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Co możesz dać?
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fot. Dariusz Marut



Brak 
wody

Gatara, Burundi. Tylko w tej jednej 
parafii w jednym miesiącu ub. r. 
z głodu umarło ponad 70 osób.

– szałas z łodyg prosa we wsi Bouba-Djara 
w Kamerunie służył jako szkoła dla dziesiątek dzieci.

W wielu regionach Afryki po wodę 
pitną trzeba iść kilka kilometrów. 

To jest zadanie dzieci i kobiet.

Głód

To hasła, które tak często słyszymy, że straciły 

swoją siłę. Ten numer biuletynu ma pomóc Ci 

zastanowić się nad nimi na nowo.

Afryka: tam jest źle. 
Ludzie głodują, jest bieda.

Brak szkół
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laomi (Madagaskar) ma trzy miesiące i zaraz 
przejdzie zabieg podcięcia zrośniętego 

języczka. z braku miejsca odbywa się to na 
stole obok innych noworodków. Są rejony, 

gdzie szpitala nie ma w obrębie kilkudziesię-
ciu km albo są skrajnie przepełnione.

nawet po jej zakończeniu ludzie 
w republice Środkowoafrykańskiej żyją 

w ciągłym strachu. judithe ma 17 lat. 
tata zmarł, opiekuje się nią wujek. 

niedaleko ich domu w bouar stacjonują 
rebelianci, którzy terroryzują, kradną, 

porywają a nawet zabijają ludzi.

WojnaBrak opieki 
medycznej
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Gdy pytamy Polaków pracujących 
w misji Mampikony na Madagaskarze, 
dlaczego dzieci umierają z głodu, sły-
szymy, że najczęstszą przyczyną jest 
śmierć matki przy porodzie. Do szpita-
la jest 260 km, kobiety rodzą z pomocą 
znachorek. I umierają. Tylko co czwar-
te dziecko ma tu pełną rodzinę. Sierotą 
zajmuje się najczęściej babcia, pracu-
jąca na roli lub sprzedająca placki na 
targu. Znalezienie innej pracy grani-
czy z cudem. Karmi sierotę tym, co ma: 
bananem od pierwszego dnia życia. 

Wodą z cukrem. Rozcieńczonym mle-
kiem skondensowanym. To wszystko 
prowadzi do biegunek, które dla niedo-
żywionych dzieci są śmiertelne. 

Jeden posiłek dziennie: 
ryż i liście
Ludzie w Mampikony są bardzo 

ubodzy. Dzieci głodują i umierają z gło-
du. Trudno tu o jedzenie, bo osiem mie-
sięcy w roku panuje pora sucha, a po-
tem wraz z porą deszczową nadchodzą 
powodzie. Niemożliwe jest uprawianie 

ziemi, tak by jedzenia było pod dostat-
kiem. Nawet ryż (najpopularniejsze 
i najtańsze pożywienie) jest sprowa-
dzany aż z Pakistanu.

Jedna puszka mleka w proszku na 
tydzień to wydatek rzędu 1 miesięcz-
nego zarobku kobiety, która pracuje na 
roli (a tak najczęściej zarabiają tu babki 
i matki). Zresztą, na Madagaskarze nie-
dożywione są też często dzieci karmio-
ne piersią. Gdy matka głoduje, jej po-
karm nie jest dostatecznie pożywny.

wyroki śmierci
Na Madagaskarze niedożywio-

ne są też i starsze dzieci. Np. w rejo-
nie Mampikony problem ten doty-
czy około 30 proc. najmłodszych. Ryż 
z liśćmi jest podstawą ubogiej diety 
dzieci, które zwykle jedzą tylko jeden 
posiłek dziennie. Najmłodsi chorują na 
wszystkie typy niedożywienia i awita-
minozy (zaburzenia czynności organi-
zmu spowodowane niedoborem lub 
brakiem określonej witaminy). A jeże-
li dziecko jest niedożywione, śmierć 
w wyniku biegunki infekcyjnej, ma-
larii czy duru brzusznego to kwestia 
kilku dni.

mówiłaś, że nie trzeba kraść, 
więc daj jeść
Burundi to najbiedniejszy kraj 

świata (ma najniższe PKB, czyli pro-
dukt krajowy brutto). Bieda, zwłaszcza 
na wsi, jest niewyobrażalna. „W naszej 
gminie tylko w styczniu zmarło z wy-
cieńczenia 78 osób, a około 760 rodzin 
cierpi głód i nie ma prawie żadnych 
środków na utrzymanie – mówi sio-
stra Teresa, misjonarka w Gatara. – 
Przyszła susza, która trwała od kwiet-
nia do października, oraz choroby. Do 

brakuje 
JEdZENiA i Wody

o Janku, głodującym księciu
W tym momencie 243 miliony ludzi w Afryce cierpi 
głód. Z powodu głodu i związanych z nim chorób 
umierają dzieci. A niedożywienie to najbardziej 
wyleczalna ze wszystkich chorób świata.

Rozdawnictwo żywności 
w czasie klęski głodu w Burundi.

W Afryce

Fot. Daniel Kasprowicz

fot. S. Gabriela Teresa Droździel
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Co 5 sekund z powodu niedożywienia i związanych z tym chorób umiera jedno dziecko.

45 proc. ludności Afryki nie 
ma dostępu do wody pitnej. 

Brudna woda to pasożyty, 
źródło groźnych chorób 

jak cholera czy ameboza. 
Są rejony Afryki, w których 

pasożyty ma niemal 
100 proc. populacji. 

Zbiornik z wodą na Madagaskarze to często dół wypełniony 
deszczówką. W porze suchej w zbiorniku jest coraz mniej wody 
i jest wymieszana z błotem. Mieszkańcy przed jej wypiciem muszą 
ją przecedzać. Są na to skazani, bo bywa, że w zasięgu kilkunastu 
kilometrów nie ma innego źródła wody.

Co minutę czworo dzieci 
umiera na biegunkę. 
umycie mydłem rąk 
w czystej wodzie 
zmniejszyłoby tę liczbę 
niemal o połowę. 

Felice urodziła się w dzień Bożego 
Narodzenia. Jej mama jest wdową 
i wychowuje trójkę dzieci. Niestety, 
nie ma stałej pracy i podejmuje się 
różnych prac – często pierze nad 
rzeką czy najmuje się do uprawy 
ryżu. Felice chodzi do gimnazjum 
i chciałaby zostać nauczycielką. 
Ma zdolności aktorskie i dosłownie 
na zawołanie może zagrać scenkę, 
która rozbawia wszystkich do łez.

tego dochodzą kradzieże plonów dojrzewają-
cych. Kto nie ma możliwości pilnowania swoich 
plonów, ten ich również nie zbiera – kontynu-
uje. – Dzieci nie idą do szkoły, bo bez jedzenia 
nie mogą uczestniczyć w zajęciach. Po 2–3 lek-
cjach są tak śpiące i słabe, że lepiej, żeby zosta-
ły w domu. Ich marzeniem jest zjeść śniadanie, 
żeby uczestniczyć w lekcji. Ostatnio chłopiec 
przyniósł mi skoszonej trawy i mówi: „Siostro, 
daj jedzenie, my już nic nie mamy, jemy trzcinę 
cukrową”. To wcale nie jest trzcina, tylko łodygi 
kukurydzy, które z głodu ludzie wysysają. I chło-
pak prosi dalej: »Mówiłaś, że nie trzeba kraść, 
więc daj nam jeść«. 

Jak zdobędziesz zawód, 
to nie będziesz głodny
Był też inny chłopak, Jean, choć mówili na 

niego Książę. Jego matka związała się z żonatym 
mężczyzną, który przez jakiś czas ją wykorzy-
stywał, a potem wyrzucił z trójką dzieci. Groziła 
im śmierć głodowa. Cała czwórka, matka najbar-
dziej osłabiona, przychodziły pod naszą furtkę. 
Uśmiechali się, ale o nic nie prosili. Pytam, jak 
możemy im pomóc. A kobieta poprosiła: dajcie 
nam pracę, bo jesteśmy głodni. Matka była jed-
nak tak słaba, że nie była w stanie na siedząco 
ścinać trawy. 5-letni Jean też był zbyt wycień-
czony, by pracować czy nawet się bawić. Całymi 
dniami stał i nic nie robił, więc miejscowe dzieci 
przezywały go Książę. Odżywiłyśmy ich, dały-
śmy pracę. Widać było poprawę. Wysłałyśmy 
dwójkę z nich do szkoły. Pierwsze dni Jean cho-
dził, a potem nie chciał. Mówił, że dzieci w szkole 
mają zawsze coś do jedzenia, a on nie, więc nie 
pójdzie. Tłumaczymy mu, żeby chodził do szkoły, 
bo jak zdobędzie zawód, to już nie będzie głodny. 
A Jean mówi, że nie, on chce jedzenie do szkoły. 
Dałyśmy mu bui, czyli mąkę na kaszkę. Był tak 
zdeterminowany, że w domu zapowiedział, że 
nikt nie może jej jeść, tylko on, bo on musi cho-
dzić do szkoły” – opowiada siostra Teresa.
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Gromadzenie drewna na opał to zadanie 

zarezerwowane dla kobiet i dzieci. To one wy-

rąbują czy wycinają drzewa. Z reguły szukają 

uschłych drzew. Gdy już nazbierają wystarczającą ilość 

gałęzi, muszą je przynieść do domu. A jak? Najprostszy 

i najpraktyczniejszy sposób – to na głowie.
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Fot. Daniel Kasprowicz

maDaGasKaR. 
woda z cukrem dla niemowląt

Żyjąc w Mampikony, trzeba być gotowym na 
śmierć – mówią misjonarze. Nie ma dostępu do 
czystej wody, nie ma leków, opieki medycznej, po-
wszechne niedożywienie zbiera straszne żniwo. 
Dzisiaj ktoś żyje, jutro już go nie ma. W poniedziałek 
uczniowie dowiadują się, że jeden z kolegów, któ-
ry w piątek siedział jeszcze z nimi w jednej ławce, 
zmarł. Osoba, z którą się rozmawiało wczoraj na uli-
cy, dziś umiera w malarycznej gorączce.

Stan publicznych szpitali nie spełnia podstawo-
wych norm (brak sprzętu i personelu, słaba prakty-
ka sanitarna i higieniczna, korupcja, brak profilak-
tyki i badań diagnostycznych), co przyczynia się do 
zwiększenia śmiertelności, głównie dzieci. A nawet 
tak słaba służba zdrowia jest odpłatna i przez to nie-
dostępna dla większości Malgaszów, utrzymujących 
się z uprawy cebuli, ryżu i manioku.

Powszechne niedożywienie zbiera straszne 
żniwo. Średnia długość życia to zaledwie 45 lat. 
Najczęstsza rodzina to mama-wdowa i kilkoro 
dzieci. 

Mleko zastępcze na Madagaskarze jest bardzo 
drogie, często ubogie matki zastępują je mlekiem 
skondensowanym. W skrajnych przypadkach nie-
mowlętom podaje się tylko wodę z cukrem.

Na Madagaskarze matki umierają przy poro-
dzie sto razy częściej niż w Polsce. Często przyczy-

Pierwsze, o co pytają w państwowych szpitalach i przychodniach, to czy możesz 
zapłacić za leczenie – tłumaczą kolejni misjonarze z wielu krajów Afryki. – Jeśli nie 
masz pieniędzy, nie masz szansy na leczenie. Czy jesteś tylko chory, czy umierający 
– zapłacić trzeba za wszystko. Począwszy od jednorazowych rękawiczek dla 
pielęgniarki, wacików, igieł, strzykawek, na lekach i usłudze kończąc.

ną zgonów jest brak położnej czy niehigieniczne warunki porodu. 
Niedożywienie kobiety powoduje śmierć dziecka lub jego niską 
masę urodzeniową a także częstsze choroby.

Wielu tych śmierci można uniknąć. Jak? Przez wczesną diagno-
stykę i interwencję lekarską. Przez dożywianie matek i dzieci. Przez 
suplementy. Przez zwyczajną, podstawową opiekę medyczną.

Do misji w mampikony przyszła kobieta z trójką czteromiesięcznych 
niemowlaków. Każde ważyło mniej niż trzy kilogramy. Rodzice byli 
załamani. Kobieta karmiła dzieci piersią, ale ze względu na jej niedoży-
wienie pokarm nie był wartościowy. Każda wizyta w przychodni wyma-
gała od rodziców przejścia piechotą 50 km, ale już po kilku tygodniach 
dożywiania dzieci mogły przejść na kaszki mleczno-ryżowe. 

Być chorym 
w Afryce

Fot. archiwum



tOGO. Do szpitala z własną 
pościelą i jedzeniem

Istnieją szpitale, do których trzeba wyku-
pić wejściówkę. Gdy już wejdziesz, przyjmuje 
cię nie-lekarz, któremu musisz jednak zapłacić. 
Zapłacisz też za leki. Pościel i jedzenie przynie-
siesz sobie z domu.

Taki szpital w Togo to mimo wszystko 
wciąż luksus, dostępny dla najbogatszych. 
W wioskach ludzie skazani są na przychodnie, 
w których nie ma lekarzy, bieżącej wody, a stół 
porodowy to drewniany lub betonowy mebel 
wyłożony płytkami z dużym otworem pośrod-
ku. Cholera, febra, tężec i malaria są bezlitosne. 
Choroby skutecznie leczone w Polsce w Togo 
są dużo groźniejsze, ponieważ często leczą je 
znachorzy lub szarlatani.

Trudno nam sobie wyobrazić, że tak może 
być, ale w Togo kobieta często przez całe mie-
siące nie wie, że jest w ciąży. Poddana wła-
dzy męża musi mieć jego pozwolenie na wi-
zytę u lekarza. W ciąży ma pracować w polu, 
dźwigać wodę i nie płakać. Nie ma pojęcia, 
jak dbać o higienę po ciąży i jak dbać o siebie. 
Lekceważy drobne rany, które w afrykańskim 
klimacie prowadzą do poważnych powikłań. 
Zwykle zbyt szybko zachodzi w następną cią-
żę. To skutkuje powikłaniami, brakiem dosta-
tecznej opieki i nad nią, i nad urodzonym wcze-
śniej dzieckiem. A potem znów nie idzie do 
lekarza, nosi ciężary i rodzi w polu.

KameRUn. 
nie ma rodziny, 
w której nie byłoby 
chorego na aiDs 

Bywa i tak, że nie można pod-
łączyć inkubatora, gdyż nie wy-
starcza energii. Większość kobiet 
rodzi w nocy. Brak elektryczności 
w ośrodku zdrowia w Essengu dra-
matycznie utrudnia warunki poro-
du. Siostry wykonują test na HIV 
każdej kobiecie zgłaszającej się do 
ośrodka. Gdy kobieta jest seropozytywna, wdrażane jest odpowiednie 
postępowanie mające uchronić dziecko przed zakażeniem. Po 15 mie-
siącach od narodzin dzieci chorych matek są badane pod kątem wirusa 
HIV. Siostra Ewa Małolepsza mówi, że gdy dziecko okazuje się być zdro-
we, matki dosłownie tańczą z radości. Pamięta matkę, która przeszła 
piechotą 20 km zaledwie trzy tygodnie po porodzie. Niosła swoją ma-
lutką córeczkę (2400 g), żeby uratować ją od przekazania jej wirusa.

Nie ma rodziny w Kamerunie, która nie ma chorego na AIDS. 
Dlatego świadomość jest coraz większa – również tego, że na AIDS już 
nie umiera się od razu, tylko jest to choroba, z którą się żyje. Są leki an-
tyretrowirusowe, które zmniejszają ilość wirusa we krwi. Choremu 
zwiększa się odporność, czuje się zupełnie dobrze. Jest wiele małżeństw, 
które żyją razem, gdy tylko jedno z nich jest chore.

wyBRzeŻe KOŚCi sŁOniOweJ. 
Pielęgniarka wykonuje cesarkę

Dziewczęta często zostają matkami, gdy mają po 14 lat. Poligamia 
jest powszechna, a mąż nie troszczy się zbytnio o żony i dzieci. Nawet 
kobiety w zaawansowanej ciąży muszą ciężko pracować. Dbają, by 
w domu wystarczyło wody, by rosły ryż i kukurydza – właściwie jedy-
ne dostępne pożywienie. Gdy przychodzi czas porodu, kobiety skazane 
są na pomoc miejscowych znachorek lub na podróż, nawet 40 km, do 
najbliższej placówki medycznej. Podróże w najlepszym razie odbywają 
na motorze, drogami opanowanymi przez złodziei, gdzie jeszcze nie-
dawno grasowali rebelianci sprawujący kontrolę nad krajem. Czasem 
rodzące idą na piechotę lub jadą na rowerze. Niektóre z nich rodzą po 
drodze, niektóre, wyczerpane, nie przeżywają porodu. Jakiekolwiek 
komplikacje stanowią ogromne zagrożenie życia i matki, i dziecka. 
Wiele kobiet i dzieci po takich przejściach zostaje inwalidami do końca 
życia.

Maimouna była 16-latką w pierwszej ciąży, gdy dotarła do przy-
chodni w Dokpale. Była kolejną żoną. Zostawiona sama sobie, pozba-
wiona opieki medycznej w ciąży i skazana na ciężkie domo-
we prace. W ośrodku pojawiła się wycieńczona podrożą. To 
sprawiło, że jej poród przebiegał z komplikacjami. Na szczę-
ście, pielęgniarka zdołała wykonać cesarskie cięcie i dziew-
czyna urodziła chłopca, Mamadou.

