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Pani Ewa Gawin w ostatni dzień stycznia rozpocznie 
32. rok swej nieocenionej posługi w Kamerunie. Pomoc 
niepełnosprawnym, więźniom i dzieciom głuchoniemym, 
to rzeczywistość, która wypełnia jej życie na kameruńskiej 
ziemi. Jak wygląda ona w czasie obecnym, o tym pisze 
w swoim kolejnym liście. 

Bertoua, 4 listopada 2020 r. 
Drodzy Czytelnicy! 

Jak te dzieci szybko rosną... Te kilka...dziesiąt lat 

upłynęło jak jeden dzień. 31 lat temu, trzymając za 
rękę Pana Boga, rozpoczęłam wędrówkę misyjną, któ-
rą przyszło mi przebyć w otoczeniu chorych, ubogich, 
więźniów i niepełnosprawnych. 

Praca w misyjnym ośrodku zdrowia, koordynacji 
zdrowia, a dzisiaj w szkole dla dzieci głuchoniemych 
i z innymi niepełnosprawnościami, to już wspomnie-
nia. Czas spędzony na kolejnych „stanowiskach" to 
droga przynosząca niezapomniane spotkania z czło-
wiekiem, od którego tak wiele się uczyłam, a w zamian 
nie dając wystarczająco dużo. 

Dzieci, niegdyś maleńkie, przynoszone do szcze-
pień przez mamy, dziś przychodzą jako dorośli ze 
swoimi dziećmi - zapisać je do szkoły prowadzonej 
dla żyjących inaczej. Szkoła dla głuchoniemych, której 
powstanie było kiedyś marzeniem, wczoraj stała się 
rzeczywistością, a dzisiaj, w sensie mojego administro-
wania, jest już przeszłością. 

Niemal rok temu szkoła została przekazana sio-
strom pasjonistkom. Moja obecna pomoc w interna-
cie, który zajmuje część sal szkoły w oczekiwaniu na 
swój budynek, powoli ustępuje miejsca pracy w rehabi-
litacji. Doświadczam zaskoczenia ilością osób, szcze-
gólnie dzieci, niepełnosprawnych fizycznie, które po-
trzebują codziennej rehabilitacji. Każde kolejne wy-
zwanie, to ciche słowa: „Boże pomóż, sama nie dam 
rady"... A Pan wysyła swoich Aniołów, wspaniałych 
ludzi, z którymi uczymy się wspólnie iść, niosąc, jak 
umiemy, pomoc tym, którzy iść sami nie mogą. 

Obecny czas tak trudny z powodu pandemii, jest 
czasem niekończących się uśmiechów, radości i tego, 
co może nam dać dziecko. Czasem łzy jak groch, 
spadające po policzkach, „mówią", że nóżki nie chcą 
stać prosto, buty ortopedyczne są za twarde, protezy 
uściskają, a wózek nie jeździ jak trzeba. Każdego dnia 

nowe wezwania, nowi chorzy czekający na operacje, 
które powinny być robione wczoraj, bo dziś czy jutro 
będzie za późno. I znowu telefon alarmowy do Pana 
Boga „jeszcze raz proszę Cię, Boże pomóż". I odbie-
ramy telefony, że w kontenerze, który dotarł z diece-
zji tarnowskiej, mamy paczki, że Redemptoris Missio 
wysyła sprzęt rehabilitacyjny, że znajomi i nieznajomi 
przesyłają niekończące się paciorki różańca. Odbieram 
też SMS już późnym wieczorem o wysłaniu pieniędzy 
na transport chorego z więzienia do szpitala, by mógł 
być blisko rodziny... a podróż daleka. 

Od kilku tygodni czekamy na pozwolenie na otwar-
cie kaplicy więziennej. Ufam, że nie będziemy zbyt 
długo czekać. W więzieniu jest coraz więcej osób, 
pojawiają się nowe potrzeby, szczególnie w opłace-
niu różnorakich dokumentów, koniecznych do roz-
poczęcia procesów sądowych, które - gdyby każda ze 
stron kierowała się prawem „Miłujmy się wzajemnie" 
- w większości przypadków nie powinny zaistnieć. Nie-
stety brak miłości prowadzi do obojętności, a ta jest 
gorsza od nienawiści. Niektórzy oskarżeni czekają na 
otwarcie procesu po kilkanaście miesięcy. Zdarza się, 
że wychodzą uniewinnieni bez jakiegokolwiek wyna-
grodzenia. Rodzina często sprzedaje wszystko na po-
krycie wydatków związanych z pobytem w więzieniu. 

