
w diecezji tarnowskiej

Ks. Piotr Boraca już wiele lat pracuje w Republi-
ce Środkowoafrykańskiej, a obecna jego parafia w Ba-
gandou jest już którąś z kolei. Tu zajął się bardzo pracą 
wśród Pigmejów. W liście, który kieruje do kolędników 
misyjnych, wspomina zwłaszcza  szkoły, które wybudował 
dla pigmejskich dzieci dzięki środkom zebranym przez 
kolędników.

Bagandou, 14 listopada 2021 r.

Kochani Kolędnicy Misyjni!

Wiele lat razem z Wami kolędowałem w różnych 
parafiach naszej diecezji, dzieląc się wiarą, na-

dzieją i miłością. Teraz mogę robić to samo, tyle, że 
w Republice Środkowoafrykańskiej, mniej więcej na 
samym równiku. 

W parafii pw. św. Piotra w Bagandou ogarnia-
my opieką duszpasterską 14 większych wiosek, gdzie 
prowadzimy duszpasterstwo, mamy kaplice i różne 
grupy duszpasterskie. Ale obok działalności czysto 
duszpasterskiej staramy się również otoczyć opieką 
inne płaszczyzny życia naszych wiernych, nie tylko 
katolików. By móc poznawać Pismo Święte, uczyć się 
katechizmu, czy pogłębiać wiarę, niemal konieczna 
jest znajomość czytania i pisania. A w naszej parafii 
są to umiejętności unikatowe, bardzo rzadkie. Nawet 
w głównej szkole w naszej gminie, gdzie mieszkamy, na 
kilka tysięcy dzieci jest tylko jeden prawdziwy nauczy-
ciel, a reszta uczących osób to rodzice, którzy skoń-
czyli kilka klas szkoły podstawowej, a czasami gimna-
zjum. I to wszystko.  W tzw. klasie  jest 100-200 dzieci 
na jednej lekcji. Część z nich siedzi w ławkach, inne na 
ławkach, a jeszcze inne pod ławkami. Pozostałe - cza-
sami nawet na zewnątrz klasy. Wobec tego nawet po 
ukończeniu 6 klas szkoły podstawowej dzieci nie umie-
ją ani pisać, ani czytać. I tutaj zostaje przestrzeń do 
działania dla szkół prowadzonych przez misjonarzy, 
czasem katechistów, a czasem przez szczęśliwie znale-
zionych rodziców, umiejących czytać i pisać. 

Pierwszą naszą troską jest znalezienie i uformowa-
nie nauczycieli, którzy mogliby przekazywać wiedzę 
dzieciom w ich wioskach. Właśnie skończyliśmy kolej-
ną sesję formacyjną dla nauczycieli, która była przygo-
towana przez świecką misjonarkę p. Małgorzatę Kie-
drowską pracującą już drugi rok nad formacją naszych 
"pedagogów". 
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Ks. Piot w szkole Pigmejów w Ngoundou

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

Kolejnym wyzwaniem jest przygotowanie, wybu-
dowanie pomieszczeń, w których będą mogły uczyć 
się dzieci. W minionym roku dzięki pomocy kolędni-
ków misyjnych wybudowaliśmy dwie szkoły dla dzieci 
pigmejskich z plemienia Aka. W szkołach tych uczy 
się ich obecnie około 250 oraz dodatkowo prawie 100 
dorosłych. 

Następnym niemałym problemem jest zapewnienie 
nauczycielom choćby podstawowego wynagrodze-
nia za czas, kiedy nie będą mogli uprawiać swojego 
pola, tak - żeby mogli wyżywić swoją rodzinę. Dzie-
ci i rodzice składają się na miarę ich możliwości na 
wynagrodzenie, ale ich środki są bardzo skromne... 
Dzięki Waszej pomocy nauczyciel może otrzymać ok. 
100 złotych wynagrodzenia, co nawet tutaj nie stanowi 
minimum pensji. 

I na koniec wielką naszą troską jest ofiarowanie tym 
małym uczniom chociażby odrobiny luksusu w postaci 
kleiku ryżowego z cukrem co drugi dzień. Trudno się 
uczyć pisać, kiedy kiszki marsza grają... Żadne z tych 
dzieci idąc do szkoły nie zjadło śniadania... Ani też po 
powrocie do domu nie zapełnią swojego żołądka. Te 
wszystkie nasze drobne starania, dzięki Waszej po-
mocy i modlitwie sprawiają, że życie naszych małych 
przyjaciół staje się lepsze i piękniejsze. A ich przy-
szłość, dzięki Waszym dobrym sercom, staje się pełna 
nadziei na lepsze. 

W imieniu Waszych małych braci i sióstr, serdecz-
nie Was wszystkich pozdrawiam z naszego Bagandou.