Georges stracił ojca, a jego 
mama jest już schorowana. Żeby 
móc się uczyć w gimnazjum, 
musiał pracować. Często nic nie 
jadł. Był wychudzony i niedoży-
wiony. Nie miał nawet pełnego 
kompletu ubrania. Teraz uczy się 
w liceum. Ma smykałkę do maj-
sterkowania. Chciałby naprawiać 
radia i telewizory.
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kompletu ubrania. Teraz uczy się 
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Zwierzęta hodowlane miesz-

kają razem z ludźmi.
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Na Madagaskarze najpopularniejszym zajęciem dla 
najmłodszych jest praca przy bydle zebu. – Miałem 9 lat, 
gdy zacząłem zajmować się wypasem bydła – opowiada 
Leonar, dwudziestolatek przebywający pod opieką mi-
sjonarzy w Mampikony. – Moja mama podpisała umowę 
z właścicielem stada. Za rok mojej pracy miałem otrzymać 
jednego cielaka. W ramach wynagrodzenia dostawałem 
też codzienne wyżywienie. To ciężkie zajęcie od wczesnego 
rana do późnych godzin wieczornych. Bykami musiałem 
zajmować się codziennie, nie miałem wolnych dni. Stado, 
którym się opiekowałem, liczyło 32 sztuki.

Leonar miał dużo szczęścia. Na skutek zrządzenia losu 
trafił do Mampikony i dzięki pomocy pracujących tam pol-
skich misjonarzy był w stanie nadrobić duże braki w edu-

kacji. Obecnie uczy się w gimnazjum prowadzonym przez 
Zgromadzenie Ducha Świętego. 

Ryzykujemy życiem
Praca przy wypasie bydła to niejedyne zajęcie mło-

dych ludzi. Ostatnimi laty w wielu rejonach Madagaskaru 
rozwinęło się nielegalne wydobycie kamieni szlachetnych. 
O tym opowiadają Leonar, Leolid i Eme, którzy podczas 
wakacji 2015 roku wspólnie podjęli tę pracę. – W każde 
wakacje ze względu na biedę naszych rodziców zmuszeni 
jesteśmy szukać zajęcia – opowiada Leonar. – Koledzy za-
proponowali nam szukanie kamieni szlachetnych. To bar-
dzo popularna praca w tym rejonie, ciężka i niebezpiecz-
na, ale musieliśmy zaryzykować. W naszych wioskach po 

w afryce dzieci 
muszą pracować, 
by przeżyć. 
59 milionów dzieci między 5. a 17. 
rokiem życia jest zaangażowanych 
w niebezpieczną pracę. Jedno na 
pięcioro afrykańskich dzieci jest 
zmuszanych do pracy w kopalniach 
czy na polach. Często rodzice nie 
posyłają dzieci do szkoły, bo nie 
stać ich na utratę cennych rąk do 
pracy. Dzieci uprawiają ryż, maniok, 
cebulę, która wymaga podlewania 
cztery razy dziennie w prażącym 
słońcu. Pokonują dziesiątki kilo-
metrów, by zdobyć cenną wodę. 
Produkują cegły, rąbią drewno na 
opał, pasą zwierzęta. Wszystko to 
za stawki, które ledwie wystarczają, 
by przeżyć.

NIE MIAŁEM WOLNYCH DNI
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Przed budynkiem 
miejscowego fryzjera. 
W „salonie” wiejskiego 
fryzjera mężczyźni mogą 
się nie tylko ostrzyc, ale 
i… obejrzeć telewizję. 
Dzieci nie mogą wejść 
do środka, więc jak tylko 
mają czas wolny, groma-
dzą się przed drzwiami 
„salonu” fryzjerskiego 
i przez drzwi, z zewnątrz 
oglądają „telewizję 
u fryzjera”.

Jean ma siedmioro rodzeń-
stwa. Mama sprzedaje ryby 
na bazarze, tata ciężko 
pracuje, ale i tak nie starcza 
na jedzenie. Zwykle rodzina je 
tylko ryż, a jak i tego brakuje, 
to gotowany maniok. Wszyscy 
śpią na podłodze w jednym 
pomieszczeniu o wymiarach 
2 x4 m. Marzeniem Jeana jest 
zostać rolnikiem, ale – jak 
podkreśla – wykształconym 
rolnikiem. Uczy się dobrze. 
Kocha zwierzęta. Za zaoszczę-
dzone drobniaki ukradkiem 
kupuje garść kukurydzy 
dla kur, żeby „one też były 
szczęśliwe”.
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prostu nie było wtedy nic do jedzenia. Ziemi 
uprawnej jest za mało, a innego zatrudnienia 
dla nas nie ma. 

Wydobywania kamieni uczyliśmy się 
od naszych kolegów, mających większe do-
świadczenie. – Na początku w ziemi trzeba 
wykopać głęboką na około 12 metrów dziu-
rę – mówi Leolid. – Następnie wewnątrz tego 
głównego wykopu drąży się boczne tunele, 
długie na kilkadziesiąt metrów. Do tych tu-
neli wchodzi się bez żadnego zabezpieczenia, 
nie mamy przecież specjalistycznych narzę-
dzi. Właśnie w tych tunelach można szu-
kać kamieni szlachetnych. Jest tam ciemno 
i gorąco, pojawia się trujący gaz. Cały czas 
myślisz o niebezpieczeństwie: czy woda cię 
zaleje, czy zasypie ziemia, czy na pewno 
konstrukcja szybów jest dobrze zrobiona? 
– Na terytoriach, w których wydobywa się 
kamienie, bardzo często dochodzi do śmier-
telnych wypadków – kontynuują opowieść 
chłopcy. – Śmierć w szybach to codzienny 
temat rozmów. Przykładowo, jednego dnia 
w trakcie naszego pobytu zginęło pięć osób. 
Do szybów wchodzą nawet czteroletnie czy 
pięcioletnie dzieci, pomagając w poszukiwa-
niach kamieni swoim rodzicom. 

Przez dwa miesiące codziennego ryzy-
kowania życia w kopalniach, chłopcom nie 

udało się znaleźć kamieni szlachetnych, nie 
zarobili pieniędzy. Do Mampikony wrócili 
jednak cali i zdrowi. 
Wielu pracujących 
w tych warun-
kach nie miało tego 
szczęścia. 

najpierw 
wykształcenie, 
potem praca
Leonar, Leolid 

i Aime nie zamierza-
ją wracać do pracy 
w kopalniach, choć 
jeszcze jakiś czas temu 
rozważali taką ewen-
tualność. Wszyscy 
trzej będą kontynu-
ować naukę w szkołach nadzorowanych 
przez Zgromadzenie Ducha Świętego, także 
tych wspieranych przez Polską Fundację dla 
Afryki. Każdy z chłopców ma plany związane 
z dalszą edukacją. Aime chciałby zostać na-
uczycielem, Leonar marzy o studiach praw-
niczych. Na pytanie o marzenie Leolida, ten 
tylko uśmiecha się tajemniczo, dodając: – Na 
razie swoje marzenie zachowam dla siebie.
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stara szkoła w Kirrudu (Uganda). 
Jeszcze niedawno w takich 

warunkach uczyły się dwie klasy.

nierzadko w afryce zajęcia szkolne odbywają się pod 
drzewem. tam iść do szkoły często oznacza usiąść pod 
drzewem, gdzie być może odbędą się lekcje. Uczniowie 
w czasie dnia przemieszczają się wraz z cieniem drze-
wa, a wraz z nadejściem deszczu przerywają naukę.

Nawet 40 proc. mieszkańców Afryki 
nie umie czytać i pisać. Są kraje, 
w których mniej niż połowa dzieci 
kończy podstawówkę. Edukacja jest 
za droga – rok nauki w republice 
Środkowoafrykańskiej kosztuje 
tyle, co kilkadziesiąt kilo orzeszków 
ziemnych. Wydać pieniądze na 
edukację czy jedzenie? To częsty 
dylemat rodziców. 

Szkoły nie mają środków dla nauczycieli. Często 
jeden nauczyciel przypada na 80 uczniów. Bywa, 
że 140 dzieci uczy się w jednej klasie. Brakuje 
podstawowego wyposażenia – „Książka jest jedna 
na całą klasę. Słuchamy uważnie i próbujemy sobie 
wszystko wyobrazić” – mówi Desiree (RPA). Zeszyt 
i ołówek to też luksus, musi wystarczyć tabliczka 
i kreda. Brakuje budynków, a nawet ławek i krzeseł. 
Raymond (RPA) siedzi w jednej ławce z dwoma 
kolegami, dzieląc dwa krzesła w trójkę. 

Uganda
Edukacja w regionie jest słaba. Szkoły są przepełnione, bra-

kuje nauczycieli: na 600–1000 uczniów przypada 3–4 nauczy-
cieli. W niektórych szkołach za książkę służy ziemia a za dłu-
gopis patyk. Brakuje przyborów szkolnych, ławek czy krzeseł 
a dzieci siedzą na kamieniach czy cegłach. Wiele dzieci nie jest 
w stanie zdać egzaminu, kończącego szkołę podstawową – a to 
jest jednoznaczne z końcem edukacji.

Dzieci opuszczają szkołę, nie umiejąc czytać, pisać ani liczyć. 
Bywa, że nauczyciele stosują kary cielesne, zastraszając dzieci 
i zniechęcając je na całe życie do systemu edukacji.

Ghana
Chociaż prawo w Ghanie zobowiązuje 

wszystkich rodziców do wysyłania dzieci do 
szkoły, wciąż spora liczba nie jest objęta eduka-
cją. Jeżeli rodziny są wyjątkowo ubogie, dzieci 
są wysyłane do pracy do krewnych lub wręcz 
nawet całkiem obcych ludzi. Kolejny problem 
związany z edukacją to szkoły państwowe, gdzie 
edukacja jest na bardzo niskim poziomie i gdzie 
brakuje dyscypliny wśród… nauczycieli. Trudno 
ich zmobilizować, by rzetelnie wykonywali swą 
pracę. Natomiast dyscyplina uczniów utrzymy-
wana jest za pomocą kija. Dzieci są bardzo często 
bite i zastraszane. Mimo że w Ghanie językiem 
oficjalnym jest angielski, to większość rodziców 
nie umie czytać ani pisać i mówi tylko w lo-
kalnym języku Twi. Tym samym nie mogą być 
wsparciem dla dzieci w ich edukacji.

40 uczniów
na 10 m2
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Republika 
Południowej afryki 
Czasem 140 dzieci uczy się w jed-
nej klasie. Czasem nie tylko się 
uczy, ale i musi nocować, bo do 
szkoły nie można dojechać. Albo 
dojazd trwa kilka godzin. A lek-
cje odbywają się pod drzewem. 
Wiele szkół wciąż nie ma elek-
tryczności, wody, sanitariatów, 
telefonów. I wystarczającej liczby 
nauczycieli – średnio jeden przy-
pada na 80 uczniów. Edukacja 
w RPA ogólnie jest słaba. Są szko-
ły, w których żaden z uczniów nie 
zdaje egzaminów końcowych.

Raymond zda maturę!
W najgorszej sytuacji są wiejskie dzieci borykające się z problemem nie-
pełnosprawności. Ich szanse na wykształcenie są znikome. Są niemal ska-
zane na spędzenie życia w zamknięciu czterech ścian. Jest jednak promyk 
nadziei, który zabłysnął w życiu Raymonda z małej wioski 200 km od 
Polokwane. Kiedy był małym chłopcem, uczęszczał do szkoły w swojej miej-
scowości. Siedzieli przy jednej ławce w trójkę, dzieląc dwa krzesła na trzech 
– ale mieli to szczęście, że się uczyli. Raymond nawet bardzo dobrze, mimo 
że nie miał na co dzień dostępu do podręczników. Gdy skończył 12 lat, został 
wysłany na zimową szkołę inicjacji. Miał spędzić cztery tygodnie w środku 
zimy, gdzieś wysoko w buszu, tylko w opasce na biodrach, by zostać praw-
dziwym afrykańskim mężczyzną. Pod koniec trzeciego tygodnia wylądował 
w szpitalu ze zbagatelizowaną infekcją. Po długim leczeniu okazało się, że 
Raymond już nigdy nie będzie widział. Po roku do miejscowej poradni zgło-
sił się biznesmen z propozycją sponsorowania szkoły dla dziecka niepełno-
sprawnego. Dziś Raymond stoi przed maturą. Jest już w pełni samodzielny. 
Do szkoły dojeżdża sam. Uczy się bardzo dużo. W przyszłości będzie prawni-
kiem i wówczas pomoże jakiemuś chłopcu marzącemu o szkole.

togo
Szkoła podstawowa jest tu teoretycznie obowiąz-

kowa, ale prawo pod tym względem nie jest egzekwo-
wane. Dzieci inaczej spędzają czas – od najmłodszych 
lat muszą wykonywać prace w domu i w polu: pil-
nować zwierząt, nosić wodę i zbierać drewno. Rano 
przed pójściem do szkoły dzieci nie jedzą w domach. 
W południe, kiedy wracają do domu posiłku też nie 
ma, bo rodzice pracują w polu. Dzieci próbują same 
coś ugotować lub znaleźć jakieś owoce.

Jeśli nawet dzieci chodzą do szkoły, warun-
ki nauki są bardzo ciężkie. Na przykład w wiosce 
Awandjelo 35, a czasem i nawet 40 dzieci, codziennie 
gniecie się w udostępnionym przez szkołę magazynie 
o wymiarach dwa metry na pięć metrów z maleń-
kim oknem. Maluchom zagraża upał, bo tak prymi-
tywne warunki nie dają im ochrony przed wysoką 
temperaturą.

Kamerun
– Trafiłam w kameruńskiej szko-

le na lekcję informatyki. Do szkol-
nej tablicy przyczepiono rysunki 
laptopa i komputera stacjonarnego. 
To nawet nie były zdjęcia! I na tym 
edukacja informatyczna się skoń-
czyła. Podejrzewam, że tam nawet 
dyrektor szkoły nie ma kompute-
ra. Ta lekcja zrobiła na mnie chyba 
największe wrażenie – opowiada 
Katarzyna Kotarba, nauczycielka che-
mii, wizytująca szkołę w Essiengbot. 
– Teoretycznie obowiązek szkolny jest 
od trzeciego roku życia. Natomiast 
realia są takie, że nie ma możliwości, 
żeby wszystkie dzieci poszły do szko-
ły w tym wieku. Rodzące się w buszu 
dzieci nawet nie są zarejestrowane. 
Rodzą się, żyją, ale państwo o ich ist-
nieniu nie wie. Przeszkodą bywa też 
odległość – jeśli do szkoły jest daleko 
i nie ma starszego rodzeństwa, z któ-
rym by trzylatek mógł pójść, to najczę-
ściej nie chodzi. 

Nieosiągalne są nawet tak proste 
pomoce jak liczydła czy liczmany. Nie 
ma zeszytów. Oglądałam w niższych 
klasach, gdzie 3-4-5-latki poza zabawą 
miały też naukę pisania. Próbowały pi-
sanie na tabliczkach drewnianych, po-
krytych czarną farbą. Uczniowie piszą 
na nich kredą, a że nie mają szmatki, 
to po chwili po prostu zmazują zapiski 
łokciem. Przez brak zeszytów i książek 
tak naprawdę jest to wyłącznie nauka 
na pamięć – mówi Katarzyna Kotarba.

kowa, ale prawo pod tym względem nie jest egzekwo-

udostępnionym przez szkołę magazynie 

Afrykańskie zabawki: motor, wyści-
gówka i autko osobowe. Dzieci same 
robią sobie zabawki. Motor zrobiony 
jest z drutu, starej puszki powycinanej 
i odpowiednio uformowanej. Czasem 
z metalowego zamknięcia butelki czy 
puszki. A do wyrobu samochodzików 
dzieci używają kawałka drutu bądź 
drewna, a koła robią ze… starych, 
schodzonych podeszew japonek.
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nauka przy lampie naftowej. w wielu 
miejscach afryki to pory dnia dyktują 
rytm życia. elektryczność bywa luksusem. 



To, w jaki sposób buduje się domy 
w Burundi – jedenastomilionowym 
państwie we wschodniej Afryce – za-
leży od kilku czynników. – Najpierw 
kwestia grupy etnicznej – zaczyna sio-
stra Teresa. – Pigmeje wciąż prowadzą 
częściowo wędrowny tryb życia. Ziemi 
własnej nie mają, więc nie przywią-
zują się za bardzo do miejsca. Budują 
w sposób tradycyjny i pierwotny. To 
lepianki z gliny przeplatanej gałęzia-
mi, dachy są pokryte słomą i liśćmi 
bananowca. Nie przykładają do budo-
wy większej wagi, bo raz, że za mo-
ment przeniosą się w inne miejsce, 
na przykład za pożywieniem. A dwa, 
Pigmeje wciąż izolują się od reszty 
plemion i nie chcą przejmować now-
szych trendów w budowaniu domów, 
jak i w stylu życia. Bieda u nich strasz-
na. Umorusani chodzą, bo oszczędzają 
wodę. Ale – zawsze uśmiechnięci! 

– Inne grupy etniczne, jak Hutu, 
budują solidniej – w większości z gliny 
zmieszanej ze żwirem, tworząc su-
che pustaki metodą bez wypalania. Są 
twarde jak skała, dopóki nie zamokną. 
Więc dach powinien być trwały. I tu 

pojawia się kwestia ekonomii, bo jak 
rodzina ma pieniądze, to można użyć 
blachy albo dachówki. A dom zbudo-
wać nawet z palonej cegły. W mieście 
domy są solidniejsze niż na wsiach, bo 
materiały i transport tańsze. 