Ufam, że czas w którym teraz żyjemy, czas za-
mknięcia, separacji, izolacji nie tylko tej przymusowej, 
której tak naprawdę tutaj nie ma, będzie dla nas cza-
sem szczerego otwarcia się na nas samych, odnalezie-
nia zagubionych wartości, przyjaciół, a szczególnie, że 
stanie się czasem dla Pana Boga i człowieka. 

Ewa Gawin 
Kamerun • 

Pani Ewa otrzymuje wyróżnienie papieskie 
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MISYJNE WYDARZENIA W DIECEZJI 

WIĘCEJ NIZ BUSZMEN 

Wyjechał do Republiki Konga w październiku 1985 
roku, ale przez pięć lat (X 1997-IX 2002) dusz-

pasterzował w Belgii. Nikt z tarnowskich misjonarzy 
w Kongu nie zaznaczył swej obecności aż w sześciu 
parafiach. Nikt też z tarnowskich misjonarzy w Afryce 
nie założył tyle nowych parafii i nie wybudował tylu 
nowych kościołów, co ks. Marian Pazdan. 

Misje w prawdziwym buszu 

W kwietniu 1986 roku przybył do wspólnoty leżącej 
w buszu w Divenie. Była to misja położona w praw-
dziwym buszu, oddalona od miasta o 230 km. W tych 
wioskach powstawały wznoszone przez ks. Mariana 
i jego kolegę, ks. Jana Kudłacza, kaplice, zarówno 
z desek, palonej cegły, jak i suszonej gliny. 

Misja w Divenie otworzyła przed ks. Marianem 
niemal 25 lat posługi misjonarskiej w buszu, a przez 
to wśród tych, którzy najbardziej potrzebują opieki 
duchowej i materialnej. W 1995 r. przeniósł się do 
Nyangi, również w buszu, gdzie w 1996 r. przejął pro-
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Ks. Marian wśród najmłodszych parafian 

i budowy sanktuarium dla szerzenia tego kultu. Na 
przestrzeni niecałych pięciu lat stanął w Louvakou 
nowy kościół. Ks. Marian całe swoje urlopy w Polsce 
poświęcał na zbieranie ofiar na budowę. W samym 
Louvakou, podobnie jak w Kibangou, ks. Marian zre-
alizował projekt kolędników misyjnych - dom dla dzie-
ci „Inzo ya kilengi" („Dom radości"). 

Wreszcie nie w buszu 

Kiedy ks. Marian Pazdan przystępował do budowy 
sanktuarium w Louvakou, chyba nikt nie przypusz-

MIŁOSC DO MAŁO KOCHANYCH 

Wdniu 31 stycznia 1990 roku postawiła po raz 
pierwszy swą stopę na „ziemi obiecanej". Tak 

później w swych listach nazwała kameruńską ziemię, 
zwłaszcza diecezję Bertoua, gdzie do dnia dzisiej-
szego spędziła więcej niż połowę swego życia. Jest 
to życie p. Ewy Gawin zdecydowanie przeżywane 
dla drugich, bo oddane działaniu na rzecz niepeł-
nosprawnych fizycznie, głównie dzieci; pomocy 
osadzonym w więzieniu; oraz inicjatywie zorganizo-
wania, prowadzenia i wybudowania szkoły dla dzieci 
głuchoniemych w Bertoua. 

Szkoła dla „niepotrzebujących" edukacji 

Wielka miłość pani Ewy, to dzieci głuchonieme. 
Kiedy w centrum alfabetyzacji zaczynała z nimi 
pracę w roku 2006, było zaledwie 4 uczniów. Dzisiaj 
jest ich ponad 150, w przedziale wiekowym od kilku 
do kilkunastu lat. Z naborem do szkoły dla dzieci 
głuchoniemych jest zawsze problem. Rodziny trak-
tują je często jako dzieci drugiego sortu, niepotrze-
bujące edukacji, przydatne w codziennym życiu tylko 
na posyłki i do robót domowych. 

Ukochane dzieci głuchonieme p. Ewy 

razy tyle zostało poddane reedukacji czy różnym 
badaniom. Takich, którzy otrzymali aparaty ortope-
dyczne, jest około 800 osób, a kilkadziesiąt cieszy się 
protezami stałymi, czyli nowym życiem z „kończy-
nami dolnymi". Pani Ewa zajmuje się też zakupem 
wózków inwalidzkich. 

