OBECNI W SZEŚCIU KRAJACH ŚWIATA

Przeglądając różne fotografie z krajów misyjnych, szczególnie z Afryki, często możemy
natknąć się na zdjęcia dzieci uczących się w przykrytej liśćmi bambusa wiacie lub jakimś innym
prymitywnym budynku. Dla wielu z nich to jedyna szkoła, do jakiej mogą uczęszczać. Zdarza się
czasami, że i ta pozostaje zamknięta przez bardzo długi okres. Nazywa się to „białymi latami” czyli
czasem całkowicie wolnym od szkoły. Ostatnio mieliśmy malutką namiastkę tego także u nas,
spowodowaną przez kilkumiesięczne ograniczenia epidemiczne. Nie można jednak porównywać
tych dwóch rzeczy. Dzieci na naszym kontynencie mają przecież dostęp do nauki zdalnej. Mają
Internet i książki. Potrafią czytać i pisać. Jeśli tylko jest w nich chęć, mogą bez większych
przeszkód poznawać otaczający ich świat. Co innego dzieci w krajach misyjnych. One nie mają
takiej szansy, nawet gdyby bardzo tego chciały. Ich szkoły czasami zamknięte są całymi latami, a
wynika to z różnych rebelii (szczególnie w Afryce), z nieumiejętnych rządów państw, które
miesiącami nie płacą nauczycielom za ich pracę, a także z innych czynników.
Od wielu już lat kolędnicy misyjni spieszą z pomocą w finansowaniu budowy i
utrzymywania szkół, by ich rówieśnicy mieli szansę na rozwój, poznawanie Pana Boga i
stworzonego przez Niego świata, godne warunki do zdobywania wiedzy i mądrości. W tym roku
kolędniczy trud będzie zwrócony szczególnie w kierunku tych, którzy nie mogliby zdobywać
wiedzy, gdyby nie pomoc diecezji tarnowskiej i jej kolędników misyjnych. Hasło tegorocznego
kolędowania brzmi: SA KA YA SÉ NDI NE SOUCOUL (czytaj : Sakaja sedine sukul), co w
języku pol, jakim posługują się niektórzy w Kamerunie, oznacza: Co za radość! Mamy szkołę!
Poniżej przedstawiamy najważniejsze szkoły, które powstały dzięki kolędnikom misyjnym.
Niektóre z nich nadal są utrzymywane z kolędniczego funduszu.

KAMERUN
Szkoła w Bertoua. Szkoła dla dzieci głuchoniemych w Bertoua w Kamerunie jest
największym projektem kolędniczym w dziedzinie szkolnictwa, zarówno w sensie finansowym, jak
i wielkości budynku. Powstała dzięki pomysłowi pani Ewy Gawin, która jest świecką misjonarką
pochodzącą z diecezji tarnowskiej i pracującą w Kamerunie już ponad 30 lat (od stycznia 1990 r.).
W tym roku została uhonorowana wyjątkowym medalem, który jest przyznawany osobom
szczególnie zasłużonym dla misji. Pani Ewa bez wątpienia jest taką osobą. Pracując w Afryce, w
kameruńskim mieście Bertoua, najpierw jako pielęgniarka i kierowniczka tamtejszej przychodni, a
potem jako koordynatorka służby zdrowia w trzech kameruńskich diecezjach, zaopatrywała ten
teren w szczepionki i leki. Zauważyła przy tym wiele dzieci, które nie mówią i nie słyszą. Dzieci te
traktowane były przez otoczenie, a nawet przez swoje własne rodziny, jako „dzieci drugiego sortu”.
Nie miały one szans na jakąkolwiek naukę, bo nie kontaktowały się ze światem tak, jak czyni to
większość ich rówieśników. W codziennym życiu traktowano je jak dzieci na posyłki i do robót
domowych. Nikt nie dawał im szans na rozwój. Pani Ewa postanowiła im pomóc i wpadła na
pomysł stworzenia dla nich specjalnej szkoły, gdzie uczyłyby się języka migowego i zdobywały
podstawową wiedzę o Panu Bogu i świecie. Szkoła „ruszyła” w 2006 r. Na początku uczęszczało do
niej czworo uczniów, ale z biegiem czasu zaczęło ich przybywać. Pani Ewa postanowiła wtedy
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zwrócić się z prośbą o pomoc do diecezji tarnowskiej. Potrzebowała pieniędzy na wybudowanie i
prowadzenie szkoły z prawdziwego zdarzenia. Już wtedy miała pod opieką 50 głuchoniemych
dzieci.