Nic za darmo
– Budowa domu dla mieszkańca 

Burundi to ważna sprawa – tłumaczy 
siostra Teresa. – Mężczyzna, zakładając 
rodzinę, chce się do tego etapu przygo-
tować. Pracuje więcej, często migrując 
zarobkowo. Choć kosztuje to wiele wy-
rzeczeń, jest w stanie uzbierać na nowy 
dom. Blacha, a tym bardziej dachówka, 
są wyznacznikiem statusu.

– Dach z blachy albo dachówki 
na wsi? Rzadki widok! – mówi z kolei 
o. Dariusz, posługujący w Mampikony 
na Madagaskarze – dachówka to już 
bardzo wysoki standard, także w mia-
stach Madagaskaru. Nawet z blachą 
jest u nas ciężko. Przy miesięcznych 
zarobkach rzędu 150 – 200 złotych le-
dwo starcza na jedzenie, a co dopiero 
na solidny dom. Na prowincji wciąż 
dominują budynki z gliny przeplatanej 
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Wiejska zabudowa w Togo

Burundyjscy Pigmeje i skromny dom Madagaskar. Nawet taki dom kosztuje

Czasami chciało mi się 
płakać… Widziałam 
domy takie jak u nas 
w Polsce tanie kurniki. 
Wchodzę do środka, 
a tam ciemno. Nic 
cennego w tych chatach 
nie mają. Maty do 
spania, ale żadnych 
mebli, tylko podstawowe 
naczynia. Zamiast pieca 
palenisko z kamieni, 
ułożone w okrąg. Siostra 
Teresa Droździel – 
duchaczka z Burundi 
i inni misjonarze 
opowiadają o warunkach 
mieszkaniowych 
Afrykańczyków.

Mateusz Gurbiel

Ciasto na dom
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Alphonse Rakotonatoandro (Antananarywa, 
Madagaskar). rodzice Alphonse są alkoholikami. 
chłopak doznał wielu krzywd, wręcz tortur; wysłuchał 
wielu obelg i krzywdzących słów. W wieku 10 lat uciekł 
i został włóczęgą. nigdy nie chodził do szkoły. na ulicy 
żywił się odpadkami. Miał 13 lat, gdy został przyjęty 
do centrum. Od tej chwili zaczęła się jego trudna 
walka o odzyskanie godności i spokoju. Obecnie 
Alphonse uczy się garncarstwa w centrum dla dzieci 
ulicy w stolicy Madagaskaru.

TERMITY  to najtańszy przysmak. bogaty w białko, 
polecany jest rodzicom niedożywionych dzieci. 
Można je smażyć na oleju, a nawet jadać surowe. 
Mają słodkawy smak, podobny do orzecha lasko-
wego. termity latają zwykle w porze deszczowej. 
na drugi dzień po opadach, gdy przychodzi słońce, 
wychodzą z ziemi i pędzą do światła. jednak po 
paru minutach opadają im skrzydełka i owady 
pełzają, by ukryć się pod kamykiem i tam znieść 
jaja. Siostra teodora, misjonarka w kamerunie, ze 
śmiechem opowiada, jak pewnego razu podczas 
wieczornej Mszy św. pojawiła się chmara termitów 
koło świec. Owady zaczęły spadać na przykryty 
ołtarz i się rozpełzać. „dzieci, jak i dorośli, pode-
szli do ołtarza i zaczęli zjadać owady – wspomina 
misjonarka. W tym momencie ksiądz odprawiający 
Mszę nie wytrzymał i zawołał: to, co na ołtarzu, to 
dla mnie!”.

trzciną albo gałęziami. Wielu moich znajomych myśli, że taką 
chatę można wybudować za darmo, bo przecież to tylko bło-
to i gałęzie. Nic z tego! Mamy tu wielki problem z budulcem, 
głównie z drewnem. Więc jeśli drewno, trzcinę a nawet odpo-
wiednią glinę trzeba kupić i przewieźć kilkadziesiąt kilometrów 
po fatalnych drogach Madagaskaru – to koszty budowy bardzo 
rosną.

Bez czystej wody, kanalizacji i prądu
– Sam budynek to jedno. Ale są jeszcze kwestie sanitarne – 

mówi siostra Teresa. – W burundyjskich wsiach przy domach 
nie ma kanalizacji, czystej wody. Bywa, że rodzina mieszka 
w górach, a po wodę trzeba iść kilkaset metrów niżej. To po-
ważna wyprawa!

Brak zdatnej wody w domach mieszkańców Afryki to jeden 
z najpoważniejszych problemów tego kontynentu. Szacuje się, 
że nawet 45 proc. mieszkańców nie ma do niej dostępu. Średni 
dystans do źródła to 6 kilometrów. Na chwilę obecną jedyną 
sensowną pomocą dla mieszkańców wsi i mniejszych miast jest 
budowa studni. 

– Oczywiście o energii elektrycznej w domach też nie ma 
mowy – mówi siostra Teresa. – Można palić drewnem, ale ono 
w Burundi jest bardzo drogie. Mieszkańcy mogą za darmo 
zbierać i palić tylko tymi gałęziami, które same spadną z drzew. 
Węgiel drzewny jest popularny głównie w miastach – i również 
odpowiednio drogi. 

Dom w trzy dni
– W Kamerunie domy typu poto-poto buduje się ta-

nim sposobem – opowiada siostra Teodora Grudzińska ze 
Zgromadzenia Sióstr Pasjonatek – Do gliny dokłada się ciętej, 
suchej trawy i depcze nogami. Tę masę wyrabia się jak… ciasto 
drożdżowe! Wcześniej ustawia się szkielet domu z grubszych 
gałęzi i bambusa. Gdy „ciasto” na dom jest gotowe, jedna osoba 
w środku i druga na zewnątrz rzucają je na szkielet. Ulepiony 
dom suszy słońce i za trzy dni można w nim mieszkać. Dach 
powstaje z mat z gałęzi palm. Dom wymaga ciągłych remon-
tów, ale jeśli zrobi się fundament z domieszką cementu, może 
stać nawet 10 lat. Na wschodzie Kamerunu tym sposobem po-
wstaje 90 proc. domostw. 

Mimo skrajnej biedy Afrykańczycy zachowują pogodę 
ducha. Nawet skromna wiata chroni przed upałem, deszczem 
czy komarami. Volarojo z Madagaskaru dumnie prezentuje 
swój dom z gliny i bambusa. To tylko jedna izba i podstawowe 
przedmioty: łóżko, stolik, garnki, kufer na ubrania. – Mam tu 
wszystko, czego mi trzeba! – śmieje się Volarojo.
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Podopieczni centrum Vonjy 

w Antananarywie, stolicy 

Madagaskaru, opisują swoje 

życie i marzenia.

lanto ma 14 lat, choć wskutek ciężkiej pracy wygląda na dużo więcej. kiedy tata żył, 
było trochę lepiej. niestety, w jednej chwili najstarszy lanto z małego chłopca musiał 
stać się mężczyzną, który troszczy się o młodsze rodzeństwo. Stara się być dorosłym, 
ale – jak twierdzi – kiedy jest już bardzo ciężko, potrafi też płakać jak małe dziecko. 
lanto kiedyś chodził do szkoły podstawowej. Miło wspomina ten czas. Po prostu 
siedział w ławce i uczył się.

MARZENIE – nauczyć się pisać i czytać. Potem 
chciałby zostać nauczycielem i uczyć inne dzieci ulicy. 

ufundowała dożywianie w centrum Vonjy

Patrick ma 13 lat. tata nie żyje od kilku lat. razem z czwór-
ką rodzeństwa i mamą walczą każdego dnia, by znaleźć 
coś do jedzenia. najważniejsze, by nie iść spać z pustym 
żołądkiem, wtedy nie można zasnąć. „nie raz wracamy do 
domu i mama nic nie mówi. Wiemy wtedy, że nie znalazła 
dziś żadnej pracy i nic nie będziemy jeść. Wszyscy idą spać 
w ciszy, tylko najmłodsza siostra nie rozumie, dlaczego nie 
ma nic do jedzenia i trochę płacze”. 

MARZENIE – zjeść kiedyś pizzę.

jean Marc ma 11 lat. chłopiec w każdej wolnej chwili 
pracuje. Mówi, że robił już wiele rzeczy. umie nawet prać 
odzież nad rzeką. za wypranie jednej sztuki dostawał 
5 groszy. za cały dzień pracy dostaje zarobek wartości jed-
nej puszki ryżu. za dużo, by umrzeć – za mało, by przeżyć.

MARZENIE – rower.

O czym 
można 
marzyć 

w Afryce?



leonard ma 13 lat. nigdy nie poznał swojego taty. W domu jest ich pięcioro. 
często nie mają co jeść. Mama robi co może, by zarobić coś na jedzenie, ale 
często idą spać głodni lub piją tylko gorącą wodę, by się rozgrzać przed zimną 
nocą. dzieci nigdy nie chodziły do szkoły.

MARZENIE – chciałby być kierowcą.
ufundowała dożywianie w centrum Vonjy

noely ma 16 lat. ukończył tylko jedną 
klasę podstawówki. nie potrafi pisać 
i czytać. Pewnego dnia zmarł tato. 
Mama została z piątką dzieci. chłopiec 
pamięta ten dzień. Przestali chodzić do 
szkoły i zaczęli zarabiać na życie. ciągła 
tułaczka i poszukiwanie dorywczej 
pracy jako tragarz. nieraz nosili worki 
z odzieżą, drewniane belki, cement, 
kartony z szarym mydłem. „najgorzej 
jak trzeba nosić worki z węglem – 
wspomina. – Wtedy człowiek jest cały 
w pyle i czarny. jestem już czarny 
– śmieje się – ale od węgla staję się 
jeszcze czarniejszy. dodatkowo pył 
gryzie w oczy”. 

MARZENIE – kiedyś 
zarobić tyle, by cała 
rodzina mogła jeść 
mięso.

larissa ma 8 lat. dziewczynka nawet 
nie potrafi policzyć rodzeństwa. 
nie starcza jej palców u rąk, kiedy 
w skupieniu wymienia imiona, licząc 
na palcach.

MARZENIE – mieć 
kiedyś swoją lalkę.

Sahaza ma 15 lat. jego mama 
wychowuje ośmioro dzieci. 
kobieta wykonuje doryw-
cze prace, ale zarabia tylko 
tyle, by mogli coś zjeść. Śpią 
w różnych miejscach: na stra-
ganie, na dworcu, u kolegów. 
chłopiec, by zarobić na jedze-
nie, nosił w workach piasek 
i ziemię, wodę, drewniane 
paliki. W wolnych chwilach 
wisi na paliku głową w dół i – 
jak twierdzi – myśli o życiu. 

MARZENIE – 
zostać fryzjerem. 
Sam sobie 
pofarbował 
włosy 

Ferdinand ma 13 lat i czwórkę rodzeństwa. 
rozpoczął trzecią klasę podstawówki. nie ma 
domu. Od dawna śpi pod stołem na straganie 

na stercie worków po warzywach. Mama 
nie żyje, a tato siedzi w więzieniu. chłopiec 

musi dawać sobie radę sam. 

MARZENIE 
– zostać malarzem.

O czym 
można 
marzyć 

w Afryce?
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Dziewczęta w Kamerunie mają 
ciężko. Wstają o 5.30 i idą po 
wodę do źródła. Nawet dwa kilo-
metry. Potem prysznic z wiader-
ka i do szkoły. Gdy wracają, mają 
różne obowiązki: uprać, pójść 
w pole. Celowo nie powiedziałam 
o śniadaniu. – Rzadko kto tu je 
śniadanie. Jak dziewczynka wróci 
ze szkoły, musi gotować. Nie spo-
tkałam tu rodziny, która by miała 
w domu coś gotowego do jedze-
nia. Je się raz dziennie, głównie 
rodzaj kuskusu z manioku. Do 
tego sos z liści, kukurydza, słodkie 
ziemniaki, orzeszki zimne.

W Kamerunie jest bieda. 
Główne zajęcie to rolnictwo. 
Mimo biedy życie tu jest droższe 
niż w Polsce. Przykłady? Proszę: 
litr oleju kosztuje dwa euro, worek 
cementu – dziewięć euro, kostka 
mydła – jeden euro. Czyli cztery 
złote – a w Polsce mydło można 
kupić za złotówkę. 

Ludzie odżywają w czasie 
zbiorów kakao. Wtedy przycho-
dzą pieniądze. To jest czas, kiedy 
ludzie płacą za szkołę, ale i czas, 
kiedy jest więcej alkoholu i nasila 
się prostytucja. Trzeba podkreślić, 
że dziewczęta tu bardzo często nie 
mają w ogóle za co żyć i potrzebu-
ją pieniędzy na coś do zjedzenia 
czy nawet na mydło. Modlę się, 
żeby nasze dziewczyny dotrwały 
do końca szkoły podstawowej bez 
dziecka.

Plemienne zwyczaje
Tu nawet trzynastoletnie 

dziewczynki mają dzieci. Wśród 
wielu plemion w Kamerunie są 
i takie, które uważają, że 16 lat 
to jest już późno jak na pierwsze 
dziecko. W tych społecznościach 
matki wręcz nakłaniają córki, 
by urodziły przed osiągnięciem 
tego wieku. Bez ślubu oczywi-
ście. Jest to paradoks, ale panna 
z dzieckiem jest milej widziana 
niż panna bez dziecka. Dlaczego? 
Ponieważ w Kamerunie źle się pa-
trzy na bezpłodność i niemalże za-
wsze obwinia się kobietę. Dziecko 
jest więc dowodem, że dziewczyna 
jest płodna. A z małżeństwem nie 
jest łatwo ze względu na zwyczaj 
dot, czyli konieczność zapłace-
nia za żonę. Gdy dwoje młodych 
ludzi się kocha i chce wziąć ślub, 
to rodzina dziewczyny (nie tylko 

rodzice, ale i wujkowie) wyzna-
czają kwotę do zapłaty. Do tego 
jest jeszcze lista, co należy kupić: 
np. dwie kozy, worek ryżu, wo-
rek soli, alkohol. Dopiero wtedy 
gdy pan młody to kupi i zapłaci, 
następuje pierwszy etap zaślubin. 
Te koszty są bardzo trudne dla 
młodych ludzi, przez to wiele lat 
młodzi nie biorą ślubu. Mieszkają 
razem, mają pięcioro czy sześcio-
ro dzieci, ale ślubu nie mają. A nie 
są to pojedyncze przypadki, gdzie 
mężczyzna zostawia kobietę nawet 
właśnie z piątką czy szóstką dzieci. 
Tak, dziewczyna może wpłynąć 
na rodziców, żeby obniżyli wyma-
gania finansowe lub żeby tę listę 
zostawić na później. Znam takie 
przypadki, kiedy dziewczyna tak 
zrobiła. Jak wujowie się dziwili! 
Pytali i pytali, czy jesteś pewna? 
A ona za każdym razem powta-
rzała: tak, aż dali jej spokój. Ale, 
niestety, wielu jest takich, co tra-
dycję stawiają wyżej niż miłość.

Wykorzystane
Niestety, trudną sytuację 

dziewcząt wykorzystują mężczyź-
ni. Ostatnio podchodzi do mnie 
nauczyciel – młody człowiek, ja-
kieś 27-28 lat – i mówi, że zosta-
nie wkrótce ojcem. Matką jest jego 
uczennica, która ma lat 17. Bronił 
się: ja nawet nie wiedziałem, 
że jest moją uczennicą. Faktem 
jest, że w Kamerunie w klasach 
jest bardzo dużo uczniów, na-
wet 90 osób. A dziewczyna? 
Dziewczyna widzi przystojnego 
mężczyznę, który ma pracę, a więc 
będzie mógł ją utrzymać. Ona 
chciała tego dziecka. Na koniec 
ten akurat nauczyciel okazał się 
odpowiedzialnym człowiekiem.

Brak prądu
Z edukacją jest tu ciężko. 

Dziewczęta powtarzają klasę i ma-
jąc lat 16-17, wciąż są w szkole 
podstawowej. Dlaczego? Z wie-
lu powodów. Do szkoły jest da-
leko, trzeba iść 5-6 km pieszo. 
Wychodzą przed godziną szóstą, 
gdy jest jeszcze ciemno. Wracają 
i idą do studni, do tego pomaga-
ją przy gotowaniu posiłku i robi 
się wieczór. Nie ma jak się uczyć. 
Wieczorami często nie ma prądu. 
Bywa i tak, że nie ma elektrycz-
ności dwa, a nawet trzy miesiące, 

Dzieci wychodzące 
do pracy w polu

szansa na 
godne życie
O sytuacji dziewcząt 
w Kamerunie 
opowiada 
s. Ida Bujak, 
karmelitanka 
Dzieciątka Jezus, 
dyrektorka zespołu 
szkolnego w Koudandeng, 
na misjach od 9 lat.

