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LIST OD MISJONARZA... LIST OD MISJONARZA... 

Biskup Mirosław Gucwa w swoim kolejnym liście opisu-
je trudną sytuację polityczną, która destabilizuje życie ludzi 
na środkowoafrykańskiej ziemi. Z lektury poniższego listu 
możemy się dowiedzieć, jak ono wygląda na terytoriach za-
władniętych przez rebeliantów i w jaki sposób poszczególne 
ośrodki misyjne starają się zapewnić choć namiastkę „nor-
malności" w tym trudnym dla wszystkich czasie. 

Miasto sparaliżowane, ośrodki tętniące życiem 
Bouar, 14 stycznia 2021 r. 

Po sobotnim ataku rebeliantów (9 stycznia) na ko-
szary wojskowe, miasto Bouar pogrążyło się w le-

targu... Już tydzień przed Bożym Narodzeniem dzieci 
i młodzież pozostały w domach, biura urzędników pań-
stwowych zamknięto, posterunki policji, żandarmerii 
i wojska opustoszały. Sklepy pozostały jeszcze otwarte, 
a więzienie zapełnione. Po pierwszym jednak pokazie 
siły rebeliantów (27 grudnia) i pierwszej potyczce zbroj-
nej (7 stycznia) z żołnierzami armii regularnej, która się 
pozbierała pod dowództwem nowo mianowanego puł-
kownika, więzienie opustoszało a drzwi sklepów zary-
glowano na dobre. Ludność znalazła schronienie w pa-
rafiach katolickich, w seminarium, albo w polach, z dala 
od centrum. Odważni, zwłaszcza mężczyźni, pozostali 
w domach, by chronić swój dobytek. 

Od sobotniego ataku (9 stycznia) minęło kilka dni, 
w czasie których nie usłyszeliśmy dosłownie ani jedne-
go strzału. Rebelianci zajęli strategiczne miejsca w mie-
ście, zaś żołnierze - w okolicach koszar. Jedni czekają na 
drugich. Niechybnie dojdzie do konfrontacji, tym bar-
dziej, że samo Bouar położone jest przy głównej drodze 
z Bangi do Kamerunu, od miesiąca zablokowanej przez 
rebeliantów. Ponad 700 ciężarówek (30t) z kontenerami 
żywości i innych produktów czy materiałów transporto-
wanych z portu w Douala do Bangi, czeka na otwarcie 
granicy. W stolicy zaczyna brakować podstawowych 
środków do życia. Trzeba więc „wyczyścić" drogę, wypę-
dzając rebeliantów z Bouar i innych miast położonych 
przy niej (Bossembele, Yaloke, Baboua, Beloko ....). 

To sprawia, że ludzie nie wracają do domów, obawia-
jąc się starcia rebeliantów z żołnierzami, których wspie-
rają najemnicy z Rosji. Trudno w takiej sytuacji apelować 
do nauczycieli, by wrócili do szkoły, a do rodziców - by 
wysyłali do niej dzieci. Pracownicy państwowi nie wra-
cają do urzędów, dwa banki w mieście (CBCA i BSIC) 

nie wykonują żadnych transakcji, przedsiębiorcy nadal 
trzymają wszystkie materiały pod kluczem. Jedynie nie-
którzy drobni sklepikarze zaopatrują ludzi w podstawo-
we środki do życia. Policja i żandarmeria oddała bez 
walki swoje posterunki rebeliantom, którzy zresztą też je 
opuścili, instalując się w innych, strategicznych dla nich 
miejscach. Miasto jest totalnie sparaliżowane. 

Życie toczy się jedynie w naszych ośrodkach, w któ-
rych chronią się rodziny. Kwitnie drobny handel, łado-
wane są telefony, fryzjerzy świadczą swoje usługi, dziew-
częta plotą fryzury. Rano, gorliwsi katolicy gromadzą 
się na Eucharystii, zaś po południu dzieci z niektórymi 
rodzicami modlą się na różańcu przy grocie. W ciągu 
dnia siostry organizują z nauczycielkami różne zabawy 
dla dzieci oraz namiastkę szkoły. Wieczorem zaś wy-
świetlany jest film o treści religijnej lub edukacyjnej. 

Każdy ośrodek funkcjonuje według określonego 
regulaminu. Osoby nowo przybywające rejestrują się 
u odpowiedzialnego za spis. Lista obecnych aktualnie, 
przekazywana jest organizacjom humanitarnym. Prości 
ludzie, urzędnicy i biedni - traktowani są jednakowo. 
śpią na matach lub materacach, które sobie przynieśli. 
Mają do dyspozycji sale parafialne czy seminaryjne 
i kościoły, gdy jest taka potrzeba. Potrzeby są wielkie: 
brakuje żywności, środków dezynfekcyjnych, mydła, le-
ków... i pokoju. 