Pani Ewa w szkole dla głuchoniemych dzieci (Kamerun)

Dzięki kolędnikom misyjnym diecezja tarnowska mogła pomóc i nadal pomaga w tym
przedsięwzięciu. 10 lat temu rozpoczęto budowę dużej, piętrowej szkoły. Poświęcenia ukończonego
obiektu dokonał biskup tarnowski Andrzej Jeż w lutym 2018 roku. Obecnie w szkole pracuje ponad
30 nauczycieli i opiekunów, a uczy się około 150 dzieci różnych religii (chrześcijanie, muzułmanie,
ale też przedstawiciele innych wyznań). Początkowo rodzice wcale nie czuli potrzeby posyłania
swoich niesłyszących dzieci do szkoły. Pani Ewa jeździła jednak po wioskach i wyszukiwała takie
dzieci, a potem zachęcała rodziców, by pozwolili im się uczyć. Opłata za cały rok nauki jest bardzo
niska, bo w przeliczeniu na złotówki wynosi ok. 150 zł. Reszta jest opłacana z pieniędzy zbieranych
podczas kolędowania misyjnego. Niestety, niektórych rodziców nie stać nawet na zapłacenie tak
symbolicznej kwoty. Wówczas starają się wynagrodzić szkole w inny sposób, na przykład
dostarczając różnych produktów rolnych, które sami wyhodowali. Przy szkole działa też
przedszkole dla najmłodszych i internat. Produkty rolne na wyżywienie są więc tym bardziej
potrzebne. W internacie mieszkają dzieci, które nie są w stanie codziennie dojeżdżać do szkoły,
gdyż ich rodzinne domy znajdują się daleko. Ciekawostką jest, że najbliższa tego typu specjalna
szkoła jest oddalona od Bertoua o 350 km, a druga o 600 km. Do szkoły pani Ewy zjeżdżają więc
dzieci z miejsc oddalonych nawet o 400 km. Teraz w internacie mieszka 50 takich dzieci.
Wcześniej, gdy jeszcze nie było internatu, dzieci te mieszkały tymczasowo u różnych rodzin.
Szkoła, którą założyła pani Ewa nie poprzestała na kształceniu dzieci, które nie mówią i nie
słyszą. Szybko okazało się, że również dzieci z innymi niepełnosprawnościami mogą w niej mieć
szansę na naukę i opiekę. Teraz uczą się tam też dzieci kalekie, o różnym stopniu
niepełnosprawności, a także dzieci z zespołem Downa. Są też dzieci niewidome i niedowidzące,
które w szkole mają szansę nauczyć się alfabetu Braille’a, a ci, którzy nie mówią i nie słyszą, uczą
się języka migowego, by łatwiej było im się w życiu komunikować.
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Pani Ewa, dzieci i opiekunowie przed szkołą w Bertoua (Kamerun)

Z myślą o wszystkich uczniach, ale szczególnie o głuchoniemych dzieciach, zostało w
ostatnich latach zamontowane w szkole i budynkach do niej przylegających oświetlenie, dzięki
któremu ci, którzy mieszkają w internacie mogą ze sobą rozmawiać nawet po zapadnięciu zmroku.
Widzą się nawzajem i mogą używać języka migowego. Wcześniej, jak przychodziła noc, dzieci nie
tylko nic nie słyszały i nie mówiły, ale też nie mogły niczego zobaczyć. Było cicho i ciemno. Teraz
szkoła ma prąd pozyskiwany z energii słonecznej i może korzystać z urządzeń elektrycznych, co
znacznie ułatwia życie uczniom i nauczycielom, a to wszystko dzięki funduszom zebranym przez
kolędników misyjnych sześć lat temu. Kolędnicy od początku systematycznie pomagają szkole w
Bertoua. Bez kolędowania misyjnego ta szkoła nie mogłaby istnieć. Pieniądze, które kolędnicy
zbierają co roku, dają szansę wielu dzieciom na lepsze życie. To jest wielki dar i wielkie szczęście
dla nich.