Dzięki otwartości pani Ewy trzy razy doszło 
do realizacji projektu „Protetyk słuchu w Afryce". 
Jest to wspólne przedsięwzięcie Dzieła Misyjnego 
Diecezji Tarnowskiej i Fundacji Pomocy 
Humanitarnej „Redemptoris Missio". Daje on 

30 LAT OTWARTYCH SERC DLA BRACI W AFRYCE 
W minionym roku, dla trojga tarnowskich misjonarzy czas odmierzył trzydziestolecie ich 
misyjnego oddania braciom w Afryce. Na „najwyższym podium czasu" stanęła p. Ewa 
Gawin, dla której dzielenia się miłością na kameruńskiej ziemi, zacznie się niebawem trzy-

dziesty drugi rok. Obok niej miejsce na owym podium zajmuje ks. Marian Pazdan, a po 
drugiej stronie ks. Bogdan Piotrowski - obaj reprezentujący posługiwanie tarnowskich 
misjonarzy w Republice Konga. 

bostwo po ks. Janie Kudłaczu. W październiku 1997 
roku musiał opuścić Kongo z powodu zaostrzającej się 
wojny domowej. Kolejnych pięć lat swojej kapłańskiej 
posługi poświęcił Kościołowi w Belgii. Ale na swojej 
skórze doświadczył prawdy o powiedzeniu, że „ciągnie 
wilka do lasu". Powrócił więc do Konga, do tej samej 
parafii, z której wyjechał, do Nyangi. Misja ta w wyni-
ku wojny domowej poniosła dotkliwe starty moralne 
i materialne. Wyznaczył więc sobie zadanie, by posta-
wić ją na nogi. Tego też dokonał. Po dwóch latach 
przeniósł się do Kibangou, aby tam, również w buszu, 
utworzyć nową misję pw. św. Teresy od Dzieciątka 
Jezus. Tu - między innymi - za ofiary zebrane przez 
kolędników misyjnych, wybudował „Inzo ya luzolo" 
(„Dom miłości") - dość duży obiekt o przeznaczeniu 
ewangelizacyjno-socjalnym. 

Ks. Marian jednak nie był tylko buszmenem, ale 
także buszmisjonarzem, niosącym tamtym mieszkań-
com Ewangelię. 

Wiedziony kultem Bożego Miłosierdzia 

Już w Kibangou myślał o następnym miejscu swej 
posługi, którym miało być i stało się Louvakou, gdzie 
przybył w październiku 2007 roku. Tu od początku 
przyświecała mu idea kultu miłosierdzia Bożego 

MISJE IKISIĄr 

czał, że nie będzie to ostatnie jego dzieło na kongij-
skiej ziemi. Podjął się bowiem organizacji nowej para-
fii i budowy nowego kościoła pw. św. Jana Pawła II 
w Dolisie, mieście liczącym około 80 tys. ludzi, stolicy 
diecezji o tej samej nazwie. Również w tym dziele 
diecezja tarnowska zaznaczyła swą pomoc, nie tylko 
przeznaczając - dzięki kolędnikom misyjnym - środki 
na dom katechetyczny nazwany „Inzo ya mayele" 
(„Dom wiedzy"), ale też na budowę samego kościoła. 
Kościół, choć jeszcze niewykończony, zaczął przyjmo-
wać wiernych od Wielkanocy 2019 roku. Dokładnie 
w Wigilię Paschalną biskup Bienvenu Manamika 
dokonał aktu poświęcenia. Budynek jest chyba jedną 
z piękniejszych świątyń w Kongu i czeka na uroczystą 
konsekrację, która nastąpi zapewne niebawem. Będzie 
to wspaniałe uwieńczenie budowlanych wysiłków 
ks. Mariana. 

Warto wiedzieć, że jeszcze przed rozpoczęciem 
życia parafii, które miało miejsce we wrześniu 2015 r., 
ks. Marian nabył rzadką i groźną chorobę o fran-
cuskiej nazwie l'urcel de burulu. Na szczęście, 60 
zastrzyków zaleczyło ranę i problem. Po ranie pozo-
stał bardzo trwały ślad, ale została ona wyleczona, co 
ks. Marian przypisuje wstawiennictwu Jana Pawła II, 
do którego się modlił. 

Te dotknięte kalectwem słuchu i mowy pochodzą 
z całego Kamerunu, przybywają nawet z odległości 
400 kilometrów. Są wyznawcami różnych religii, 
pochodzą z różnych plemion. Obecnie przebywają 
one w tymczasowym internacie, urządzonym w szko-
le. Kiedyś powstanie dla nich osobny budynek. Pani 
Ewa troszczy się, by dzieci nie były głodne, by dobrze 
się sprawowały i uzyskały dobre wykształcenie. 