 Edukacja: 
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Fot. archiwum projektu

ufundowała dom dziecka dla dziewczynek w Ayos w kamerunie

W takich warunkach dzieci się kąpią, 
a kobiety robią pranie

Chłopiec 
sprzedający 
napoje na 
rynku

POCZTÓWKA Z AFRYKI
POCZTÓWKA Z AFRYKI

Piki piki, czyli transport do szkoły na 
prowincji tanzanii. brak możliwości 
dojazdu lub niebezpieczny transport jak 
ten sprawiają, że część dzieci do szkoły 
w ogóle nie dociera.

potem pojawia się na tydzień 
lub dwa i znowu nie ma. Albo 
niby jest, ale tylko przez dwie, 
trzy godziny w ciągu dnia. Tu 
jest strefa równikowa i bardzo 
długo jest ciemno. Do nauki 
zostaje świeczka albo lam-
pa naftowa. Lampa na baterie 
słoneczne to luksus. Kosztuje 
14 tysięcy franków, podczas 
gdy nauczyciel stażysta zarabia 
30 tysięcy na miesiąc. 

Poza tym przejście do wyż-
szego poziomu edukacji kosz-
tuje. Podobnie jak otrzymanie 
pracy. Żeby dostać pracę, trze-
ba wziąć udział w konkursie. 
Może on kosztować 200 euro. 
Kto w Kamerunie ma 200 euro?

Szansa na przyszłość
Obowiązek szkolny niby 

w Kamerunie jest – na poziomie 
szkoły podstawowej. I faktycznie: 
większość dzieci do szkoły chodzi. 
Choć lepiej powiedzieć, że rozpoczy-
na rok szkolny. Potem przestają. Bo 
mimo że szkoły podstawowe są teo-
retycznie za darmo, to w praktyce są 
różne obowiązkowe opłaty jak np. ro-
dzicielskie. Jak biedni rodzice ich nie 
zapłacą, to dziecko jest wyrzucane ze 
szkoły. Bywa, że wtedy rodzice mach-
ną ręka i mówią: a po co to? Ja też nie 
chodziłem do szkoły, to i dziecko nie 
musi. 

Dziewczyny dodatkowo rodzą 
i opuszczają szkołę. Bardzo rzad-
ko wracają. Zostają w domu. Pracują 
w polu, rodzą kolejne dzieci. Kariera? 
Dziewczyna może uprawiać kukury-
dzę, potem ją gotować lub piec w ogniu 
i sprzedawać na rynku. Jeśli ma starą 
zamrażarkę, i akurat jest prąd, może 
sprzedawać mrożoną wodę. Gdy jest 
50 stopni upału, to się sprzeda. Może 
kupić maniok, zemleć i piec pączki na 
sprzedaż. Albo sprzedawać orzeszki 
ziemne z solą lub cukrem.

Szansą jest zdobycie zawodu. 
Bardzo potrzebne są szkoły zawodowe, 
nauka konkretnego zawodu jak kraw-
cowa czy fryzjerka. To jest szansa na 
godną przyszłość. 
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Marie Chauncey (kamerun) ma 17 lat. 
W domu było siedmioro dzieci. ich mama 
jest upośledzona, tata uciekł i zamieszkał 
w lesie, ukrywając się przed policją. – nie 
mieliśmy co jeść. Postanowiłam znaleźć 
kogoś, żeby mnie wyżywił. Żeby można 
było mydło kupić czy coś do jedzenia – 
wspomina Marie chauncey. dziewczyna 
spotkała mężczyznę. dopiero potem 
dowiedziała się, że ma żonę. Wykorzystał 
ją, a gdy powiedziała, że jest w ciąży, 
to uciekł. znajome kobiety, które same 
nie miały praktycznie nic, składały się, 
żeby dziewczyna z dzieckiem mieli co 
jeść. Marie chauncey dostała pracę przy 
misji w Ayos. codziennie przez 6 godzin 
dziennie sprzedaje wodę pitną. Gdy nie 
ma akurat klientów, haftuje na dodatkowy 
zarobek.



ufundowała remont 
kuchni dla więzienia 
w bafoussam

Trzeba dużo czasu. Wypytywać ich 
po trochu, bo od razu nie powiedzą. 
Oczywiście, większość jest niewinna! 
– śmieje się siostra. – Bardzo rzad-
ko ktoś wprost przyzna się do swoich 
występków. Tylko raz jeden prędziutko 
mówił. Młodociany, który zabił swe-
go pana. Bardzo młody był, 14-15 lat. 
Z rozdartej rodziny. Nie skończył 
nawet podstawówki. Poszedł do pra-
cy u pana, żeby zarobić trochę pie-
niędzy i skończyć szkołę. Kopał jeden 
miesiąc – otrzymał pieniądze, drugi 
– otrzymał. Za trzeci miesiąc pan mu 
nie dał pieniędzy. Rodzina uspoka-
jała chłopaka, żeby się nie buntował 
i pracował, pan na pewno zapłaci, bo 
to dobry człowiek. Następny miesiąc 
znów mu nie zapłacił. I szedł pan na 
pole, a chłopak coś tam robił w ziemi. 
Miał w ręku maczetę. Jak pan pod-
szedł, to ten wziął maczetę i ciach go 
w głowę. Pan padł, chłopak wyciągnął 
jego telefon, zadzwonił do jego rodziny 

i uciekł. Szybko go złapa-
li. Dożywocie i do więzie-
nia. Tak płakał w tym wię-
zieniu, jak przyszedł, tak płakał 
– jak dzieciak.

Warunki spartańskie
Tu nie ma domów poprawczych, 

od razu więzienie, od 12. roku życia. 
Mamy teraz 49 młodocianych, in-
nym razem było 60. Siedzą w jednej 
celi. W szkole w więzieniu się uczą – 
niech się chociaż czytać i pisać nauczą. 
Nawiązaliśmy z ministerstwem współ-
pracę, żeby chłopcy mogli zdawać eg-
zaminy na poziomie szkoły średniej. 
Przeważnie siedzą tu tacy, którzy nie 
mają żadnego przygotowania do ży-
cia. To ulica ich wychowuje. Dlatego 
kładziemy nacisk, żeby więzienie nie 
było tylko karą, ale i nauką.

W więzieniu robimy różne rzeczy. 
Na przykład wyszywamy. Więźniowie 
uczą się naprawy samochodów 

i stolarki. Mamy też pralnię – pierze-
my dla ludzi z zewnątrz za jedną trze-
cią ceny rynkowej. Pierzemy ręcznie, 
w wannach, bo ogólnie to warunki są 
spartańskie. W więzieniu siedzi ponad 
tysiąc mężczyzn i kilkadziesiąt ko-
biet, a budynek przewidziany jest na 
300 osób. Jest ciaśniutko. W celi jak ten 
pokój siedzi 30-40 więźniów. Pokotem 
leżą na cieniutkich materacach. Na 
ścianach rzędy desek do spania: raz, 
dwa, trzy. I czwarte piętro jest na samej 
ziemi. Ci, co przychodzą świeżo, to na 
samej ziemi leżą.

Więźniowie 
organizują Caritas

Jak gadam z zabójcami? 
Normalnie: staram się 
jak z innymi ludźmi 
– mówi s. Orencja 
Żak, pallotynka, 
posługująca 
w Centralnym 
Więzieniu 
w Bafoussam 
w Kamerunie.



Caritas wewnętrzny
Bardzo się buntowałam na tę sytu-

ację. Rozmawiałam z dyrektorem, ale 
nie miał funduszy. Zwykle więc zbie-
ram w mieście grubsze kartony, żeby 
materace nie leżały bezpośrednio na 
cemencie. W ten sposób sobie radzi-
my, bo jak mamy sobie poradzić? I tak 
więźniowie się cieszą, że jest już tak jak 
jest. Dzięki interwencji Kościoła jest 
w miarę dobrze. Przedtem więźniowie 
siedzieli bez światła i wody. Jak desz-
czówkę z dachu zebrali do pojemni-
ków, to mieli. Teraz jest doprowadzony 
i prąd, i woda.

Jak idę do więzienia, to oni zawsze 
mają swoje prośby: o mydło, o jedze-
nie. Żywność zawsze suchą im niosę: 

czy ryż z kostką czy coś na ryn-
ku kupię. Jedzenia nie prze-

chowujemy, bo szczury. 
Więźniowie piszą kar-

teczki, czego im trzeba. 
Jak są miejscowi, to im 
rodzina przynosi. A jak 
są z daleka, to nie mają 
nic. Zorganizowaliśmy 
więc Caritas wewnętrz-
ny. Prowadzą go na-
wróceni więźniowie, 
to są chrześcijanie. 
Przywołują świeże-
go więźnia, żeby mu 
coś dać, podzielić się 
tym, co mają. A jak 
już wszystko rozdali, 
to wtedy ja organizuję 
rzeczy na zewnątrz.

Kradzież butów
Za co siedzą? Dużo 

politycznych. Nawet 
co dziesiąty siedzi za 

nic, za poglądy. Za kradzieże, 
zabójstwo, przekręty. Najwięcej 
jest za kradzież. Często z biedy. 
Pytam: czego ty siedzisz? No, 
sprzedawałem buty na ulicy 
i ukradłem sąsiadowi, który też 
buty sprzedawał. I za to siedzę. 
Dwa lata.

Dużo siedzi za przekręty 
typu podrabianie dokumen-
tów. Ludzie tu często nie mają 
metryk urodzenia. Dziecku po 
urodzeniu się nie wyrabia, bo 
może umrze. A jak nie umrze, 
to potem nie ma pieniędzy i się 
to odkłada, odkłada. Potem 
dziecko idzie do szkoły, niektóre przyj-
mą bez metryki. Ale jak przychodzi do 
egzaminów końcowych, to musi by akt 
urodzenia. Więc są sztuczne akty uro-
dzenia. Za to jest różnie – 5, 10 i 15 lat. 
Bardzo różnie jest w Kamerunie, jeśli 
chodzi o sprawiedliwość wyroków. 
Zdarza się u nas i dożywocie, a kara 
śmierci jest praktycznie zniesiona. 

Zaufani kryminaliści
Czy się nie boję? Na początku dużo 

się bałam, ale nigdy mnie nic złego nie 
spotkało. Bo mam przy sobie zaufa-
nych kryminalistów. Moją obstawą 
są więźniowie skazani na dożywocie, 
ale nawróceni. To dobrzy chrześcija-
nie. Niesamowite jest, jak przycho-
dzą świeżo zatrzymani, zbuntowani 
na cały świat. Kilka dni zostawia się 
ich samych, tylko uważając, żeby sobie 
krzywdy nie zrobili. A potem przy-
chodzą do nich właśnie ci nawróceni 
i pytają: No i co, długo jeszcze tak bę-
dzie? Jesteś tu i co teraz myślisz zrobić? 
Popatrz, my wszyscy byliśmy tacy sami. 
Pierwszy krok robią współwięźnio-
wie, oni nas kontaktują, mówią: chodź, 
porozmawiasz z siostrą. I rozmawiam, 
to dużo czasu zajmuje. Czy on mówi 
prawdę, czy on mnie naciąga – tego 
nie wiem, ale dzięki takiej rozmowie 
coś można zrobić. Potem wiele rzeczy 
powiedzą. I zawsze mówią: siostro, ja 
nie mam tego, ja nie mam ubrania, nie 
mam mydła. Co ty taki obdarty? – py-
tam. – Tak przyszedłem i w tym tylko 
chodzę, nic więcej nie mam. 

Nic nie zyskałem
Znam pozytywne przykłady, że 

byli więźniowie wrócili do środowi-
ska, a nie wrócili do przestępstwa. 
Emanuel na przykład. Odsiedział 
pięć lat z dziesięciu. Ma żonę, dwójkę 
swoich dzieci, a trójkę przygarnął po 

rodzeństwie, które zmarło. Przychodzi 
do mnie, zawsze mu coś dam. Siedział 
przez kradzież, głupią kradzież. Nic nie 
zyskałem, siostro – opowiada. – Nic 
nie zyskałem, a jeszcze dopłaciłem do 
tego. Na poczcie pracował. Przyszedł 
dyrektor, kazał przynieść dokumenty, 
to on miał robić przekręt, wypisywać 
pieniądze i dzielić się z pracownika-
mi. Wszystko runęło. Teraz Emanuel 
uprawia ziemię i zaciąga się do róż-
nych robót, bo w więzieniu nauczył się 
naprawiać samochody. Sporo z moich 
więźniów wyszło i naprawiło swoje 
życie.

POCZTÓWKA Z AFRYKI
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W szkole w togo…

Miguel ma 14 lat. Żył na ulicy 
w Angoli 8 miesięcy. Sprzedawał 
plastikowe worki na rynku 
i inne drobne rzeczy. chciał się 
uczyć, ale nie było to możliwe. 
W centrum dzieci ulicy Ana 
jeto otrzymał pomoc. Poszedł 
do szkoły. chce pomóc swojej 
rodzinie. Wie, że są mu życzliwi, 
ale nie byli w stanie kupić mu 
nawet zeszytu…  
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– Ta kobieta była pierwszym trędo-
watym, jakiego spotkałem – mówi 
o. Darek. – Ofiarować ryż to łatwa po-
moc. Nie dawało mi jednak spokoju, 
że rany są otwarte, że sączy się z nich 
ropa i widać białe, wychodzące na 
wierzch kości. I tak zacząłem opatry-
wać rany. Z czasem przyzwyczaiłem się 
do ich duszącego zapachu, choć nieraz 
uginały mi się kolana. Nie mieliśmy 
jeszcze wtedy nawet rękawiczek, bra-
kowało kompresów i bandaży, a ludzi 
przybywało. Pamiętam pierwszą wy-
ciągniętą kość z palca. W czasie opa-
trunku wypadła prawie sama. Kobieta 
nie czując bólu, zrobiła tylko grymas 
niezadowolenia; straciła kolejny ka-
wałek swojego ciała. Rany są różne, 
przede wszystkim na rękach i nogach. 
Pamiętam – chory kiedyś zażartował: 
och, to już mój ostatni palec! I on, nie-
stety, też zaczął ropieć. 

Buty z opon
– Madagaskar od lat zmaga się 

z trądem – mówi o. Dariusz. – Ale 
w naszym regionie nie ma jeszcze 
żadnej konkretnej pomocy ze stro-
ny państwa. Coraz częściej rozdawa-
ne są leki, ale nikt tak naprawdę nie 

zastanawia się, gdzie ci ludzie żyją i co 
jedzą. Trędowaty albo wyleczony z bli-
znami, z powodu ubytków nie może 
już przecież pracować na polu. Z trud-
nością ugotuje sobie ryż w garnku czy 
wypierze odzież. Zmaga się z częstymi 
infekcjami, które powoli wyniszczają 
jego ciało.

Jak zaczyna się choroba? Najpierw 
pojawiają się przebarwienia skóry, któ-
re zmieniają się w zgrubienia. Kolejno 
następuje lokalny paraliż, tak, że chory 
traci czucie i nie czuje bólu. Pewien 
lekarz powiedział mi, że gdyby trędo-
waty czuł ból rozkładającego się ciała, 
to najprawdopodobniej doprowadzi-
łoby go to do obłędu. Spotkałem wielu 
trędowatych z popalonymi rękoma. 
Gotując ryż na ogniu nie czuli, że zbli-
żyli za blisko rękę. Nie czują też, kiedy 
ranią sobie stopy. Dlatego nawet naj-
biedniejsi walczą, by mieć obuwie – 
nawet takie ze starych opon.

Trąd jest uleczalny 
Lek. med. Lidia Stopyra, specjali-

sta chorób zakaźnych i pediatrii, jest 
kierownikiem misji medycznych na 
Madagaskarze z ramienia Polskiej 
Fundacji dla Afryki: – Trąd jest 

uleczalny i terapia nie jest droga. 
Stosujemy 3 leki najczęściej w terapii 
skojarzonej, leczenie trwa od 6 mie-
sięcy do 2 lat w zależności od stopnia 
zaawansowania choroby i kosztuje 
ok. 100 – 200 zł. Kluczowe znacze-
nie ma wczesne wykrycie trądu, gdyż 
wówczas leczenie powoduje całkowi-
te ustąpienie objawów. Gdy dojdzie 
do zmian martwiczych, zniekształceń, 
szpecących blizn, amputacji palców, 
możemy zapobiec dalszemu postępo-
wi schorzenia, spowodować, że chory 
przestaje zarażać, ale utracone palce 
nigdy nie odrosną. 

nazywana jest la blanche, czyli „biała”. 
nie pamięta już, ile ma lat. Wie, że 
urodziła się „już dawno temu, bo nie 
jest już młoda”. na trąd też zachorowała 
już dawno, tracąc kolejne palce od rąk 
i nóg. kiedyś la blanche pracowała 
przy uprawie ryżu. lubiła tę pracę: 
„Mogłam z radością patrzeć na owoce 
pracy moich rąk, a dziś nawet nie mogę 
pomieszać ryżu w garnku czy uczesać 
włosów”. kobieta nie jest w stanie 
pracować i często leży. Sąsiedzi dają jej 
trochę żywności.

 Traktowani jak… trędowaci
Ojciec Dariusz Marut 
z Madagaskaru wspomina: 
To było dziesięć lat temu. 
Przygotowałem tradycyjnie 
woreczek z ryżem, jak 
zawsze dla ubogich. Kiedy 
go wręczałem, zobaczyłem, 
że wyciągnięta dłoń nie 
ma palców. Przeraziłem się 
wtedy. Kobieta dostrzegła 
moje zmieszanie – nie 
przejmuj się – powiedziała 
– zahacz mi worek na 
przegubie. Worek nie miał 
jednak rączek. Od tego dnia 
wiem, że ryż trędowatym 
trzeba dawać w reklamówce 
z uchwytami. 



nie wiemy, jak ma na imię. kiedy ją pytamy, to się tylko uśmiecha i chyba nie 
pamięta, jak ma na imię. Wszyscy nazywają ją po prostu „babcia puszka” (dadi 
kapoaka), bo znana jest z tego, że prosi o puszkę ryżu. Opiekuję się nią już od 
10 lat. kilka razy była w ciężkim stanie, ale zawsze jakoś wychodzi na prostą – 
opowiada o. dariusz. – ta kobieta mieszka w rozpadającej się chatce i zajmuje 
się jeszcze swoim synem, który jest upośledzony umysłowo.