REPUBLIKA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA
Szkoła w Lago. Jest to pierwsza szkoła, która powstała dzięki kolędnikom misyjnym. Lago
leży w pobliżu Bagandou w Republice Środkowoafrykańskiej. Szkoła ta miała służyć pigmejskim
dzieciom, które nigdy nie chodziły do żadnej szkoły. Wybudował ją ks. Marek Muszyński, który do
tej pory pracuje w Afryce. Przez kilka lat szkoła ta odgrywała bardzo dużą rolę wśród Pigmejów.
Były w niej trzy klasy prowadzone przez trzech nauczycieli, których opłacano z pieniędzy
zebranych przez kolędników. Obecnie szkoła nadal bardzo dobrze działa, ale jej uczniami nie są już
Pigmeje.
Szkoła w Kongue. To szkoła, która powstała niedawno z myślą o Pigmejach właśnie.
Wprawdzie czteroklasowa szkoła funkcjonowała tam już od 25 lat i średnio uczęszczało do niej
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około 100 uczniów, ale dzieci uczyły się pod szałasem, który trzeba było stawiać na nowo kilka
razy w roku. Dzięki funduszom zebranym przez kolędników misyjnych w 2019 r. można było
rozpocząć prace budowlane, którym przewodził ks. Piotr Boraca, a w które włączyli się wszyscy
ludzie w wiosce, począwszy od dzieci, poprzez rodziców i radę rodzicielską. Dzięki zgodnej
współpracy wszystkich i kwocie zebranej przez kolędników nowa szkoła już służy swoim uczniom.
Szkoła alfabetyzacji w Ngundu. Szkoła ta dopiero co powstała. Ma służyć zarówno
pigmejskim dzieciom, jak i dorosłym. Już wcześniej odbywało się tu nauczanie, ale nie było
solidnego budynku szkolnego. Uczniowie mieli lekcje w domu miejscowego szefa wioski, który
bardzo prosił naszych misjonarzy o wybudowanie sali szkolnej. Tak też się stało. Teraz tak dzieci,
jak i dorośli, w różnych grupach uczą się pisać, czytać i liczyć. Jest tu również prowadzona
katecheza dla dorosłych i dzieci przygotowujących się do przyjęcia sakramentów świętych. Na
obecną chwilę, w tych dwóch nowopowstałych szkołach dla Pigmejów uczy się razem około 250
dzieci i dodatkowo 100 dorosłych. Co drugi dzień mali uczniowie dostają też posiłek w postaci
kleiku ryżowego z cukrem. Jest to dla nich wielka radość, bo przed lekcjami dzieci te nigdy nie
jedzą śniadania w swoich domach.

Ks. Piotr Boraca z dziećmi z plemienia Aka w nowej szkole w Ngundu (Republika Środkowoafrykańska)

Szkoły w Mondouli, Modale i Sekia Mote. Te trzy wioski leżą nad samą rzeką Ubangi,
która jest największą rzeką w Republice Środkowoafrykańskiej. Wybudować szkoły w wioskach
nad rzeką jest bardzo trudno. Jednak ks. Stanisław Wojdak, który jako misjonarz pracował w Afryce
przez 8 lat, wpadł na pomysł budowy szkół właśnie na tamtych terenach i nie zniechęcał się
trudnościami, jakie trzeba było pokonywać po drodze. Nie każdy wie, że aby dotrzeć do niektórych
z tych wiosek, trzeba lądem przebyć około 30 km, a potem pirogą przepłynąć jeszcze kolejne 60
km, co zajmuje około 4 godziny, jeśli płynie się z prądem, ale już drugie tyle, jeśli pod prąd. Piroga
to taka wąska i płaska łódź wydrążona z pnia drzewa, którą można się poruszać po rzece przy
pomocy wiosła. O tym, jak trudno było budować te szkoły pisze sam ks. Stanisław w jednym ze
swoich listów: „Jednego razu wypłynęliśmy pięcioma, bardzo dużymi pirogami, transportując
cement. W połowie drogi zauważyliśmy nadchodzącą burzę. Z moich ust padła komenda:
«Zatrzymujemy się w pobliskiej wiosce, szukamy odpowiedniego domu, by schronić cement».
Mieliśmy wtedy 200 worków. Była to katorżnicza praca dla dwudziestu osób. Nie było wyjścia.
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Stromy i błotnisty brzeg rzeki nie był dla nas sprzymierzeńcem. Podobnych przygód było o wiele
więcej”. Jednak teraz dzięki naszym misjonarzom, kolędnikom i wszystkim darczyńcom w szkołach
tych może uczyć się ponad 500 dzieci ze wszystkich okolicznych wiosek, które gdyby nie odważne
pomysły i ich realizacja, nie miałyby takiej szansy. W tym roku we wrześniu ks. Stanisław wraz z
klerykami z tarnowskiego seminarium i świeckim wolontariuszem misyjnym odwiedzili tamte
tereny. Ludzie witali ich z wielką radością i wdzięcznością za całe dobro, jakiego doświadczyli od
wszystkich w diecezji tarnowskiej.