Powolny, ale regularny wzrost wyszukiwanych 
przez panią Ewę dzieci był naturalnym impulsem 
do wybudowania szkoły z prawdziwego zdarzenia. 
Chcąc ją wybudować, pani Ewa zwróciła się do 
diecezji tarnowskiej z prośbą o jej sfinansowanie. 
W latach 2011-2013 powstały trzy duże projekty, 
które opiewały na sumę 1 milion 97 tys. zł. Do dnia 
dzisiejszego diecezja tarnowska z funduszu kolędni-
ków misyjnych przekazała na budowę i prowadzenie 
szkoły ponad 3 mln. zł. 

Operacja za operacją 

Dzieci, młodzi i dorośli, których zawozi do szpi-
tali na zabiegi operacyjne oraz zakupuje dla nich 
protezy i kule, powracają do życia w społeczeństwie. 

Na pewno ponad 500 osób przeszło mniej czy 
bardziej poważne operacje, a pewnie więcej niż trzy 

nadzieję na przywrócenie dzieciom z Bertoua nor-
malnego życia. Ostanie dwie realizacje projektu 
miały miejsce w 2019 i 2020 r. Za ostatnim razem 
specjaliści przywrócili słuch 76 dzieciom i dopaso-
wali 124 aparaty słuchowe. 

„Byłem w więzieniu..." 

Kolejny obszar działalności charytatywnej pani 
Ewy, to posługa więźniom w Bertoua. „Więźniów 
odwiedzać" - to znany nam i chyba rzadko prakty-
kowany przez nas dobry uczynek wobec innych ludzi. 
Pani Ewa więźniów nie odwiedza, ona im po prostu 
posługuje. Jak bowiem inaczej nazwać troskę o zakup 
leków, o dożywianie - szczególnie chorych na gruźli-
cę, o zrobienie łóżek dla kobiet i małolatów, o opłatę 
sądową czy transport po zakończeniu wyroku (to 
drogo kosztuje i nikt się tym nie zajmuje), o zakup 
produktów do robienia mydła, zakup klapek, ubrań, 
oraz worków do robienia toreb (sam taką otrzymałem 
w prezencie od pani Ewy, produkt godny podziwu, jak 
na więźniów) czy zakup materacy. 

Swoim więźniom starają się pomagać wyznawcy 
innych religii, jak: muzułmanie, protestanci, czy 
przedstawiciele innych Kościołów i sekt. Pani Ewa 
pomaga wszystkim. 
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IV 

ŻYCIORYS Z CZTEREMA REBELIAMI 

Wdniu 5 listopada 2020 r. minęło 30 lat od dnia, 
w którym przybył do Republiki Konga. Pozostaje 

w nim nieprzerwanie, również w trudnych chwilach, 
a od kilku lat wprowadza najmłodszych „tarnowia-
ków" w realia kongijskiej rzeczywistości. To ks. Bogdan 
Piotrowski. 

Zaczynał od misji w buszu 

Zaczął swoją misyjną posługę jako wikariusz parafii 
Mindouli w diecezji Brazzaville. Tu wśród wielorakie-
go zaangażowania zatroszczył się m. in. o zbudowanie 
wodociągu wody pitnej dla mieszkańców misji, co 
stanowiło dla nich niewątpliwy skarb. We wrześniu 
1994 roku (wraz z ks. Janem Czubą) przeniósł się do 
pobliskiego Loulombo, gdzie jako wikariusz pracował 
przez dwa lata. Tu zawiązała się przyjaźń z księdzem 
Janem, która później, w bolesnych wydarzeniach zwią-
zanych z jego męczeńską śmiercią, dała swój szlachet-
ny wyraz. To ks. Bogdan w trudnych warunkach rebelii, 
organizował grób dla swojego kolegi, przesyłając 
elementy nagrobka koleją z Brazzaville oddalonego od 
Loulombo niemal 200 km. W grudniu 1996 roku został 
proboszczem w niedalekim Missafou, gdzie dojeżdżał 
już wcześniej. Pracując tu do września 1998 roku, 
wybudował dom parafialny oraz mieszkalny dla sióstr, 
powiększył i wykończył plebanię oraz dokonał rekon-
strukcji kościoła. Podczas swego duszpasterzowania 
w Missafou obsługiwał 10 wiosek z kaplicami, na tere-
nie których mieszkało około 16 tys. osób. W Louengo, 
gdzie dojeżdżał, wybudował kaplicę. 