W takich warunkach mieszkają trędowaci

dzieci z przedszkola z kwamatias w tanzanii są 
różne: lubią robić różne rzeczy, kochają różne 
zwierzęta. zastanawia jedno, dlaczego wszyst-
kie mają jedno ulubione danie?

Charles kocha śpiewanie, taniec i grę 
w futbol. uważa, że najfajniejszym zwierzę-
ciem jest lew simba. ulubione jedzenie: ryż 
z fasolą.

Brayton lubi grać w piłkę. chce leczyć 
ludzi. ze zwierząt najbardziej lubi słonie. 
ulubione jedzenie: ryż z fasolą.

Abigaili mieszka z ciotką. kocha koty. 
chce zostać nauczycielem. ulubione jedzenie: 
ryż z fasolą.

Baraka chce zostać lekarzem. kocha psy. 
ulubione jedzenie: ryż z fasolą.

Miriam lubi tańczyć. W przyszłości chce 
być lekarką. kocha koty. ulubione jedzenie: 
ryż z fasolą.

Rany lęku i odrzucenia
– Z upływem czasu lokalna lud-

ność zmieniła bardzo podejście do 
trędowatych – mówi o. Darek. – Jest 
wiele osób, którzy dzielą się z nimi 
żywnością i nie uciekają jak kiedyś. 
W przeszłości przechodzący przez 
wioskę trędowaty miał obowią-
zek wołać głośno „trędowaty!”, by 
wszyscy zdrowi mieli dostateczną 
ilość czasu, by się od niego odda-
lić i uciec. Najtrudniejsze do wyle-
czenia są właśnie rany niewidoczne 
dla oczu, te, które tworzą się z lęku 
innych, obrzydzenia i odrzucenia; 
gdy zraniony już chorobą człowiek, 
raniony jest jeszcze raz przez spo-
łeczeństwo. Trąd to nie tylko cho-
roba, to brak nadziei na wyleczenie 
i samotność. To nie tylko cierpie-
nie fizyczne, ale przede wszystkim 
duchowe.

W 2018 roku Polska Fundacja 
dla Afryki zebrała pieniądze na bu-
dowę dwóch wiosek dla trędowa-
tych w miejscowościach Mampikony 
i Port-Berge. W każdej z nich obec-
nie budowanych jest pięć dwupo-
kojowych domków dla w sumie 
20 osób. Wokół domków będzie 
przestrzeń na własne uprawy dla 
osób, które są w stanie uprawiać zie-
mię. Miejsce to będzie bezpieczną 
przystanią dla tych, którzy z różnych 
przyczyn nie mogą przebywać z ro-
dziną – odrzuconych i samotnych.

OPOWIEsCI AFRYKAnSKIECharles
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Wiele, wiele razy miałem malarię. 
Zwykle zapadam na nią tak trzy
-cztery razy w roku, choć zwykle 
przechodzę ją łatwo. W ostatnim 
roku tylko raz miałem kroplówkę – 
cieszy się paulin. – Malaria nikogo 
nie oszczędza. Tu w Kamerunie jest 
tak powszechna jak w Polsce gry-
pa czy wręcz zakatarzenie. Ludzie 
są przyzwyczajeni, zresztą my też 
jako misjonarze, że malaria to coś 
naturalnego. Takie zakatarzenie, 
z którego trzeba wyjść, ale które 
trzeba natychmiast chwycić w kar-
by. Bo jak się go nie chwyci w ciągu 
kilku dni, to może być napraw-
dę źle. Pamiętam: mieliśmy taką 
sytuację z jednym z ojców, który 
właśnie przyjechał do Kamerunu. 
Przy pierwszym ataku malarii on 
nawet nie poznał, co to za choro-
ba. Myślał, że miał jakąś tam gryp-
kę. Bagatelizował i mówił: „Samo 
przyszło i samo pójdzie”. Nie chciał 
iść się zbadać ani wziąć lekarstw. 

I już na kolejny dzień było bardzo 
źle. Potem przez tydzień codzien-
nie w nocy miał 41 stopni gorącz-
ki i halucynacje. Cały tydzień, noc 
w noc, trzeba było szukać mu pielę-
gniarza, żeby podał mu chininę czy 
kroplówkę.

Gorsza niż AIDS
Malaria jest bardzo niebez-

pieczna, jeśli się jej natychmiast nie 
wykryje. Najwięcej ludzi w Afryce 
nie umiera wcale na AIDS, ale na 
malarię! Mimo że to choroba, któ-
rą się leczy, na którą są lekarstwa 
i która nie powinna być proble-
mem. Zwłaszcza małe dzieci umie-
rają na nią nagminnie. Często jest 
tak, że gdzieś na wsi człowiek nie 
dojdzie na czas z dzieciakiem do 
ośrodka zdrowia. Czasami rodzice 
bagatelizują kwestie zdrowia dzie-
ci. Słyszałem, że co kilka sekund 
umiera dziecko na malarię. Choć 
na każdym kroku można kupić 

Prewencja malarii – amerykański 
żołnierz usuwa larwy komarów 
w ramach międzynarodowej 
pomocy medycznej. Malaria 
występuje w ponad stu 
krajach strefy tropikalnej 
i subtropikalnej; narażonych 
na zachorowanie jest około 
jednego miliarda ludzi.

KOMARY, 
GORĄCZKA, 
ŚMIERĆ

Pamiętam jeden ostry 
atak malarii. W ciągu 
10 minut temperatura 
mi skoczyła z 37 do 40 
stopni. W ciągu 10 minut! 
– wspomina o. Franciszek 
Zbigniew Meus, paulin, 
od dwudziestu lat 
posługujący w Kamerunie. 
Trząsłem się cały razem 
z łóżkiem. Ja i moje łóżko 
tak podskakiwaliśmy, 
że nie mogłem wstać. 
Tłukłem się w ścianę 
do mojego współbrata, 
żeby przyniósł koc, bo mi 
było strasznie zimno. Jak 
temperatura idzie do góry, 
to człowiekowi robi się 
natychmiast zimno. A tak 
byłem chory, że nie mogłem 
się podnieść i podejść dwa 
metry do szafy po koc.

fot. LSIS Helen Frank/Wikimedia Commons



Chore na malarię 
dziecko. Ogromna 
większość 
śmiertelnych ofiar 
malarii (65%) 
to dzieci poniżej 
15. roku życia.
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tymczasem na drodze w kamerunie…

Alice (Guerin kouka, togo). Ma 19 
lat, ale do szkoły nigdy nie chodzi-
ła. jest siódmym dzieckiem. kiedy 
urodziła się jej najmłodsza siostra, 
ojciec – według panujących zwy-
czajów zmienił żonę. Wziął sobie 
młodą żonę. Matka Alice mogła 
zostać w domu byłego męża, 
ale nie chciała, obawiając się, 
że będzie źle traktowana przez 
młodą następczynię. Wróciła do 
rodzinnego domu, zostawiając 
mężowi wszystkie dzieci. Alice 
została oddana do babki, u której 
nosiła wodę i zbierała drewno. 
do szkoły nie została posłana. jak 
większość mieszkańców wioski, 
mieszkała w domu z gliny, krytym 
blachą. dzięki pomocy misjonarzy 
Alice uczy się zawodu krawcowej, 
by choć trochę „być panią swego 
losu”. Wie, że jej dzieci na pewno 
pójdą do szkoły. O przyszłym 
kandydacie na męża mówi, że na 
leniwego nawet nie spojrzy.

lekarstwa i choć te lekarstwa są bardzo 
tanie. Ale rodziców jednak czasem nie 
stać nawet na bardzo tanie leki. Bywa 
też tak, że rodzina nie chce dać chore-
mu pieniędzy na leczenie, mimo że ich 
stać. Kiedyś przeżyłem szok, gdy usły-
szałem, że rodzina chorego nie chce się 
złożyć na leki. Mówili, że muszą oszczę-
dzać na jego pogrzeb. Tego człowieka 
można było ratować, ale oni już założyli, 
że on umrze. Dla nas to sytuacje nie do 
pomyślenia. Ale w Kamerunie jest inna 
kultura. Tam śmierć jest bardziej wyeks-
ponowana niż życie. Może wręcz śmierć 
jest ważniejsza niż życie? W niektórych 
plemionach ludzie są chowani nie na 
cmentarzach, ale na podwórkach, koło 
domów. A niekiedy nawet pod tarasem, 
w części włączonej do domu. Kultura 
niektórych plemion afrykańskich jest 
złączona ze śmiercią. Tam jest po prostu 
inaczej – zamyśla się paulin.

Złe powietrze
Termin malaria pochodzi od staro-

włoskiego mala aria – czyli „złe powie-
trze”. O pierwotniaku jako przyczynie 
malarii pierwszy zaczął mówić pewien 
francuski lekarz dopiero pod koniec 
XIX w. W ostatnich latach tego same-
go wieku zaobserwowano, że niektóre 
gatunki komarów przenoszą malarię 
na ptaki. Pierwszym lekiem na mala-
rię była chinina, pozyskiwana z drzewa 
chinowca, rosnącego w Andach. (Dziś 
w leczeniu malarii stosuje się syntetycz-
ną chininę). Do Europy chininę jako 
skuteczne lekarstwo sprowadzili jezuici 
w XVII wieku. 

Właściwie leczona, malaria nie musi 
być śmiertelna. Choroba rozpoczyna 
się dreszczami i wysoką gorączką (na-
wet ponad 40 stopni), którym towa-
rzyszą bóle głowy, nudności, wymioty, 
niekiedy biegunka. Pod koniec ataku 
malarii pojawiają się obfite poty i na-
stępuje gwałtowne obniżenie tempe-
ratury ciała. Po przebyciu malarii or-
ganizm uodparnia się na tę chorobę. 
Uodpornienie nie jest jednak stałe. 
Ponowne zakażenia skutkują atakami 
o nie aż tak ostrym przebiegu.

Niestety, poważne przypadki malarii 
mogą spowodować zgon nawet w cią-
gu kilku godzin. Światowa Organizacja 
Zdrowia szacuje, że w 2017 r. miało 
miejsce 219 milionów przypadków ma-
larii, z których 435 tysięcy zakończy-
ło się śmiercią. Dwie trzecie zgonów 
to zgony dzieci poniżej 15. roku życia. 
Malaria przenosi się na dziecko z chorej 
matki przez łożysko. Nawet do 200 ty-
sięcy noworodków może wskutek tego 
umierać co roku.

Czy będzie szczepionka?
Sytuacja jednak się poprawia. Jak 

podaje Światowa Organizacja Zdrowia 
(WHO), w tej dekadzie ogólna liczba 
zakażeń na świecie spadła o jedną piątą, 
liczba zgonów – prawie o jedną trzecią.

Światowa Organizacja Zdrowia in-
formuje też, że w Malawi w tym roku 
rozpoczyna się pilotażowy program 
wprowadzania oczekiwanej od dziesię-
cioleci szczepionki przeciwko malarii. 
Następne będą Kenia i Ghana.
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MATERIAŁ EDUKACYJNY POLSKIEJ FUNDACJI DLA AFRYKI  

ufundowała szkołę krawiecką w Helocie (togo)

Fot. Teodora Grudzińska



Godz. 6.30
Najedzone dzieci ruszają do szkoły. Mają 

do pokonania trzy kilometry. Randriamifaly 
niesie tornister młodszej siostry Romaine, 
która chodzi do zerówki. Dziewczynka nie 
jest jeszcze przyzwyczajona do długiego 
marszu. Często zdarza się, że kiedy jest zmę-
czona, chłopiec niesie ją na barana. Lafosy 
jest trochę starsza i nieraz także narzeka 
w drodze, ale jest już zbyt ciężka, by ją nieść. 
Nagle zaczyna padać – no tak, w końcu to 
pora deszczowa. Dzieci wędrują w stru-
gach lejącej się zewsząd wody. Najbardziej 
martwią się, by nie zamokły im zeszyty. 
Gumowe klapki niosą w rękach. Zakładają 
je dopiero przed szkołą, by – jak jednogło-
śnie twierdzą – „starczyły na dłużej”. Gdy po 
raz kolejny już naprawiany parasol znisz-
czył się ostatecznie na silnym wietrze, dzieci 
idą w czwórkę pod drugim.

Godz. 7.30
Zaczynają się lekcje. Dzieci w szkole 

uczą się pilnie. W ubiegłym roku szkolnym 
zajęły pierwsze miejsca w swych klasach. 
Randriamifaly jest świetnym matematy-
kiem, Soarifine doskonale czyta i pisze, z ko-
lei Lafosy ładnie maluje, a mała Romaine 
pięknie śpiewa. 

Godz. 5 rano, mampikony, madagaskar
To znaczy – nie wiemy, która godzina jest dokładnie. 

W rodzinie Soarifine nie ma zegarka. Wszyscy tu jednak 
doskonale się orientują w czasie według słońca. 

Soarifine ma 13 lat. To znaczy – nie wiemy, ile lat ma 
dokładnie. Jej rodzice nie znają dokładnej daty narodzin. 
Dziewczynka mieszka w szałasie. Śpi na ziemi, tuż obok 
dwóch braci i trzech sióstr. Budzi się codziennie rano oko-
ło godziny piątej. Zanim rodzeństwo się obudzi, ich mama 
jeszcze w ciemnościach rozpala ogień. W ich jedynym garn-
ku kobieta gotuje ryż, aby dzieci do szkoły poszły najedzo-
ne. Jak co rano dolewa więcej wody, by zrobić „vary sosoa”. 
To rozgotowany ryż – kleik, który je się na śniadanie. 

Soarifine budzi się zazwyczaj pierwsza, potem jej ro-
dzeństwo. Wszyscy w ciemnościach nocy czują dym pa-
lących się drewienek. To znak, że mama gotuje śniadanie. 
Czas zbierać się do szkoły.

Godz. 5.30 
Najstarszy chłopiec ściąga tornistry z wbitego wyso-

ko na belce stropu gwoździa. Trzeba je tam wieszać na noc 
z obawy przed szczurami, które nie przepuszczą żadnej oka-
zji, by dobrać się do pachnących zeszytów i szkolnych przy-
borów. Nieraz już zdarzyło się, że zeszyt czy dzienniczek 
ucznia stały się pożywką dla wygłodniałego gryzonia. 

Nagle słychać stukanie cynkowej łyżki – ryż już jest 
ugotowany. Mama nakłada każdemu sporą porcję. Dzieci 
zjadają z apetytem. Kiedy tacie uda się sprzedać część 
plonów, do ryżu dodaje się nawet łyżeczkę cukru – ale to 
rzadkość.
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Godz. 12.00
W południe dzieci przychodzą do kantyny. Apetyty do-

pisują. W Mampikony polscy misjonarze dożywiają dziennie 
700 dzieci. Dbają, by pomoc trafiała do najbardziej potrzebu-
jących, do sierot i najuboższych rodzin. Dla niemowląt mają 
mleko w proszku. Starsze dzieci karmią w stołówkach, w któ-
rych wydają ciepłe wartościowe posiłki (ryż, mięso, ryby, 
warzywa).

Po obiedzie wraz z wszystkimi dziećmi Soarifine z rodzeń-
stwem sumiennie wykonują codzienne obowiązki: myją i wy-
cierają naczynia, zamiatają. 

Godz. 14–15
Po posiłku jest czas na wspólne odrabianie lekcji. Trzeba to 

zrobić w szkole, bo w ich szałasie nie ma stołu. Nie ma też lam-
py – uczą się wspólnie przy jednej świeczce.

Dzieci jako jedyne z okolicy poszły do szkoły. Rodzice, któ-
rzy nie potrafią pisać i czytać, mimo to czują, że to bardzo waż-
ne, by ich dzieci się uczyły. Z drugiej strony czują presję są-
siadów mieszkających w okolicznych chatkach, którzy nadal 
szkołę uważają za coś zbędnego, a na liczby i litery patrzą jak 
na magiczne znaki. Ci sąsiedzi wiedzą doskonale, że kur mają 
tyle, co palców u jednej ręki, a dzieci tyle, co palców u dwóch 
rąk… 

Rodzice Soarifine są jednak inni. Odkryli, że przez edu-
kację można coś zmienić. Wierzą głęboko, że wiedza zdobyta 
w szkole pomoże ich dzieciom w przyszłości. Zaakceptowali 
to, że sami muszą pracować w polu, mimo że sąsiedzi pracują 
z całą rodziną. Ale są dumni, że kiedy oni po kolana w błocie 
sadzą ryż, ich małe dzieci siedzą w ławkach i uczą się pisać 
i czytać – poznają nowy świat, którego oni nie mieli szansy 
poznać.

Godz. 17–18
Soarifine chodzi po wiosce i zbiera dzieci z najbiedniej-

szych szałasów, by namówić ich do pójścia do szkoły. Czasem 
trzeba przekonywać rodziców. Dzięki niej przynajmniej dzie-
sięcioro dzieci dziś może się uczyć. Dziewczynka zapuszczając 
się głębiej w busz, odnajduje też zaniedbanych chorych ró-
wieśników, czasem w agonalnych stanach malarii. Jej inter-
wencje często ratują życie. (Myślicie, że w niedziele ma czas na 
odpoczynek? Absolutnie nie! Soarifine także wtedy  chodzi do 
sąsiednich domów. Zbiera dzieci, by razem iść do kościoła).