Ks. Stanisław wraz z klerykami przed jedną ze szkół nad rzeką Ubangi

Centrum Kulturalne św. Kizito w Bouar. Dzięki wsparciu kolędników misyjnych okresu
Bożego Narodzenia 2016 r. zostało rozbudowane Centrum Kulturalne w Bouar im. św. Kizyto.
Centrum to działa już od 2001 r., ale obecnie może przyjąć o wiele więcej uczennic. Teraz pomaga
ono ponad 60 młodym kobietom w wielu od 15 do 25 lat. Są one często samotnymi matkami, które
nie mogły kontynuować nauki w szkole. Przez trzy lata uczą się czytać, pisać, ale też przygotowują
się do zawodu, uczą się języka francuskiego. Mają też formację duchową. Zdobywają wiedzę o
planowaniu rodziny, dowiadują się o prawach człowieka, szczególnie kobiet i dzieci.

REPUBLIKA KONGA
Szkoła w Oyo. Szkołę tę wybudował nieżyjący już misjonarz – ks. Józef Piszczek. Składa się
ona aż z pięciu budynków. Dzieli się na szkołę podstawową i gimnazjum. W powstanie gimnazjum
kolędnicy mieli duży wkład. Ci, którzy chodzili po kolędzie 19 lat temu, zbierali pieniądze między
innymi po to, by mogło ono powstać. Dziś w szkole podstawowej w Oyo uczy się ponad 300 dzieci,
a w gimnazjum ponad 100.
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Gimnazjum w Oyo (Republika Konga)

Szkoła w Gamboma. Jej budowę zapoczątkował śp. ks. Józef Kordek w 2004 r. budując
gimnazjum, a dokończył ks. Tomasz Kania dzięki funduszom zebranym przez kolędników w 2009
r. Ks. Tomasz zbudował też przedszkole parafialne, którym opiekowały się siostry józefitki. Kiedy
siostry przeniosły się do innego budynku, sale przedszkolne wzniesione przez ks. Tomasza stały się
salami katolickiego liceum, które jest jedynym takim liceum na północy kraju. Tym razem też
kolędnicy misyjni nie zawiedli i obecnie w sumie kształci się tu ponad 360 uczniów. To właśnie z
tych szkół wywodzą się katoliccy harcerze. Kolędnicy, którzy kolędowali w 2010 r. mieli duży
wkład w powstanie nowego przedszkola, którego budowy podjęły się wcześniej wspomniane siostry
józefitki. Obecnie w przedszkolu tym przebywa każdego dnia ponad 90 dzieci.

Gimnazjum w Gambomie – dar kolędników (Republika Konga)

Szkoła w Brazzaville. Brazzaville jest stolicą Republiki Konga. Tutaj, w parafii pw. Jezusa
Zmartwychwstałego i Bożego Miłosierdzia, przez kilka lat i w kilku etapach powstawała duża
szkoła, nad czym nadzór sprawował ks. Bogdan Piotrowski, który jest misjonarzem w tym kraju już
ponad 30 lat. W 2013 r. dotychczasowy budynek szkoły przyparafialnej został znacznie
powiększony. Wszystkie sale na pierwszym piętrze powstały dzięki kolędnikom misyjnym, którzy
kolędowali w 2012 r. Dzięki temu w sumie cała szkoła miała 13 sal lekcyjnych, gdzie mogło się
uczyć ok. 360 dzieci w szkole podstawowej i 95 w gimnazjum. Po kolędowaniu w 2014 r. szkoła
została jeszcze bardziej rozbudowana i powiększyła się o kolejne 9 sal i 4 klasy przedszkola. Dzisiaj
do przedszkola uczęszcza 85 dzieci, a w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum wiedzę zdobywa
łącznie 906 uczniów. Wśród absolwentów szkoły jest jeden ksiądz, przynajmniej czterech lekarzy,
wielu urzędników państwowych, inżynierów, nauczycieli i żołnierzy.
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Uczniowie przed szkołą w parafii pw. Jezusa Zmartwychwstałego i Bożego Miłosierdzia w Brazzaville (Republika Konga)

Szkoła w Brazzaville w dzielnicy Diata. Jest ona w trakcie powstawania. Sama dzielnica
istnieje niecałe 30 lat. Wcześniej był tam las tropikalny. Obecnie, mieszkają tu ludzie bardzo biedni.
Nie mają prądu ani bieżącej wody. W parafii pw. św. Jana Pawła II, gdzie pracują nasi tarnowscy
misjonarze, ks. Karol Kuźma i ks. Maciej Fleszar, stoi już dzięki kolędnikom misyjnym studnia, z
której można czerpać czystą wodę, rozbudowywana jest też szkoła.

