu tej wyjątkowej informacji Dennis postano-
wił wrócić do Beninu, zabierając ze sobą starą kopię filmu 
nakręconego 45 lat wcześniej w Ganvie. To było bardzo 
wzruszające spotkanie zarówno dla niego,  
jak i dla Nicholasa. 

Okazało się, że Nicolas, niegdyś pilny uczeń, został na-
uczycielem i zaczął prowadzić własną szkołę. Jego brat, 
Hubert, który w przeszłości uczęszczał do tej samej pla-
cówki prowadzonej przez UNICEF, uzyskał we Francji tytuł 
doktora psychologii. Sam Nicolas poświęcił się nauczaniu 
dzieci w Beninie. Nadal pracuje bez wytchnienia, starając 
się zmieniać życie swojej społeczności. Obecnie zajęty jest 
tworzeniem szkoły dla dziewcząt.

Dzisiaj, w wielu krajach na świecie, miliony dzieci takich 
jak Nicolas mają szansę na zdobycie wykształcenia dzięki 
wsparciu darczyńców UNICEF. Żadne dziecko nie jest dla 
nas zbyt daleko.

Nicholas w wieku 11 lat. To właśnie w 1968 r. spotkali się 
z Dennisem po raz pierwszy.

Nicholas i Dennis podczas ponownego spotkania w 2013 r.