Godz. 19
Wieczorem w domu, przy świetle płomieni pod gotują-

cym się ryżem, dzieci opowiadają z przejęciem o tym, co działo 
się w szkole, co widziały i czego się nauczyły. Randriamifaly 
zazwyczaj masuje zbolałe od pracy ramiona taty, na którego 
kolanach siedzi najmniejsza dziewczynka. Nagle tato zaczyna 
opowiadać. Dzieci z jeszcze większym niż w szkole skupieniem 
wpatrując się w ogień i słuchają powoli i z naciskiem wypo-
wiadanych słów. To historie o przodkach i o tym, jak powinno 
się postępować, by być dobrym człowiekiem. Wszystko to, co 
tato usłyszał od swojego ojca.

Godz. 22
Po kolacji przy płomieniu świecy dzieci powtarzają lek-

cje. Rodzice z zainteresowaniem przeglądają wraz z dziećmi 
zeszyty. Ostatecznie spakowane tornistry wędrują na gwóźdź. 
Potem układają się obok siebie do snu. Rano przecież trzeba 
wcześnie wstać do pracy i do szkoły.

PS. Soarifine z Mampikony, misjonarka z szałasu, w zeszłym roku 
zmarła, mając 14 lat. Jej organizm nie wytrzymał walki z pasożyta-
mi, którymi zaraziła się, pijąc brudną wodę.

Dzieci bawią dzieci, gdy 
inne dzieci bawią się 

w bawienie dzieci.

Eliance urodziła się w szałasie z bam-
busa. Jej tata zmarł na malarię. Mama 
wychowuje dziewięcioro dzieci w wieku 
szkolnym. Często nie wystarcza im nawet 
na jedzenie. Eliance uczy się w gimna-
zjum. W internacie uwielbia pracować 
w ogrodzie, który sama założyła i zajmo-
wać się kwiatami.
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w Niemczech
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w Kamerunie

Kamerun

Europa



KUCHNIA

Fot. Aldona Wysocka x3 

JAK DALEKO MASZ DO KRANU Z WODĄ?
Średni dystans, jaki kobiety w Afryce przemierzają po wodę, to 6 kilometrów.

ZDERZENIE
kultur

PLAC
ZABAW 

Europa

Europa
Burundi

Europa

Europa

Madagaskar

Madagaskar

SKLEP
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W BŁoCiE 

Jedziemy już ponad trzydzieści 
godzin. Jest ciemno i pada mocny 
deszcz. Atmosfera w terenowym land 
roverze jest bardzo napięta. Misyjny 
samochód pełni dziś rolę ambu-
lansu. Naszą pacjentką jest młoda 
Malgaszka, która od tygodnia cier-
pi ogromny ból z powodu martwej, 
bliźniaczej ciąży. W powiatowym 
miasteczku, w którym mieszka, nie 
ma szpitala, więc jej jedyną nadzie-
ją jest transport do stolicy prowincji. 
To zaledwie 120 kilometrów, jednak 
w porze deszczowej drogi są często 
nieprzejezdne. Jestem jedynym me-
dykiem wśród pasażerów. W tych 
warunkach każda minuta jest dla 
pacjentki bezcenna. Jeśli dojdzie do 
nagłego pogorszenia, bez odpowied-
niego sprzętu nie będziemy w stanie 
jej uratować. W duchu każdy woła 
o cud, jednak rzeczywistość co kil-
kadziesiąt metrów rozczarowuje. Co 
kilkaset metrów samochód zakopu-
je się w błocie. Stalowa lina wycią-
garki pracuje na pełnych obrotach. 
Każdy z nas pomaga, odkopując koła 
zardzewiałymi łopatami i układając 
w koleinach gałęzie. Jesteśmy brudni 
i głodni. Patrzymy na twarz chorej, 
która ledwie wypowiada nieskładne 
zdania, majacząc w gorączce. Wita 
nas świt.

Młoda kobieta, mimo wycieńcze-
nia, przeżyła. Jej dzieci nie udało się 
uratować. Gdyby tylko rodzina miała 
dostęp do przychodni, ta dramatycz-
na sytuacja nie miałaby miejsca. 

Poranek
Siedem osób przybyłych z odległej 

o 15 km wioski narzeka na problemy 
żołądkowo-jelitowe. Po wydaniu gar-
ści leków dla każdego z nich okazuje 
się, że jeszcze nigdy nie zetknęli się 
z mydłem.

Południe
Krótka przerwa na obiad. Miska 

ryżu z fasolą lub liśćmi pomidorów, 
okraszonych suszonymi larwami 
rzecznych „krewetek”. Jeszcze tylko 
ostatni pacjent. Somba, mała dziew-
czynka z malarią. W trzecim dniu 
terapii przyszła z mamą po zastrzyk. 
Problem w tym, że rano skończyły się 
strzykawki. Zostały trzy, a pacjentów 
z malarią siedmioro. Co mam zrobić? 

wieczór
Do zamknięcia 

przychodni jeszcze 
godzina, a przed mo-
mentem młoda kobie-
ta przyniosła na wpół 
przytomnego syna 
z ciężką zimnicą. Cóż, 
przyjdzie spędzić noc 
w przychodni. Nadzieja 
tylko w tym, że będzie 
to dziś jedyny ciężki 
przypadek.

Szarańcza w kilka minut potrafi 
spustoszyć całe ryżowisko, a ryż 
na Madagaskarze jest bezcenny. 
Długich na mniej więcej osiem cen-
tymetrów owadów jest tak wiele, że 
z trudem można dostrzec, co robią 
postacie w oddali. A robiły wszyst-
ko poza tym, czego można by się 
spodziewać. Najmłodsze dzieci 
cieszyły się i próbowały prześcignąć 
lecącą chmarę, a dorośli gorączko-
wo wyciągali z chat siatki i łapali 
w nie tysiące owadów. Było gwarno 
i radośnie! W wiosce właśnie 
zawitała jedna z budzących grozę 
plag, a wszędzie wkoło słychać było 
wesołe rozmowy. Co prawda jedni 
będą opłakiwać stracone plony, ale 
drudzy będą cieszyć się z iście kró-
lewskiej uczty. Rzeczywiście, wie-
czorem wszędzie było czuć zapach 
smażonej szarańczy. Wieczorna 
porcja ryżu była urozmaicona tłu-
stymi, słonymi owadami i szczerymi 
uśmiechami najedzonych ludzi 
– wspomina Jacek Jarosz.

Jacek Jarosz, 
wolontariusz medyczny 

na madagaskarze. 
Prowizoryczny punkt 

medyczny, który otworzył, 
odwiedzało miesięcznie 

ponad 600 osób.
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Marie Berlisy nie zna daty swo-
ich urodzin. Jej mama nie potrafi 
pisać ani czytać. Mimo para-
liżu nóg wychowuje w buszu 
samotnie czwórkę dzieci. Siedzi 
na ziemi, piekąc na sprzedaż 
placuszki z mąki ryżowej. Marie 
uczy się w gimnazjum. Kocha 
szyć i haftować.
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znaleziony w RŚa

Bogactwa Afryki 1

2

Połowa złota i diamentów na świecie pochodzi z Afryki. 
Afryka jest kontynentem bogatym w surowce mineralne. 

Ocenia się, iż posiada 30% światowych zasobów surowców:

– platyna (ok. 80% światowych zasobów),

– chrom (ok. 80%),

– fosforyty (ponad 70%).

Duże znaczenie ma eksploatacja rud miedzi (Zambia, Zair), uranu 
(RPA), fosforytów (Maroko, Tunezja), rudy manganu (RPA, Gabon), 
boksytów (Gwinea), a przede wszystkim złota (RPA) i diamentów (RPA, 
Zair, Botswana).

Afryka – to brzmi!
Toumani diabaté, urodzony w Mali, genialny 
instrumentalista, grający na korze – rodzaju 21-stru-
nowej harfy używanej w Afryce Zachodniej. Od 1981 r. 
gra razem z drugim geniuszem tego instrumentu 
z Mali Ballaké Sissoko.

Jazzowy standard w wykonaniu Angélique kidjo 
(tak naprawdę nazywa się ona: Angélique 
Kpasseloko Hinto Hounsinou Kandjo Manta Zogbin 
Kidjo. Niesamowite nazwisko). Artystka pochodzi 
z Beninu. Poza muzyką angażuje się również w dzia-
łalność charytatywną. M.in. w edukację dziewcząt.

A tu muzyka 
z Senegalu. 

Zespół 
orchestre 

Baobab działa 
od 1981 r. 

Nieżyjący już Ali Ibrahim „Farka” 
Touré, malijski wokalista i gitarzysta, 
był nazywany „afrykańskim Johnem 
Lee Hookerem”. Znalazł się na liście 
100 najlepszych gitarzystów wszech 
czasów magazynu Rolling Stone.

ismaël Lô – senegal-
ski piosenkarz, gitarzy-
sta i harmonijkarz, grał 
u Almodovara, śpiewał 
z Marianne Faithfull.

Dwukrotny król 
strzelców Premier 
League, były repre-
zentant Wybrzeża 
Kości Słoniowej 
i wieloletni za-
wodnik Chelsea 
Londyn.

Pochodząca 
z Kenii specja-
listka od biegu 

na 800 me-
trów. Brązowa 

medalistka 
olimpijska w 
Rio de Jane-

iro 2016.
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Człowiek 
pochodzi 
z Afryki

Pierwsi przed-
stawiciele rodza-
ju Homo pojawili się 
w Afryce ok. 2,5 mln 
lat temu. Na tym 
kontynencie również 
pojawił się anato-
micznie współcze-
sny człowiek Homo 
sapiens sapiens. Było 
to prawdopodobnie 
ok. 250-200 tys. lat 
temu (mitochondrial-
na Ewa).

Fot. Keith Allison/Wikimedia Commons

Fot. Reconstruction by John Gurche; Fot. Reconstruction by John Gurche; 
photographed by Tim Evanson/Wikimedia Commonsphotographed by Tim Evanson/Wikimedia Commons
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Wielu najlepszych światowych 
sportowców urodziło się w Afryce. 
kogo uda ci się rozpoznać na zdjęciu?

Odpowiedzi:
1 Didier Drogba
2 Margaret_Wambui
3 Hakeem Olajuwon
4 Haile Gebrselassie
5 Luol Deng Wizards

Znakomity 
koszykarz 
m.in. Houston 
Rockets. 
Uważany 
za jednego 
z najlepszych 
środkowych 
graczy 
w historii. 
Dzięki swojej 
zręczności 
nazwany 
„The Dream”. 
Pochodzi 
z Nigerii.

Dwa złote medale 
olimpijskie oraz osiem 
z Mistrzostw Świata. 
Pochodzącemu 
z E� opii biegaczowi 
jako pierwszemu 
udało się pokonać 
dwie bariery, 13 minut 
na 5000 m o raz 
27 minut na 10 000 m.

Wieloletni 
zawodnik Chicago 

Bulls, a obecnie 
Los Angeles Lakers. 

Jego rodzina 
uciekła z Sudanu 

do Wielkiej 
Brytanii.
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Badjinot pochodzi z małej wioski w buszu. Tato zmarł na malarię, mama od kilku lat 
choruje i nie wychodzi z domu (maleńkiej chatki o powierzchni 22 m kw.). Siedząc na 
ziemi, przygotowuje posiłki i robi pranie. Rodzina często cierpiała głód. Chłopak chodzi 
teraz do gimnazjum. Uczy się dobrze.
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Muzycy entuzjastycznie zareagowali na propo-
zycję zagrania dla osieroconych dziewczynek 
z Kamerunu. Skrzyknęli zespół, dobrali repertuar, 
odbyli próby i… zagrali fantastyczny koncert.

– Bantamba, nazwa mojego zespołu, oznacza 
wielkie drzewo. To drzewo jest wielkie jak świat. 
Kraje: Gambia, Polska, Niemcy są jak jego gałęzie 
– mówi Buba Badjie Kuyateh. – Jesteśmy różnych 
kolorów, ale jaka naprawdę jest różnica między 
ludźmi? Gdzie nie jadę, widzę tych samych ludzi. 
Tu i tam widzę to samo. Pochodzimy z tego sa-
mego miejsca, mamy te same korzenie. Z takim 
nastawieniem Buba i reszta muzyków podeszli do 
koncertu na rzecz potrzebujących dzieci, mieszka-
jących 8490 km stąd.

Muzyka z tykwy
Buba urodził się w Brikama (Gambia). Pochodzi 

z rodziny griotów. Mama Buby, Tuti jest znaną 
w Gambii śpiewaczką – griotem. Ojczym i wu-
jek Buby byli wybitnymi muzykami, koncertu-
jącymi po całym świecie. Dziadek Buby był mi-
strzem kory, który koncertował w wielu krajach. 
– Podróżował nawet do Ameryki. Umarł, jak byłem 
mały. To mój ojczym mnie uczył grania – wspomina 
Buba. – Miałem 10–15 lat, jak uczyłem się muzyki. 
Spędzałem na tym całe dnie, nie miałem czasu za 
zabawę, dla kolegów ani na nic innego. 

– Dalej gramy całą rodziną, z mamą, 
braćmi, kuzynami. Gramy na różnych in-
strumentach – m.in. na bębnach, balafonie. 
Wszyscy tańczą. Gdy przyjeżdżam do domu, 
przychodzą sąsiedzi i gramy – cieszy się 
Buba. – W Gambii gra się głośną muzykę na 
zewnątrz, na ulicach, nie w klubach. Gramy 
pod niebem, widzisz gwiazdy, a dźwięk roz-
nosi się wszędzie. 

Kora jest od zawsze w rodzinie Buby, ale 
też i w całej Gambii wiodącym instrumen-
tem. To zachodnioafrykański instrument 

Muzyki 
Buby można 

posłuchać tutaj:

Pomoc brzmi dobrze 

Helping sounds good – tak w trakcie 
charytatywnego koncertu Polskiej 
Fundacji dla Afryki przekonywał 
gości gambijski muzyk Buba Badjie 
Kuyateh. On i pięcioro członków 
zespołu grali w czerwcu tego roku 
w Krakowie na rzecz budowy domu 
dziecka w Ayos w Kamerunie.

Charytatywny koncert Polskiej Fundacji dla Afryki
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tak się robi bębny w zambii

Marosse przyszła kiedyś do 
domu z przedszkola z kawałkiem 
ryby w rączce. Sama nie zjadła. 
Przyniosła dla młodszej sio-
strzyczki. Marosse kokou (5 lat) 
mieszka w Aczirlao, w togo. do 
rozrzuconych po polach domów 
z gliny nie ma drogi. Marosse co 
rano przez bezdroża chodzi do 
przedszkola. dzieci pokonują 
dwa kilometry, by w południe 
wracać do domu i znów przyjść 
na południowe zajęcia. rodzice 
dziewczynki uprawiają ziemię. 
do jej zajęć należy zamiatanie 
podwórka i pilnowanie młod-
szego rodzeństwa. Pomaga też 
mamie przynosić wodę ze studni. 
Marosse ma swój pięciolitrowy bi-
don, który bez problemu trzyma 
na głowie.

dworski, przypominający harfę. Ma 
21 strun. Robi się ją z wydrążonej, wysu-
szonej tykwy, pokrytej krowią lub kozią 
skórą. Struny były robione z sieci rybac-
kiej (ścięgna zwierząt), a jeszcze wcze-
śniej ze skóry antylop – małych kawał-
ków, rolowanych razem. Kora zwykle 
jest pięknie zdobiona. Służy opowiada-
niu historii.

Opowiadacze historii 
plemienia
Griot to bowiem nie tylko muzyk, ale 

i opowiadacz historii rodziny, plemie-
nia. Opowiadał o narodzinach, śmier-
ciach, małżeństwach, bitwach, wielkich 
polowaniach czy romansach. Tradycję 
tę przekazuje się z pokolenia na pokole-
nie. – Griotem się zostaje tylko w ro-
dzinie griotów, którzy dawniej pobierali 
się między sobą, teraz już oczywiście 
żenią się z innymi rodzinami. W daw-
nych czasach było wielkie imperium, 
które rozdzieliło się na siedem różnych 
rodów. Ludzie mówili siedmioma róż-
nymi językami. Byli rozdzieleni – opo-
wiada Buba. – Zadaniem griotów było 
trzymanie tych historii razem. To oni 
pamiętali, którzy ludzie mają wspólne 
korzenie. Nie zapisują tych historii, mają 
je tylko w głowach. Uczymy się ich przez 
powtarzanie. Kiedy grioci nie grają, to 
słuchają i w ten sposób gromadzą wie-
dzę. Mają swoje instrumenty i ceremo-
nie. Są bardzo ważni w społeczeństwie. 
Do dziś uświetniają uroczystości. To 
było ich źródło utrzymania, ludzie im za 
to płacili, ludzie ich wynajmowali, żeby 
uczestniczyli np. w ślubach, co podnosi-
ło prestiż uroczystości.