W samym Brazzaville 

Praktycznie od sierpnia 1997 roku jest probosz-
czem w Brazzaville. Początkowo dojeżdżał z Missafou. 
Przeżył w Kongu wszystkie cztery odsłony wojny 
domowej między 1992 a 2003 rokiem, w tym trzy ostat-
nie ze swymi parafianami z Brazzaville. 

Specyfiką afrykańskiej parafii jest to, iż jest ona 
„wspólnotą wspólnot". Na liście parafii ks. Bogdana 
w Brazzaville widnieje ich aż 35. Najliczniejsze grupy 
stanowią członkowie wspólnoty charytatywnej św. 
Wincentego a Paulo (ponad 250 osób), św. Rity oraz 
tzw. Schola Ludowa (po 150 osób). Przy ołtarzu służy 
40 ministrantów i około 30 dziewcząt pełniących tę 
samą rolę. Godnym zauważenia jest przede wszystkim 
to, że na mszy św. w dzień powszedni gromadzi się nie-
raz aż 500 osób. 

Gdy ks. Bogdan obejmował parafię, nosiła ona 
wezwanie Jezusa Zmartwychwstałego. Rozwijając jed-
nak kult miłosierdzia Bożego, poszerzył to wezwanie 
o „Boże miłosierdzie". Już w grudniu 2007 roku został 
poświęcony i umieszczony w kościele obraz Pana 
Jezusa Miłosiernego, któremu towarzyszą nieco mniej-
szej wielkości obrazy św. Faustyny i św. Jana Pawła II. 
Kapłan zatroszczył się o relikwie św. Faustyny, które 
miałem szczęście po raz pierwszy uroczyście wnieść do 
kościoła w kwietniową niedzielę 2013 roku. 

Ks. Bogdan udziela chrztu 

W parafii, dzięki ks. Bogdanowi, istnieje również 
kult bł. Karoliny Kózkówny. W ołtarzu kościoła znaj-
dują się jej relikwie. Jedna z sal katechetycznych nosi 
imię naszej błogosławionej. Nie brakuje też relikwii 
św. Jana Pawła II. Dla ożywienia kultu maryjnego ks. 
Bogdan wybudował grotę Matki Bożej, gdzie ludzie 
przychodzą się modlić. 

Ks. Bogdan ma również w Brazzaville swoje sukce-
sy budowlane. Dobudował piętro nad parterem pier-
wotnej plebanii. Zakupił też parcelę i wybudował na 
niej dom dla sióstr. Odbudował kościół i plebanię po 
zniszczeniach wojennych, a także po potężnym wybu-
chu składu amunicji w marcu 2012 r. 

Jednym z ważniejszych przedsięwzięć ks. Bogdana 
jest zrealizowanie projektu szkolnego. Zorganizował 
szkołę parafialną, w której obecnie pobiera naukę 370 
dzieci w szkole podstawowej i 60 w college'u. 

Trzeba też wspomnieć, że dzięki pomocy diecezji 
tarnowskiej ks. Bogdan przerobił dwie sale parafialne 
na potrzeby centrum formacji komputerowej. W dniu 
25 maja 2007 roku miało miejsce jego otwarcie przez 
polskiego ambasadora rezydującego wtedy po dru-
giej stronie rzeki Kongo w Kinszasie. Powstała też 
biblioteka, centrum medyczne i duża sala przy para-
fii, sfinansowane przez polskie Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych, kiedy jeszcze za dobrych czasów pra-
wicowy Rząd Polski przydzielał takie subsydia misjo-
narzom polskim, uznając ich za ambasadorów polskiej 
kultury. Rokrocznie w parafii, nieprzerwanie od 2006 
roku, ks. Bogdan realizuje projekt dotyczący formacji 
katechistów oraz dzieci z grupy Yambote, przeżywa-
jących swą formację podczas turnusu wakacyjnego na 
wyjeździe (nazwalibyśmy to naszą „oazą"). 

Warto też dodać, że ks. Bogdan od 2008 roku jest 
dziekanem dekanatu Brazzaville Północ, a w latach 
2001-2011 pełnił odpowiedzialną rolę ekonoma archi-
diecezji. 

To wszystko, co stanowi misyjny zapał ks. Bogdana, 
to świadectwo przeżywania wiary. 

Ks. Krzysztof Czermak 