Powstająca szkoła w dzielnicy Diata w Brazzaville - październik 2021 (Republika Konga)

Jej dyrektorem jest ks. Karol. Aktualnie szkoła ma już w całości wykończony parter.
Znajdująca się tam duża sala służy póki co za kaplicę, a pokój dyrektora i nauczycieli jest
tymczasową zakrystią. Nasi misjonarze mają nadzieję, że w tym roku uda się przykryć szkołę.
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Obecnie duża sala nowej szkoły w dzielnicy Diata służy za kaplicę parafialną

PERU
Szkoła w Iscozacín. Jest to szkoła parafialna im. św. Jana Chrzciciela. Wlicza się w nią
przedszkole, szkołę podstawową i gimnazjum. Powstała w 2010 roku i w sumie uczy się w niej
około 200 uczniów. Jest też 16 nauczycieli. Dyrektorem jest ks. Antoni Lichoń – nasz tarnowski
misjonarz. Aby szkoła mogła mieć klasy gimnazjalne, ks. Antoni musiał wybudować cztery
dodatkowe budynki. Na ostatni z nich pieniądze pozyskał od diecezji tarnowskiej.
Przedszkole w wiosce La Florida. Powstało ono dzięki wsparciu kolędników misyjnych w
2002 r. Misjonarzem był tam wtedy ks. Henryk Chlipała, który wybudował przedszkole na 65
miejsc wraz z kuchnią, która miała wydawać 90 posiłków dziennie, biblioteką i punktem
medycznym. Choć na tamtym terenie nie ma już tarnowskich misjonarzy, to przedszkole nadal
działa, co bardzo wszystkich cieszy.

BRAZYLIA
Przedszkole w Bagre. To duże przedszkole im. św. Franciszka, które może przyjąć 200
dzieci. Pomysłodawcą i budowniczym tego przedszkola jest ks. Kazimierz Skórski. Franciszkowe
pozdrowienie: „Pokój i Dobro” stało się również zawołaniem dla tych, którzy pracują z dziećmi w
Bagre. Oprócz zwyczajnych przedszkolnych zajęć, w przedszkolu odbywa się też katechizacja,
spotykają się różne grupy, np. ministranci, chór, członkowie Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci i
inne. Nasi kolędnicy misyjni przekazali aż 70% pieniędzy potrzebnych do wybudowania tego
dużego przedszkola.

8

Przedszkole w Bagre (Brazylia) wybudowane dzięki kolędnikom misyjnym

Przedszkole w Ourolândii. Mogą do niego uczęszczać maluchy w wieku od 3 do 5 lat.
Powstało ono z inicjatywy ks. Marka Pawełka, który wraz z grupą wolontariuszy zorganizował taką
ochronkę. Dzieci oprócz tego, że się uczą i bawią, dostają także posiłek, co nie wszędzie jest
praktykowane.

Ks. Marek Pawełek z dziećmi z Umburanas na tle rozbudowanego domu, który był pierwszym projektem kolędników
misyjnych diecezji tarnowskiej

BOLIWIA
Przedszkole w Cochabambie. Mieści się ono w dużym nowoczesnym budynku. Korzysta z
niego 90 dzieci w wieku od 1 do 4 lat. Jest ono prowadzone przez siostry służebniczki dębickie.
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Kolędnicy z diecezji tarnowskiej dwa razy w okresie Bożego Narodzenia zbierali fundusze między
innymi dla tego przedszkola. To właśnie w tym przedszkolu, tuż przed jego poświęceniem, w
styczniu 2017 r. doszło do zamordowania 26-letniej wolontariuszki Heleny Kmieć.

Oprócz wznoszenia budynków szkolnych i przedszkolnych nasi kolędnicy pomagają także w
podtrzymywaniu działalności w nich prowadzonej, dożywianiu dzieci, które często do szkoły
przychodzą głodne, zakupie sprzętu szkolnego, a nawet zakupie busów, które mają dowozić dzieci
do szkoły.
Trzeba też wiedzieć, że nie tylko szkoła uczy i formuje. W ciągu tych lat powstało na trzech
kontynentach, gdzie pracują nasi misjonarze, wiele domów, których przeznaczeniem jest służyć
dzieciom. Placówki te przygarniają wiele dzieci, zaspokajają ich podstawowe potrzeby, organizują
im czas i pomagają w ich wychowywaniu. Zapewniana jest tam dzieciom pomoc materialna i
duchowa. Takie domy znajdują się w Kazachstanie, Brazylii, Boliwii, Peru, Republice Konga,
Republice Środkowoafrykańskiej, a także w Rwandzie, na Syberii i w Mołdawii.
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