Grioci pełnią wiele ról w społeczeń-
stwie – podkreśla Buba. – Dawniej byli 
też posłańcami między dwoma rodzi-
nami przyszłych nowożeńców, którzy 
nie mogli ze sobą bezpośrednio roz-
mawiać, tylko przez posłańców. Grioci 
odpowiadali za pokój między rodzina-
mi. Uświetniali śluby, narodziny, godzi-
li zwaśnione rodziny. Dawniej kobiety 
śpiewały, a mężczyźni grali na korze. 
Kobiety improwizowały, przez co ich 
muzyka była głębsza. Teraz kobiety też 
grają na korze. Nie każdy mógł grać 
na tym instrumencie, to był przywilej 
rodziny.

Utwory sprzed setek lat
Buba śpiewa w języku mandinka. To 

język dawnego imperium, w którym mó-
wią miliony osób w Zachodniej Afryce. 
Nie tylko w Gambii, ale też w Ghanie, 
Senegalu, Gwinei Bissau czy Beninie. 

Buba wzoruje się na przeszłości, ale 
ma swój styl. Od przodków nauczył się 
techniki, ale lubi sam komponować. 
– Utwory, które śpiewam, mogą mieć 
sto, a nawet wiele setek lat. One w ten 
sposób przetrwają – mówi Buba. – To 
ważne. Grał je mój dziadek i jego dzia-
dek, ciągle je w sobie nosimy. To nie jest 
zbyt wiele piosenek, może 20 takich sta-
rych, tradycyjnych.

Buba pisze o miłości, o utrzymaniu 
pokoju w społeczeństwie. – Śpiewam, 
że świat został stworzony z miłości i ma 
się skończyć z miłością – mówi Buba. – 
Przecież wszędzie jest nasz dom: gdzie 
jadę, tam jest mój dom. Gdzie jadę, 
widzę ludzi takich jak ja. Tej idei służy 
muzyka. Ludzie czerpią z muzyki, a my 
czerpiemy od ludzi. Tak to idzie.
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Buba Badjie 
Kuyateh 

ze swoją korą

Fot. Aldona Wysocka



Wyjątkowo 
dobre książki o

Afryce

Bartek Sabela, 
Afronauci. Z Zambii na 
Księżyc, wyd. czarne
5/6
Kategoria: reportaż
lata 60. ub. wieku. nie ma 

jeszcze zambii i wielu krajów Afryki. 
jest brytyjska kolonia, rasizm, 
i segregacja. W roku wywalczenia 
niepodległości dla zambii bojownik 
o wolność rzuca wyzwanie: pod-
bijemy kosmos. Edward Mukuka 
nkoloso przygotowuje lot na 
księżyc. Mówi: „Spójrz na to drzewo. 
Ponieważ je widzę, mogę do niego 
dojść. tak samo jest z księżycem”. 
niesamowita – a prawdziwa – 
historia o kolonializmie, buncie 
i marzeniach.

Wojciech Jagielski, 
Nocni wędrowcy, wyd. 
WAb
6/6
Kategoria: reportaż
W ośrodku w Gulu 

w ugandzie mieszkają dzieciaki. Mają 
po kilkanaście lat, a niektóre mniej. 
jak to dzieci – strzelają do siebie 
drewnianymi karabinami i wymachu-
ją wystruganymi maczetami. bawią 
się w wojnę? to ośrodek dla byłych 
dzieci – żołnierzy, siłą wcielanych 
do opętańczej bożej Armii Oporu. 
Porwani od rodzin z wiosek, zostali 
zamienieni w zabójców. 

Joshua Hammer, 
Hardkorowi 
bibliotekarze 
z Timbuktu. 
Historia ludzi, 
którzy przechytrzyli 

terrorystów z Al-Kaidy, wyd. Agora
5/6
Kategoria: reportaż
Skarby timbuktu (Mali) to 377 tysięcy 
bezcennych manuskryptów, o które 
dbały i Onz, i unEScO, i szejkowie 
z Arabii Saudyjskiej. do momentu. do 
momentu, kiedy przyszli terroryści z Al-
kaidy i zaczęli odcinać ludziom ręce. 
Wtedy zbiorami musiał zająć się Abdel 
Haidara. Al-kaida chciała bowiem 
wyładować swój gniew na wszystkim, 
co zachód uważał za cenne. także na 
islamskich starych manuskryptach.
W książce pojawiają się bono, robert 
Plant i kaddafi. i przemyt, blokady,  
kurierzy, patrole i brawurowa odwaga 
oraz lisi spryt.

Wofgang Bauer, 
Porwane. Boko Haram 
i terror w sercu Afryki, 
wyd. czarne
4/6
Kategoria: reportaż

„boko Haram zmusza uprowadzone 
do wysadzania się w powietrze w sa-
mobójczych zamachach. W nigerii 
prawie codziennie młode kobiety 
zabijają się na tłocznych placach. 
Większość pod przymusem”. Autor 
słucha kobiet, które uciekły z niewoli 
sekty. książka zilustrowana przepięk-
nymi (i wstrząsającymi jednocześnie) 
portretami kobiet. 

Wojciech Albiński, 
Antylopa szuka 
myśliwego, 
Wyd. twój Styl 
5/6
Kategoria: opowiadania 
oparte na faktach

„Pułkownik poprawił czerwony beret, 
uderzył się po lampasach ozdobną 
trzcinową pałeczką. Postąpił kilka 
kroków.
– kto z państwa popełnił ludobój-
stwo? – zawołał.
cisza.
– A kto jest niewinny?
– ja! ja! – Więźniowie wystawiali ręce 
na zewnątrz, zza krat machali czapka-
mi. krzyki nie ustawały. – ja, ja!
– Proszę… – komendant zwrócił się 
do członków komisji. – i jak w takich 
warunkach pracować?”
zbiory afrykańskich opowiadań 
Albińskiego to zwięzłe, bystre ob-
serwacje. Piękne historie, potoczysty 
język, subtelny humor.

Lucie, Madagaskar. Miała 11 lat, 

jak pierwszy raz w życiu zoba-

czyła książkę.
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Pożegnanie z Afryką
klasyk, ale nie suchar :). Melodramat, 
ale i taki, w którym zakochają się 
miłośnicy polowania i „męskich rozry-
wek”. duńska pisarka, kobieta o silnej 
osobowości, wyjeżdża w 1914 roku 
do kenii. Wkrótce zakochuje się w ta-
jemniczym myśliwym i… w Afryce.

Czas apokalipsy
Film o Wietnamie, ale tak naprawdę 
o Afryce. bo to w kongo dzieje się 
akcja powieści j. conrada, której 
film jest ekranizacją. Film pokazuje 
misję kapitana, który otrzymał rozkaz 
powrotu do piekła: odnalezienia 
i zlikwidowania pułkownika kurtza, 
który, odrzucając wszelkie rozkazy, 
zaszył się w dżungli.

Chłopiec, który ujarzmił wiatr 
(Netflix)
Susza niszczy zbiory i tysiącom 
ludzi w Malawi grozi śmierć z głodu. 
William ma 13 lat i bierze spra-
wy w swoje ręce. chce uratować 
bliskich przed głodem i zabiera się 
do realizacji śmiałego planu: dać im 
elektryczność.

Sugar man
Historia muzyka Sixto rodrigueza, 
który w ogarniętej zawieruchami 
rPA był największą gwiazdą, podczas 
gdy zapomniany mieszkał w uSA. 
Pracował jako robotnik fizyczny, nie 
wiedząc o swej sławie ani nie czerpiąc 
z niej żadnych finansowych korzyści.

Goryle we mgle
Amerykańska badaczka dian Fossey 
przybywa do Afryki, aby badać tryb 
życia zagrożonych wyginięciem goryli 
górskich. Film powstał na podstawie 
jej pamiętników. Ekologiczne kino 
z roku 1988 – zanim zaczęło to być 
modne :)

Z  A F R Y K Ą  W  T L E

Invictus. Niepokonany
Prezydent rPA nelson Mandela po 
wyjściu po 27 latach z więzienia chce 
zjednoczyć podzielony naród. Łączy 
siły z kapitanem narodowej drużyny 
rugby podczas nadchodzących mi-
strzostw świata. reżyseruje sam clint 
Eastwood.

Oblężenie Jadotville (Netflix)
lata 60. XX wieku, kongo. Garstka 
otoczonych żołnierzy misji Onz zmu-
szona jest walczyć z przytłaczającymi 
siłami wroga. Stają przeciwko francu-
skim i belgijskim najemnikom, którzy 
terroryzują mieszkańców konga.

9 dystrykt
Południowoafrykański niby-do-
kument. jest rok 1982 i nad 
johannesburgiem zawisa statek 
kosmiczny. z czasem obcy stają 
się uchodźcami. zostają osadzeni 
w prowizorycznej obozie-dzielnicy – 
„dystrykcie 9”.

Ostatni król Szkocji
krwawa dyktatura samozwań-
czego prezydenta idiego Amina 
w ugandzie. Szkocki lekarz się nim 
fascynuje, zostaje jego osobistym me-
dykiem, by z czasem przekonać się, że 
jego szef jest barbarzyńskim tyranem. 

Helikopter w ogniu
Akcja specjalnego oddziału amery-
kańskiej armii w Somalii (rok 1993) 
miała trwać maksymalnie 30 minut. 
Miała pomóc głodującej miejscowej 
ludności, terroryzowanej przez mili-
cję. Akcja przekształciła się w horror, 
kosztujący życie 19 amerykańskich 
żołnierzy.

10 POLECANYCH FILMÓW



BURKINA FASO
WODA

DLA SZPITALA
W SABOU

TOGO
WYPOSAŻENIE LABORATORIÓW W 

HELOCIE, BASSAR I LOME

TOGO MŁYN 
W HELOCIE

Podopieczni centrum dzieci ulicy 
w stolicy Madagaskaru burzą stary 
budynek przed budową nowego, 
który pomieści 300 dzieci.

jako Fundacja wybudowaliśmy ponad 60 studni w różnych krajach Afryki. 

PONAD 130 PROJEKTÓW W 6 LAT

centrum dziecięce w kithatu 
(kenia) obejmuje opieką oraz 
dożywianiem około 130 dzieci 
w różnym wieku. centrum 
posiada jadalnię i kuchnię, 
a także małą farmę, którą 
rozbudowaliśmy.
„najchętniej finansujemy 
projekty, które dają możliwość 
zapewnienia samowystarczalności (albo żywnościowej, albo finansowej) lokalnej organizacji, pomagającej miejscowej ludności. to 
projekty, które nie tylko produkują żywność czy przynoszą dochody. Stwarzają także miejsca pracy, przestrzeń na konkretne zaanga-
żowanie dla miejscowych ludzi. Oni dostają narzędzia do tego, by pracować i żyć w lepszych warunkach, a nie tylko jednorazowy za-
strzyk finansowy. Piłka jest zdecydowanie po stronie Afryki. taki układ ma o wiele więcej zalet niż tylko ekonomiczne. Afrykańczycy, 
często zniechęceni doraźną pomocą, która nie daje szansy na trwałą poprawę ich egzystencji, widzą, że w końcu coś zależy od nich” 
–  mówi prezes Fundacji, Wojciech zięba. 

POMOC, KTÓRA DZIAŁA
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BURUNDI
CYSTERNY DLA LUD-
NOŚCI W GATARA

MADAGASKAR
SZKOŁA STOLARSKA 
W MAMPIKONYMADAGASKAR

DOŻYWIANIE DZIE-
CI W MAMPIKONY

RWANDA
MASZYNY BRAILOWSKIE 

DLA DZIECI W KIBEHO

TOGO 19 MADAGASKAR 46 KAMERUN 28 RWANDA 3 KENIA 6
ZAMBIA 5 GHANA 4 WY BRZEŻE KO ŚCI SŁONIOWEJ 1 TANZANIA 5 
RE PU BLIKA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA 4 KONGO 1 UGANDA 2 CZAD 2 
BUR KINA FASO 1 ANGOLOLA 1 BURUNDI 2 ETIOPIA 2

W południowej Etiopii budujemy 
szkołę dla dzieci z plemienia dorze. 
nowy budynek powstaje obok 
istniejących lepianek, w których 
obecnie uczą się uczniowie. to wła-
dze plemienia zwróciły się o pomoc 
w budowie szkoły. „Podstawą dzia-
łania naszej Fundacji jest słuchanie 
potrzeb z terenu. nie wymyślamy 
za biurkiem projektów, nie budu-
jemy szkół tam, gdzie sądzimy, że 
ich brakuje. Pomagamy finansować 
przedsięwzięcia, które planują ludzie 
żyjący w Afryce. to organizacja lo-
kalna (misja, stowarzyszenie czy cza-
sem prywatna osoba) występuje do 
nas z konkretnym projektem i mówi, 
co w danej miejscowości trzeba 
zrobić – dlaczego, za ile i po co. to 
gwarantuje, że budowane są rzeczy 
rzeczywiście potrzebne w danych 
lokalizacjach, a nie projekty, które 
nam wydają się istotne” – mówi 
Wojciech zięba.
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Poza skorpionami mieszkańców ubogiego rejonu Kamerunu nę-
kają węże i inne gady. Panoszy się malaria, która nieleczona może 
zabić już po kilku dniach. Kolejni zabójcy to biegunki pasożyt-
nicze, czyli efekt brudnej wody. Siostry od Aniołów, prowadzące 
ośrodek w Essengu, widzą, jakie spustoszenie sieją szamani-oszu-
ści. Oni nie leczą, ale wyłudzają pieniądze, zabierając zdrowie 
i życie. Ich zioła, podawane w nieodpowiednich dawkach, wywo-
łują sepsę, czyli zakażenie ogólnoustrojowe. Wykorzystując ludz-
kie lęki, odciągają od leczenia. A gdy dziecko przechodzi drugą, 
trzecią z kolei nieleczoną farmakologicznie malarię, dochodzi 
anemia i zgon. Taka sytuacja sprawia, że mają miejsca napraw-
dę dramatyczne przypadki: dwuletnia dziewczynka tak wynisz-
czona, że ważyła 6 kilo czy 21-latek od dziecka chory na AIDS, 
ważący 16 kilo. Plagą rejonu jest bowiem także AIDS. Niestety, 
cierpią także dzieci. W rejonie seropozytywnych jest niemal 
10% ciężarnych kobiet, którym należy udzielić odpowiedniej po-
mocy, by choroba nie przeniosła się na dziecko.

Leczenie za złotówkę
Gdyby nie przychodnia w Essengu, chorzy ludzie by umiera-

li. Do szpitala jest 70 km, a gliniaste drogi bez asfaltu są w fatal-
nym stanie. Mają koleiny głębokie na metr, a w porze deszczowej 
są podtopione i czasem nieprzejezdne. Chorzy do ośrodka cho-
dzą po pomoc z pobliskich wiosek w buszu, ale są i tacy, którzy 
pokonują wiele kilometrów, by się tu dostać. Z kilku wiosek także 
chorzy dopływają łódkami, zwanymi tu pirogami.  

A k t u A l n A  z b i ó r k A  F u n d A c j i

Manuela przeszła ponad 40 km, by dostać się 
do przychodni. Była wtedy samotna i zała-
mana, bo jej dziecko jest niepełnosprawne. 
Ojciec dziecka to były pracodawca, który ją 
wykorzystał. Teraz, gdy Manuela znalazła 
pomoc oraz zobaczyła szansę na rehabilitację 
dziecka, nabrała optymizmu.

Najbiedniejsi na prowincji Kamerunu szukają 
pożywnych robaków w palmach, rosnących na bagnach. 
To niemal jedyne dostępne im źródło niezbędnego 
białka. Niestety, w korze drzew żyją także skorpiony. 
Ich ukąszenie jest śmiertelne – chyba że się zdąży do 
przychodni.

zbiera pieniądze na remont ośrodka 
zdrowia w Essengu w Kamerunie

Osoby starsze do przychodni przywożone są 
często na rowerach lub… taczkach, wyłożo-
nych materacem.

Amelia ma 9 miesięcy. Badania wykaza-
ły, że jest zdrowa. Jej mama Amba Rozalie 
przyjmuje leki na AIDS. Od kilku lat jest pod 
kontrolą ośrodka. Zdrowe dzieci chorych 
rodziców to jeden z głównych powodów ra-
dości sióstr. Karmienie mlekiem zastępczym 
w ośrodku pozwala uniknąć przenoszenia 
wirusa z mlekiem matki. 



Do ośrodka zdrowia 
w Essengu chorzy przyby-
wają ze wsi w buszu także 

pirogami. Ingride Amane ma 
6 lat. Przypłynęła z babcią. 

Tym razem dziewczynka 
cierpi na biegunkę, spowo-
dowaną amebami. Szybka 

interwencja farmakologiczna 
pozwala zapobiec perfora-
cji jelit, co może być powi-

kłaniem w tej pasożytniczej 
chorobie.

Ośrodek zdrowia w Essengu ratuje życie ludziom, 
którzy nie mają gdzie lub za co udać się po pomoc.

Dziecko 
z niedożywieniem, 
będące pod opieką 

ośrodka

Ile to kosztuje?
Remont ośrodka zdrowia w Essengu 

to koszt 104 tys. zł, w tym:

  puszka farby wodnej 2,5 kg – 40 zł

  100 cegieł – 100 zł

  drzwi – 550 zł

Wpłać już dziś na remont przychodni. 
W ten sposób pomożesz ratować 

życie i zdrowie ludzi!

POLSKA FUNDACJA DLA AFRYKI. 
Pomoc, która działa.

celem Fundacji jest ochrona zdrowia 
mieszkańców Afryki oraz poprawa wa-
runków ich życia. Fundacja do tej pory 
wsparła 130 projektów charytatywnych 
w Afryce.

ul. krowoderska 24/3, 31-142 kraków.