Jedno pragnienie ożywia wszystkich: jak najszybciej 
wrócić do domu, spędzać bezpiecznie czas w rodzinie 
i pracować bez lęku o życie własne i bliskich. Tak nie-
wiele, a równocześnie tak dużo, nawet za dużo, w per-
spektywie oczekiwanych wydarzeń. Moc modlitwy jest 
jednak nieoceniona i może pokrzyżować plany walczą-
cych o prywatne interesy. Stąd nasza nieustanna prośba 
o nią i trwanie przy Bogu. Nie zapominamy o Was. 

f Mirosław Gucwa 
Republika Środkowoafrykańska 

Bp Mirek w czasie spotkania rebeliantów i mieszkańców Ngaoundaye 



MISYJNE WYDARZENIA W DIECEZJI 

NIEKONCZĄCY SIĘ DRAMAT 
W REPUBLICE ŚRODKOWOAFRYKAŃSKIEJ 

latach, w miarę spokojnych rządów, w grudniu 2012 r., 
rebelianci z koalicji Seleka rozpoczęli kolejną rebelię, 
zmierzającą tym razem do obalenia prezydenta Bozize. 
Po kilkudniowych walkach Seleka zajęła większość 
kraju i zmierzała do stolicy. 
W marcu 2013 Bozize zmuszony 
był do ucieczki z RCA. 

Tymczasem lider Seleki 
Michel Djotodia, który był 
„obcym ciałem" dla miejscowej 
populacji, mianował się nowym 
prezydentem, co wkrótce oka-
zało się katastrofą. RCA pogrą-
żyła się w totalnym chaosie. 
Rebelianci stosowali przemoc 
i grabili kraj. Miały miejsce 
gwałty, morderstwa dokonywane 
na poplecznikach starej władzy 
i werbowanie dzieci do organi-
zacji militarnych. W tym chaosie 
powstał konflikt między bojów-
kami muzułmańskimi a chrześci-
janami, którzy mobilizowali się 
w ramach struktur samoobrony 
(milicja Antybalaka). RCA sta-
wała się państwem upadłym, 
pozbawionym władzy centralnej, 

Bp Mirek przed spalonym domem w Bohong w czasie rebelii w 2013 r. 

w którym nie obowiązywały żadne prawa. W sierp-
niu 2013 r. ONZ uznała RCA za państwo upadłe. 
Kiedy Djotodia utracił kontrolę nad Seleką, rozwiązał 
koalicję. Doprowadziło to do kolejnej wojny domo-
wej o zabarwieniu religijnym, choć jej podłożem nie 
była religia, a polityczne apetyty. Stronami walki były 
bojówki rebelianckie, składające się głównie z muzuł-
manów i bojówki mieniące się Antybalaką, w szeregach 
której większość stanowili ludzie przyznający się do 
chrześcijaństwa. Na początku stycznia 2014 r. Djotodia 
poda! się do dymisji. Przejściowym prezydentem Przygotowywanie paczek dla uchodźców pod okiem ks. Piotra Boracy 

Smutna historia 

Zanim przedstawię obecny stan 
rzeczy, w skrócie zarysuję smutną 
historię, która ciągnie się w RCA 
od 2003 roku. Pracowałem wtedy 
w Bimbo i doświadczyłem, czym jest 
czas rebelii. Wszystko rozpoczęło się 
od polityka środkowoafrykańskiego 
Franęois Bozize, który w marcu tegoż 
roku przejął władzę w wyniku rebelii 
skierowanej przeciw urzędującemu 
prezydentowi Ange-Felixsowi Patasse. 
W maju 2005 Bozize uzyskał elekcję 
w wyborach prezydenckich. Po kilku 

Diecezja tarnowska od wielu dekad jest 
mocno związana z Kościołem w Republice 

Środkowoafrykańskiej (RCA), ponieważ posługiwało 
w niej i nadal posługuje wielu tarnowskich misjonarzy. 
Na chwilę obecną jest ich piętnastu. Są w trzech diece-
zjach: Bangi, Bouar i Mbaiki. Niestety, począwszy od 
2003 r. aż do dnia dzisiejszego, kraj położony w geo-
graficznym sercu Afryki, nękany jest przez niekończące 
się rebelie wojskowe. Generalnie każda zmiana władzy 
na najwyższym szczeblu, dokonuje się tam przy uży-
ciu broni. Takie działania są przyczyną przelewu krwi, 
strachu i masowej imigracji wewnątrz, ale również do 
ościennych krajów. Według Wysokiego Komisarza ds. 
Uchodźców (UNHCR) - od momentu rozpoczęcia 
konfliktu prawie 60 tys. mieszkańców RCA schroniło 
się w sąsiednich krajach, a 200 tys. przemieściło się 
w inne regiony wewnątrz kraju. Większość uciekła do 
Demokratycznej Republiki Konga, pozostali podzie-
lili swoją obecność między Kamerun, Czad i obrzeża 
Kongo Brazzaville. Tym razem połączone siły rebe-
lianckie wystąpiły przeciw siłom rządowym, podejmu-
jąc marsz w kierunku stolicy Bangi, celem uniemoż-
liwienia wyborów prezydenckich, zaplanowanych na 
27 grudnia 2020 roku. 
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została Catherine Samba-Panza. Obowiązki prezy-
denta sprawowała do marca 2016 r. W dniu 7 kwiet-
nia 2014 r. Rada Bezpieczeństwa wyraziła zgodę na 
przeprowadzenie wielowymiarowej operacji ONZ, 

