
Ks. Bogdan Piotrowski pracuje w Republice Konga od ponad trzydziestu lat. W czasie 

swojej misyjnej posługi zrealizował wiele projektów, korzystając m.in. z funduszu kolędników 

misyjnych diecezji tarnowskiej. Wśród nich jest rozbudowa szkoły przy parafii pw. Pana 

Jezusa Zmartwychwstałego i Bożego Miłosierdzia w Brazzaville. 

 

Brazzaville, 15 listopada 2021 r. 

 

Drodzy kolędnicy misyjni! 

Historia szkoły przy parafii pw. Pana Jezusa Zmartwychwstałego zaczęła się w latach 

90-tych. W 1989 r. ks. Wojciech Mach rozbudował kościół, budując w tylnej jego części 5 sal 

na katechezę. Wraz z jedną salą przy plabanii miał do dyspozycji 6 klas (a tyle było potrzeba 

aby otworzyć szkołę podstawową). Kiedy po wojnie w 1997 r. przybyłem do parafii w 

Brazzaville, po odbudowaniu zbombardowanych klas na nowo pojawiła się szkoła. 

Rozbudowa szkoły realizowana była na przestrzeni kilku lat, dawne budynki w części 

parceli sióstr zostały rozbudowane od fundamentów i pojawiło się nowe piętro. Aby 

zwiększyć powierzchnię szkoły dokupiliśmy parcelę obok parafii i wybudowaliśmy tam nowy 

dom dla sióstr zakonnych, by odzyskać ich dawny budynek na potrzeby szkoły. 

Powiększyliśmy tym szkołę o 9 sal na piętrze.  

Aktualnie gabaryty szkoły są w  kształcie litery „U”, zarówno parter, jak i piętro. W 

nowej części mamy bibliotekę, przychodnię zdrowia i 14 sal na piętrze oraz 5 sal na parterze, 

a także dużą salę konferencyjną. Do tego musimy dołożyć 5 sal przy kościele i 3 sale przy 

plebanii. Razem to 27 sal lekcyjno-katechetycznych. Pośrodku szkoły stoi słynny „paillote”, 

rodzaj wiaty, który pozwala dzieciom schronić się przed palącym słońcem lub deszczem 

zanim rozpoczną się lekcje i w czasie przerw, a parafii daje miejsce do organizowania 

różnych imprez. Po otwarciu pokowidowym, kiedy nadal były obostrzenia, służył on nam 

przez ponad rok wraz z Grotą Maryjną jako zewnętrzna kaplica do odprawiania mszy św.   

Z pomocą w rozbudowie szkoły przyszli nam wielokrotnie kolędnicy misyjni, bo 

dzięki nim mogliśmy po 3-letniej przerwie dokończyć lewy poziom szkoły. Potem pomagali 

nam na każdym etapie przy budowie prawej strony budynku. Od słupów po piętro kolędnicy 

misyjni przychodzili nam z pomocą. Innym projektem było wyposażenie prawie całej szkoły 

w stoły i ławki. 

Szkoła rozwijała się wraz z dobudową nowych sal i dzisiaj mamy 85 dzieci w 

przedszkolu na trzech poziomach; 510 dzieci w podstawówce na sześciu poziomach, 329 w 

gimanazjum na czterech poziomach i 67 licealistów na trzech poziomach. Szkoła może się już 

poszczycić osiągnięciami, bo wśród absolwentów jest jeden ksiądz, przynajmniej czterech 

lekarzy, wielu urzędników państwowych, inżynierów, nauczycieli i żołnierzy oraz, mamy 

nadzieję, mnóstwo dobrych ludzi. 

Od 17-stu lat organizujemy pomoc biednym dzieciom, aby mogły uczęszczać do 

szkoły i zdobywać odpowiednią wiedzę. Z pomocą przychodzą nam rodzice z Polski, 

stowarzyszenia modlitewne z wielu parafii, grupy Ojca Pio, w tym ta z Nowego Sącza, która 

opłaca szkołę dziesięciorgu dzieciom. Oprócz tego dostajemy pomoc od kolędników 

misyjnych na dofinasowanie edukacyjne najbiedniejszych dzieci. W całości wspieramy 128 

dzieci: 69 w szkole podstawowej, 43 w gimnazjum i 16 w liceum. 



Dziękując Wam wszystkim za pomoc, pozdrawiam Was, a wraz ze mną cała plejada 

uczniów, którzy korzystają z usług naszej szkoły. 

Ks Bogdan Piotrowski 

Republika Konga 