Ks. Piotr Boraca
Republika Środkowoafrykańska



a uczy się ok. 150 dzieci różnych 
religii (chrześcijanie, muzułmanie, 
ale też przedstawiciele innych 
wyznań). Przy szkole działa też 
przedszkole dla najmłodszych 
i internat, w którym mieszka-
ją dzieci, niebędące w stanie 
codziennie dojeżdżać do szkoły. 
Obecnie w internacie mieszka 50 
takich dzieci. Szkoła, którą zało-
żyła pani Ewa, nie poprzestała na 
kształceniu dzieci, które nie mówią 
i nie słyszą. Szybko okazało się, że 
również dzieci z innymi niepełno-
sprawnościami mogą w niej mieć 
szansę na naukę i opiekę. Teraz 
uczą się tam też dzieci kalekie, 
o różnym stopniu niepełnospraw-
ności, a także dzieci z zespołem 
Downa. Kolędnicy od początku 
systematycznie pomagają szkole 
w Bertoua. Bez kolędowania misyjnego ta szkoła nie 
mogłaby istnieć.

Republika Środkowoafrykańska

Szkoła dla Pigmejów w Lago, Kongue i Ngoundou. 
Szkoła w Lago jest pierwszą szkołą, która powstała 
dzięki kolędnikom misyjnym. Wybudował ją ks. Marek 

IIIII

Muszyński. Niedawno z myślą o Pigmejach wybu-
dowano szkołę w Kongue. Do tej pory 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 rozpo-
cząć prace budowlane, w które włączyli się wszyscy 
ludzie w wiosce, a którym przewodził ks. Piotr Boraca. 
Również w Ngoundou pigmejskie dzieci i dorośli mogą 
od niedawna cieszyć się z nowej szkoły.

Szkoły w Mondouli, Modale i Sekia Mote. Te trzy 
wioski leżą nad samą rzeką Ubangi. Wybudowanie 

tam szkół wymagało sporego wysiłku. Jednak pomy-
słodawca, ks. Stanisław Wojdak, który jako misjonarz 
pracował w Afryce przez 8 lat,  nie zniechęcał się 
trudnościami, jakie trzeba było pokonywać po dro-
dze. Dość wspomnieć, 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. Jednak teraz dzięki 
naszym misjonarzom, kolędnikom i wszystkim dar-
czyńcom, 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. 

Centrum Kulturalne św. Kizito w Bouar. Dzięki 
wsparciu kolędników misyjnych okresu Bożego 
Narodzenia 2016 r. zostało rozbudowane Centrum 
Kulturalne w Bouar im. św. Kizyto, które pomaga 
ponad 60 młodym kobietom, często samotnym mat-
kom, w wieku od 15 do 25 lat.

Republika Konga

Szkoła w Oyo. Szkołę tę wybudował nieżyjący już 
misjonarz – ks. Józef Piszczek. Dziś w szkole podsta-

wowej w Oyo uczy się ponad 300 dzieci, a w gimna-
zjum, do powstania którego znacząco przyczynili się 
kolędnicy, ponad 100.

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. Obecnie 
kształci się tu ponad 360 uczniów. Kolędnicy, którzy 
kolędowali w 2010 r. mieli duży wkład w powstanie 
nowego przedszkola, wybudowanego przez siostry 
józefitki, do którego uczęszcza 90 przedszkolaków.

Szkoła w Brazzaville. Tutaj, w parafii pw. Jezusa 
Zmartwychwstałego i Bożego Miłosierdzia, przez 
kilka lat i w kilku etapach, również dzięki funduszom 
kolędników misyjnych, powstawała duża szkoła, 
nad czym nadzór sprawował ks. Bogdan Piotrowski, 
który jest misjonarzem w tym kraju już ponad 30 lat. 
Dzięki temu teraz do szkoły podstawowej i gimna-
zjum może uczęszczać 700 uczniów, a do przedszko-
la 120 dzieci.

Szkoła w Brazzaville w dzielnicy Diata. W parafii 
pw. św. Jana Pawła II, gdzie pracują nasi tarnowscy 
misjonarze, ks. Karol Kuźma i ks. Maciej Fleszar, roz-
budowywana jest aktualnie szkoła, która w całości ma 
już wykończony parter. Znajdująca się tam duża sala 
służy póki co za kaplicę, a pokój dyrektora i nauczy-

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 liść-
mi bambusa wiacie lub jakimś innym prymitywnym 
budynku. Dla wielu z nich to jedyna szkoła, do jakiej 
mogą uczęszczać. Zdarza się czasami, że i ta pozo-
staje zamknięta przez bardzo długi czas na skutek 
różnych rebelii (szczególnie w Afryce), braku nauczy-
cieli czy też braku odpowiedniego wynagrodzenia dla 
nich. Odpowiadając na pilną potrzebę edukacji dzieci 
w krajach misyjnych, kolędnicy misyjni diecezji tar-
nowskiej od wielu już lat spieszą z pomocą w finanso-
waniu budowy i utrzymywania szkół. Poniżej przed-
stawiamy szkoły, które w znacznej mierze powstały 
dzięki kolędnikom. Niektóre z nich nadal są utrzymy-
wane z kolędniczego funduszu.