wyborów i dymisji obecnego prezydenta Touadery. 
Stworzona w ten sposób koalicja patriotyczna na 
rzecz zmiany (Coalition Patriotiąue pour Changement 
- CPC), zaczęła swój marsz na stolicę. 

Wyzwania dla tarnowskich misjonarzy 

Obecny konflikt 

HISPDHSIW 

Bp Mirek w rozmowie z przywódcą rebeliantów Ahmedem 

(MINUSCA), w której priorytetem miała być ochrona 
ludności cywilnej. Na realizację tej misji wysłano do 
RCA 12 tys. żołnierzy. 

W 2016 r. kolejne wybory prezydenckie wygra! 
Faustin Archange Touadera. Mimo wyboru nowego 
prezydenta, kraj nadal był kontrolowany przez kilka 
grup rebeliantów. W roku 2017 do RCA setki żoł-
nierzy wysłała Rosja i Rwanda. Rosjanie (tzw grupa 
Wagnera) przybyli do RCA celem szkolenia lokalnych 
sił zbrojnych i ochrony prezydenta Tuadery. 

Pod koniec grudnia mieliśmy gorącą linię 
z naszymi misjonarzami z Bagandou, gdzie posłu-
gują ks. Piotr Boraca, ks. Roman Marek oraz pani 
Małgorzata Kiedrowska. Przygarnęli oni u siebie 
na misji 190. dorosłych i 350. dzieci, uciekających 
w popłochu przed zbliżającymi się rebeliantami. 
Przygotowali dla nich pomoc żywnościową (maniok, 
cukier, ryż, sól i mydło). W centrum Bagandou poja-
wiła się setka uzbrojonych rebeliantów, ale - dzięki 

27 grudnia 2020 r. w Republice Środkowo-
afrykańskiej miały odbyć się wybory prezydenckie. 
Wśród kandydatów znowu pojawi! się Franęois 
Bozize. Jednak nie zosta! do nich dopuszczony, ponie-
waż ONZ oskarżyła go o liczne zbrodnie przeciwko 
miejscowym ludziom. Bozize miał jednak po swojej 
stronie liczne grupy rebelianckie. Niedopuszczenie go 
do wyborów - z uzasadnionych racji - sprawiło, że 
wokół niego zawiązała się dziwna koalicja sześciu grup 
zbrojnych, wywodzących się z byłej Seleki i Antybalaki, 
które od dawna były skonfliktowane. Do tej koali-
cji dołączyło się nowe ugrupowanie 3R (Retour, 
Reclamation, Reconstruction) złożone z bojowników 
pasterskiego plemienia Mbororo. Niektóre z tych grup 
siedem lat temu przyczyniły się do obalenia właśnie 
Bozizego. W związku z unieważnieniem jego kandy-
datury, rebelianci wysunęli postulat unieważnienia 

W jednej z sal parafialnych w Bouar, gdzie śpią ludzie, 
którzy uciekli z domów 

Ks. Krzysztof z uchodźcami pod mangowcem przy katedrze w Bouar 



Bogu, po krótkim postoju opuścili wioskę, by konty-
nuować swój marsz w stronę Bangi. 

Zbrojne działania nie ominęły miasteczka Bouar, 
gdzie biskupem jest tarnowski kapłan Mirosław 
Gucwa, w którego diecezji posługuje sześciu naszych 
księży. Właśnie tam, stosunkowo blisko granicy 
z Kamerunem, rebelianci przejęli kontrolę nad drogą 
krajową prowadzącą z Douala do Bangi. 

Los niewinnych 

Kiedy piszę te słowa (pod koniec stycznia), gra-
nica jest ciągle zamknięta i ponad 700 ciężarówek 
czeka na jej otwarcie, by móc kontynuować drogę do 
stolicy. Niektóre ciężarówki podjęły ryzyko podróży, 
co się źle skończyło. Paru kierowców zabito, a wielu 
z nich zostało rannych. Z powodu blokady na gra-
nicy, w stolicy zaczęło brakować podstawowych 
środków do życia. Aby ta trudna sytuacja mogła ulec 
zmianie należałoby „wyczyścić" drogę, wypędzając 
rebeliantów z Bouar i innych miast położonych 
przy niej. W samym Bouar w dniu wyborów, rebe-
lianci strzelając odstraszali ludzi od pójścia do urn 
wyborczych. W mieście obok siebie znajdują się trzy 
grupy wojskowe: baza wojska ONZ (MINUSCA), 
koszary wojsk rządowych, gdzie obecnie przebywają 
także żołnierze rosyjscy z grupy Wagnera oraz grupy 
rebelianckie, rozmieszczone w różnych dzielnicach 
miasta. 

Obecność rebeliantów sprawia, że szkoły i urzędy 
są pozamykane. Nie można handlować. Kolejny kon-
flikt zbrojny „wisi w powietrzu"... W dniu 7 stycznia 
doszło do pierwszej zbrojnej potyczki pomiędzy 
wojskiem rządowym a rebeliantami. Zginęli ludzie. 
W mieście wybuchła panika. Ludzie szukali schronie-
nia przede wszystkim tam, gdzie są misjonarze. Przy 
katedrze, w zależności od napięcia sytuacji, koczo-
wało od 1300. do 4000. ludzi, a w seminarium oo. 
kapucynów od 2500. do 4000. osób. Ta sytuacja trwa 
do dziś. Ludzie śpią na matach lub materacach, które 
przynieśli ze sobą. Mają do dyspozycji sale parafial-
ne, czy seminaryjne. Biskup Mirosław w swoim liście 
powiadamiał, że „pomimo niebezpieczeństwa, życie 
toczy się przede wszystkim w tych dwóch ośrodkach: 
istnieje drobny handel, fryzjerzy świadczą swoje 
usługi, dziewczęta plotą fryzury. Co gorliwsi katolicy 
gromadzą się na Eucharystii, zaś po południu dzieci 
z rodzicami modlą się na różańcu przy grocie Matki 
Bożej. Ludzie naprawdę cierpią. Prawdą jest, że jest 
pomoc ze strony niektórych organizacji humanitar-
nych, ale na ogół ludzie żyją w trudnych warunkach. 
Potrzeby ciągle są wielkie: brakuje wody niezbędnej 
do życia, żywności, lekarstw, środków dezynfekcyj-
nych i mydła". Biskup Mirosław mówił, że jedno 
pragnienie ożywia wszystkich: „jak najszybciej wrócić 
do domu". 

Republika Środkowoafrykańska przeżywa per-
manentny kryzys, który obejmuje życie polityczne, 
ekonomiczne i społeczne. Nie funkcjonują szkoły. 

Rejestracja otrzymujących paczki w Bagandou 

Ludzie żyją w wielkim strachu. Nie można prowadzić 
normalnego duszpasterstwa. Nie wiadomo, w jakim 
kierunku pójdzie ten bezsensowny konflikt. Ludzie 
zadają sobie pytanie: komu na tym zależy, aby rany 
zadawane tamtejszemu społeczeństwu ciągle były 
rozdrapywane. Nie znamy odpowiedzi. Pozostaje 
nam gorąca modlitwa, zanoszona do Boga za 
naszych cierpiących braci i siostry. 

Ks. Stanisław Wojdak 

KRONIKA MISYJNA DIECEZJI 

W dniu 1 grudnia w Nowym Sączu zmarł były 
misjonarz w Nzeto w Angoli o. Stanisław 

Olesiak SVD, długoletni, gorliwy i ceniony duszpa-
sterz niepełnosprawnych w Nowym Sączu. 

W mieszkaniu ks. Stanisława - 4 maja 2013 r. 
• • • 

W dniu 3 grudnia, w przeddzień wspomnienia 
św. Franciszka Ksawerego, patrona misji, w Wyższym 
Seminarium Duchownym w Tarnowie, 14 diako-
nów w obecności przełożonych i całej wspólnoty 
zostało przyjętych do Papieskiej Unii Misyjnej 
(PUM). Mszy św. przewodniczył i kazanie wygłosił 
ks. Stanisław Wojdak - sekratarz diecezjalny PUM. 

• • • 
W dniu 26 grudnia 2020 i 6 stycznia 2021 w para-

fiach diecezji nastąpiła prezentacja kolędników misyj-
nych 2020, kolędujących pod hasłem Eitim canapó 
Tupa nape: „Eitim canapó Tupa nape" (Radujcie się, 
bracia, w Panu!). 

• • • 
W dniu 31 stycznia w Czchowie miało miejsce 

spotkanie Tarnowskiego Wolontariatu Misyjnego, 
w którym wzięło udział 15 osób. 

IV 