Kamerun

Szkoła w Bertoua. Szkoła dla dzieci głuchonie-
mych w Bertoua w Kamerunie jest największym 
projektem kolędniczym w dziedzinie szkolnictwa, 
zarówno w sensie finansowym, jak i wielkości budyn-
ku. Powstała dzięki pomysłowi p. Ewy Gawin, pra-
cującej w Kamerunie już ponad 30 lat. Dzięki swej 

wrażliwości, i rozlicznym kontaktom  z miejscowymi 
ludźmi, zauważyła, że na terenie, na którym przyszło 
jej pracować  jest wiele dzieci, które nie mówią i nie 
słyszą. Dzieci te traktowane były przez otoczenie, 
a nawet przez swoje 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 domo-
wych. Nikt nie dawał im szans na rozwój. Pani Ewa 
postanowiła to zmienić. Wybudowała szkołę, w której 
obecnie pracuje ponad 30 nauczycieli i opiekunów, 

Szkoła w Bertoua dla dzieci głuchoniemych (Kamerun)
– dar kolędników misyjnych

Dzieci głuchonieme ze szkoły w Bertoua

Szkoła w Mondouli (RCA) nad rzeką Ubangi - dar kolędników

Wspólne zdjęcie z biskupem tarnowskim Andrzejem po jubileuszo-
wym spotkaniu w Tylmanowej (styczeń 2017 r.)

Gimnazjum w Gambomie (Republika Konga) - dar kolędników

W klasie szkoły w Brazzaville (Republika Konga), w której budowę 
kolędnicy mają wielki wkład
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cieli jest tymczasową zakrystią. Nasi misjonarze mają 
nadzieję, że z początkiem tego roku szkoła będzie 
przykryta.

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. 
Aby szkoła mogła mieć klasy gimnazjalne, ks. Antoni 
musiał wybudować cztery dodatkowe budynki.

Przedszkole w wiosce La Florida. Wybudował je 
ks. Henryk Chlipała. Przedszkole ma 65 miejsc, kuch-
nię, bibliotekę i punkt medyczny. Choć na tamtym 
terenie nie ma już tarnowskich misjonarzy, to przed-
szkole 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. Oprócz zwyczajnych przedszkol-

nych zajęć, w przedszkolu odbywa się też katechizacja, 
spotykają się różne grupy, np. ministranci, chór, człon-
kowie Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci i inne. 
Kolędnicy misyjni przekazali aż 70% funduszy potrzeb-
nych do wybudowania tego dużego przedszkola.

Przedszkole w Ourolândii. Mogą do niego uczęsz-
czać maluchy w wieku od 3 do 5 lat. Powstało z inicja-
tywy ks. Marka Pawełka, który wraz z grupą wolonta-
riuszy zorganizował taką ochronkę. Dzieci oprócz tego, 
że się uczą i bawią, dostają także posiłek.

Boliwia

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

Oprócz szkół i przedszkoli powstało też wiele 
domów, których przeznaczeniem jest służyć dzie-
ciom. Placówki te przygarniają je, zaspokajają ich 
podstawowe potrzeby, organizują im czas i poma-
gają w ich wychowywaniu. Zapewniana jest w nich 
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.

Dorota Dzieńska

W  dniu 3 grudnia we wspomnienie św. Fran-
ciszka Ksawerego, patrona misji, w Wyższym 

Seminarium Duchownym w Tarnowie 14 diakonów 
w obecności przełożonych i całej wspólnoty zostało 
przyjętych do Papieskiej Unii Misyjnej (PUM). Mszy 
św. przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Krzysztof 
Czermak, a ks. Stanisław Wojdak wcześniej z wy-
mienionymi diakonami przeprowadził odpowiednią 
formację.

•••
W Domu św. Józefa w Tarnowie zmarł  

ks. Stanisław Pawłowski, który niemal 17 lat gło-
sił Ewangelię w Republice 
Konga. Został pochowany na 
cmentarzu w rodzinnej para-
fii w Krygu. Uroczystościom 
pogrzebowym, w których wzię-
ło udział 45 księży, kilkanaście 
sióstr i liczni wierni świeccy 
z różnych zakątków diecezji, 
przewodniczył biskup Leszek 
Leszkiewicz, a kazanie wygło-
sił ks. Krzysztof Czermak.

KRONIKA MISYJNA DIECEZJI

Przedszkole w Bagre (Brazylia) wybudowane dzięki kolędnikom

W przedszkolu w Gambomie (Rep. Konga) podczas wizyty  
bpa Andrzeja Jeża w 2014 r.