Bank Pekao SA 52 1240 4533 1111 0010 4502 9775 
wpisz w tytule przelewu: „Darowizna – pomoc dla 
Afryki”  lub wejdź na stronę www.pomocafryce.pl 
dowiedz się więcej i wpłać przez internet.

krS: 0000415325, rEGOn:122539954, niP: 6762454487

tel. 12 357 65 26 w godz. 8–16

zgodnie z unijnym rozporządzeniem ogólnym o ochronie danych osobowych 
(rOdO) informujemy, że Polska Fundacja dla Afryki z siedzibą w krakowie gro-
madzi i przetwarza dane osobowe swoich darczyńców. z klauzulą informa-
cyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych można zapoznać się pod 
adresem internetowym: www.pomocafryce.pl/klauzula.

Nawet jak mają bliżej siebie ośrodki państwowe. W nich jednak 
nie ma opieki 24/7, która jest w Essengu. Nie ma w nich też tak 
dobrych badań diagnostycznych czy apteki zaopatrzonej w ta-
nie leki. Za leczenie w Essengu płaci się symbolicznie: konsul-
tacja to 1/3 dolara, poród – 5 dolarów (czyli trzy kiście bana-
nów na targu). Przychodzi wiele osób, którym siostry pomagają 
zupełnie charytatywnie: biedni, starzy, opuszczeni czy samot-
ne matki. Dożywianie głodnych dzieci jest zupełnie darmowe. 
Przychodnia rozdaje chorym na AIDS matkom mleko w prosz-
ku, by wirus nie przeszedł z mlekiem matki na dziecko.

Essengu znajduje się w buszu na wschodzie Kamerunu. 
Ludzie żyją tu biednie – z uprawy ziemi i rybołówstwa. 
Uprawiają kakao, kawę, orzeszki ziemne, banany i maniok, któ-
ry jest podstawą wyżywienia. Domy z bananowców są wykleja-
ne gliną i przykryte liśćmi fafi. W środku jest klepisko, brakuje 
drzwi, a ściany mają dziury, przez które przechodzą węże i skor-
piony. Je się tutaj najczęściej tylko jeden posiłek dziennie – wie-
czorem. Dzieci często nie mają rodziców lub są półsierotami.

Badania, leczenie, dożywianie
W tak trudnym warunkach ważne, by ludność miała zapew-

nioną niedrogą lub wręcz darmową pomoc medyczną. Ośrodek 
w Essengu ją zapewnia. Wykonuje badania krwi (morfologiczne, 
biochemiczne, także specjalistyczne na AIDS), moczu i kału, ba-
dania gruźlicy i innych chorób. Przeprowadza szczepienia (także 
na miejscu we wsiach) i konsultacje prenatalne. Prowadzi lecze-
nie chorych na AIDS oraz dożywianie osób z chorobą głodową. 
Pracownicy ośrodka odwiedzają również chorych w domach 
oraz organizują pogadanki zdrowotne.

Potrzebny remont!
Ośrodek przyjmuje 250-300 pacjentów miesięcznie. Posiada 

szpitalik z 16 łóżkami a także salkę porodową, w której przy-
chodzi na świat około 10 noworodków miesięcznie. Aby ośro-
dek dalej ratował życie i zdrowie, trzeba w nim przeprowadzić 
remont, czyli: wymianę dachu i krokwi, okien i drzwi, przebudo-
wanie ścian, by wydzielić m.in. pokój zabiegowy czy salę poro-
dową, naprawę toalet i pryszniców, malowanie, kafelkowanie 
i inne. To inwestycja wspierająca placówkę, która funkcjonuje od 
lat, jest potrzebna i sprawnie zarządzana. 

Zdjęcia: Barbara Pustułka



w Twojej 
szkole!

Poznasz historie swoich afrykańskich 
rówieśników oraz ludzi, walczących 
o przetrwanie na Czarnym Lądzie. Poczytasz 
o warunkach życia w Afryce, zobaczysz, jak 
wygląda typowy tamtejszy dom. Są też trudne 
tematy jak epidemia HIV, praca dzieci czy 
sytuacja kobiet. 

Wystawa Polskiej Fundacji dla Afryki to świetna okazja, by się 
czegoś dowiedzieć lub by pomagając przy jej organizacji zre-
alizować się jako wolontariusz. Może warto o niej powiedzieć 
nauczycielom? 

Warunki udostępnienia wystawy są bardzo proste. Szkoła 
udostępnia przestrzeń na prezentację wystawy (np. korytarz 
szkolny), na wspólnie uzgodniony okres. Zobowiązuje się 
również do zorganizowania dowolnej liczby spotkań z ucznia-
mi w klasach (sugerowany czas jednego spotkania: 2 godziny 
lekcyjne), ponieważ wystawie towarzyszy pomysł spotkania 
i dyskusji uczniów z przedstawicielami Fundacji. Spotkanie 
składa się z dwóch części: prezentacji  o wybranym kraju afry-
kańskim i o działaniach Fundacji oraz przeprowadzanej przez 
uczniów dyskusji. Zarówno prezentację wystawy, jak i spo-
tkanie z uczniami Polska Fundacja dla Afryki przeprowa-
dza nieodpłatnie, w ramach działalności statutowej. Kontakt: 
tel. 12 357 65 26, mail: fundacja@pomocafryce.pl

Dotknięcie życia
Zainteresowanie zarówno wystawą i warsz-
tatami było ogromne, młodzież chętnie 
samodzielnie (czy też w grupkach) studiowała, analizo-
wała oraz żywo dyskutowała nad prezentowanymi na 
fotografiach historiami mieszkańców Afryki. Dotknięcie, 
przynajmniej w takiej formie, codziennego życia na tym 
kontynencie – z podkreśleniem determinacji ludzi Afryki 
w walce o przetrwanie – myślę, że stanowi bardzo warto-
ściową lekcję. Przede wszystkim umożliwia poznanie re-
aliów życia w tej części świata, daje możliwość skonfron-
towania swojej wiedzy o tematach pracy, handlu, sytuacji 
kobiet czy dzieci. Rozwija w uczniach wrażliwość, pogłę-
bia świadomość misyjną. Motywuje młodych ludzi do 
podjęcia dialogu o trudnych problemach współczesnego 
świata i zachęca do działania na miarę swoich możliwości. 
W naszej szkole przez cały rok trwała zbiórka materiałów 
papierniczych, zabawek, sprzętu sportowego na rzecz ka-
tolickiej szkoły i przedszkola w Essiengbot w Kamerunie.

Agnieszka Majcher, Katolickie Szkoły im. Świętej Rodziny 
z Nazaretu w Krakowie

Praca w trakcie warsztatów

Afryka



By życie stało się lepsze, 
bezpieczniejsze i kolorowe 
W części warsztatowej spotkania mieliśmy do rozważenia trzy 
projekty pomocowe: powiedzieć, czemu jeden z nich wybraliśmy, 
a dlaczego pozostałe odrzuciliśmy. Były to projekty takie jak: wy-
budowanie studni, szkoły krawieckiej lub dofinansowane kilku-
dziesięciu rodzin przez trzy miesiące. Podobało nam się to, że taka 
ni to symulacja, ni to zabawa, wyzwoliła w nas pokłady empa-
tii i zrozumienia. Pozwoliła nam się wczuć, co według nas było 
najpotrzebniejsze. Zastanawialiśmy się, co wybralibyśmy, gdyby-
śmy to my się znaleźli w sytuacji, kiedy mieszkamy w regionie bez 
wody bieżącej, bez dostępu do edukacji i bez wielu, wielu jeszcze 
innych rzeczy. Rzeczy dla nas oczywistych – a zupełnie niedostęp-
nych dla wielu gdzieś daleko na świecie. 

Po warsztatach postanowiliśmy, jako wolontariat szkolny, że 
zrobimy zbiórkę pieniędzy na wspólnie wybrany projekt. W ciągu 
zaledwie 2–3 tygodni zorganizowaliśmy ponad pięć zbiórek, które 
objęły swoim zasięgiem nie tylko liceum, ale też gimnazjum i całą 
podstawówkę (nawet rodzice się zaangażowali!). Te doświadcze-
nia nauczyły nas wszystkich współpracy. Niesamowite jest to, że 
zaczynając od kilku osób ze szkolnego koła wolontariatu, skoń-
czyliśmy na całej filomackiej społeczności. Mieliśmy jeden cel, 
który nas zjednoczył – by życie stało się lepsze, bezpieczniejsze 
i kolorowe! 

Julia Wielgus (wolontariuszka) i Dariusz Karolczyk (nauczyciel geografii), 
Liceum Ogólnokształcące Filomata w Gliwicach

Zobaczysz, jak można się 
bawić, nie mając zabawek 
i jak przygotować termity, 

by nadawały się do jedzenia.

Wystawa i warsztaty Polskiej Fundacji dla 
Afryki sprawdzają się także w podstawówkach

Rolland (Antananarywa, 
Madagaskar) urodził się około 
2002 r. Około. nigdy nie miał 
aktu urodzenia, więc nie wia-
domo, ile ma lat. dzieciństwo 
– nawet jak na malgaskie 
warunki – miał ciężkie. rodzice 
byli alkoholikami, dom ro-
dzinny się zawalił, rodzina się 
rozpierzchła. chłopiec wałęsał 
się po ulicach, nie wiedząc, 
dokąd pójść. najczęściej spał 
na targowisku, gdzie żywił się 
resztkami warzyw. czasem coś 
zarobił, nosząc wodę. Pewnej 
nocy śpiący koło niego chłopiec 
wspomniał mu o centrum dla 
dzieci ulicy. rolland postanowił 
tam pójść. teraz uczy się, by 
zostać spawaczem.

POCZTÓWKA 
Z AFRYKI
POCZTÓWKA 
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Zdjęcia: Mateusz Gurbiel

Fot. Dariusz Marut

Fot. Marek Ochlak



Aby pomóc zrozumieć ten kontynent, wcale nie 
trzeba epatować drastycznymi obrazami, ukazują-
cymi klęski żywiołowe czy głód. Promujemy prze-
kaz pozytywny i wydaje mi się, że jest to podejście 
słuszne. Sposób prowadzenia rozmowy zależy od 
wielu kwestii – inaczej będziemy rozmawiać z mło-
dzieżą wczesnoszkolną, a inaczej z młodzieżą licealną. 
Zawsze staramy się, by te spotkania były po prostu 
ciekawe. Nikogo nie interesują suche fakty, które 
można sprawdzić w Wikipedii.

Kafejka internetowa i inne antyki
Zwykle słuchacze wykazują zainteresowanie już 

od momentu pokazania pierwszych zdjęć z Afryki. 
Oczywiście nie są to fotografie jak z „National 
Geographic”, bo takie mogą sami znaleźć w przeglą-
darce internetowej. Są to zdjęcia naszych misjona-
rzy, pokazujące warunki życia, klimat i codzienność 
Madagaskaru. Przykładowo, zawsze bardzo się po-
doba zdjęcie kafejki internetowej. W Polsce kafej-
ki tego typu zaczęły zanikać około roku 2000, a na 
Madagaskarze dopiero zaczynają się rozwijać. Prosta, 
skromna fotografia dobitnie uzmysławia, jak zna-
czące są różnice w naszej globalnej wiosce. Kolejny 
przykład – przyznaję: dość absurdalny – to antena 
telewizyjna zrobiona z… łyżki stołowej. To zdjęcie 
budzi przyjazny uśmiech na twarzach. Jak widać, nie 
trzeba epatować obrazami pełnymi przemocy, żeby 
opowiedzieć o tym, jak różny jest Madagaskar od 
miejsca, w którym my żyjemy.

Jak u babci
Jestem przekonany, że warto rozmawiać na 

wiele tematów. Przy odpowiednim podejściu moż-
na wykazać nie tylko różnice, ale też podobieństwa! 
Wchodząc w kwestie relacji międzyludzkich, przy-
taczam historie z mojego pobytu na Madagaskarze. 
Opowiadam, że w jednej z malgaskich wsi miałem 
wrażenie, że jestem na wsi u mojej babci. Tak mi wte-
dy patrzono w oczy, tak zostałem ciepło przyjęty, jak 
kiedyś lata temu robili to sąsiedzi, których odwiedza-
łem po przyjeździe do rodziny. 

M ówię o swoim odczuciu, że wszyscy jesteśmy 
tacy sami – nieważne, czy różni nas kolor skóry, czy 
status społeczny i kwestie finansowe. Po naszych za-
jęciach często nawiązuje się dyskusja, w czasie której 
dzieją się ciekawe rzeczy. Zachęcam do organizacji 
takich spotkań!

Dzieją się 
rzeczy ciekawe
Mateusz Gurbiel, który w Polskiej Fundacji dla 
Afryki odpowiada m.in. za prelekcje w szkołach, 
opowiada o rozmowach z młodzieżą o Afryce.

mojej babci. Tak mi wte-

kiedyś lata temu robili to sąsiedzi, których odwiedza-

kwestie finansowe. Po naszych za-
czasie której 
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Marie mieszka w szałasie 
z bambusa, wraz z dwójką 
rodzeństwa śpi na rozło-
żonych na ziemi matach. 
Całym majątkiem rodziny 
są: garnek na ryż, wiadro 
na wodę, kubek do picia 
oraz kilka talerzy. Muszą 
jeść na raty. Nie mają 
własnego pola. Marie uczy 
się w liceum.
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Nauczycielka przykłada banknot do czoła tań-
czącego dziecka. Jest to dowód uznania. Im 
więcej banknotów, tym lepiej. Pozwala się im 
spaść na ziemię, a następnie są zbierane i rytu-
ał powtarza się kilkukrotnie.

Nigeryjski lud tygrysów. Na ulicach można spo-
tkać mnóstwo ludzi z charakterystycznymi bli-
znami na twarzy. Zazwyczaj są to pionowe lub 

poziome czarne ślady na policzkach i na brodzie. 
Blizny, które wycina się jeszcze w dzieciństwie, 

świadczą o przynależności do danego plemienia 
czy grupy etnicznej.

„drogeria” w jednej z biedniejszych 
dzielnic ibadanu, miasta na połu-
dniu nigerii. ciężko sobie wyobrazić, 
że można nosić na głowie przez cały 
dzień taki ciężar. jednak jeśli ma się 
odpowiednią technikę, jest to moż-
liwe. Mało tego – jest to wygodne, 
gdyż obie ręce pozostają wolne.

Skąd pomysł, by zająć się wolontariatem?
– Pierwszy kontakt z wolontariatem to był dom opieki społecznej. Moje gim-

nazjum podejmowało taką współpracę. Potem już sama zaczęłam się interesować. 
Zaczynałam od klejenia kopert, potem były zbiórki pieniędzy. Poznałam mnó-
stwo osób pracujących charytatywnie za granicą, w końcu sama wyjechałam do 
Nigerii. Potem wyjechałam znowu... Między wyjazdami brałam udział w spotka-
niach i konferencjach i nagle okazało się, że to dla mnie naturalne.

Czy wyjazd do Nigerii zmienił coś w Twoim życiu?
– Mentalnie wracałam z Nigerii dobre kilka miesięcy. Na początku wyda-

wało mi się, że nic tutaj nie ma sensu. Praca, którą wykonywałam tam, dawa-
ła natychmiastowy efekt. Wiedziałam, że jestem tam z konkretnych powodów 
i że ludzie na mnie liczą. Widziałam uśmiechnięte dzieciaki, które czegoś się 
uczyły, które miały moment w ciągu dnia, kiedy czuły się bezpiecznie i mo-
gły cieszyć się dzieciństwem. Widziałam radość z małych rzeczy, życie chwilą, 
brak użalania się i narzekania (do dziś kiedy słyszę, jak marudzimy na na-
sze „straszne” życie w Polsce, otwiera mi się nóż w kieszeni). A w Polsce tego 
nie było. Szara rzeczywistość, smutni ludzie, bezsensowne wykłady – tak mi 

Fot. Mateusz Gurbiel

Zdjęcia z Nigerii: Marta Burza



Podopieczni 
sierocińca 
w Nakuru (Kenia)

Jeden z języków Nigerii, 
yoruba, to język tonalny 
o trzech tonach. Brzmi on 
bardzo melodyjnie. Słynny 
bęben o nazwie „talking 
drum” ma – tak samo jak ję-
zyk yoruba – trzy tony. Mówi 
się, że kiedy ktoś wprawiony 
zagra na nim w rytmie i w to-
nach znanego przysłowia, 
słuchacze zrozumieją, co 
chciał przekazać.

Fascynacja 
i przyjaźnie
Moja fascynacja Afryką za-
częła się w dzieciństwie, roz-
wijała w kolejnych latach poprzez 
lekturę książek ryszarda kapuścińskiego, 
przyjaźń z emigrantami z Afryki, których 
poznałam we Włoszech. zaowocowała 
podróżami do kenii i do Senegalu oraz trwałą 
współpracą z mieszkańcami tych dwóch kra-
jów. do pracy w sierocińcu w kenii skierowała 
mnie organizacja brytyjska. W czasie tego 
pobytu zaprzyjaźniłam się z małżeństwem 
kenijczyków, którzy założyli i prowadzą ten 
sierociniec. W kolejnym roku przyjechałam 
na ich zaproszenie jako gość – wolontariusz 
– członek ich niezwykłej „rodziny”, złożonej 
z domowników, porzuconych dzieci oraz 
wolontariuszy z różnych zakątków świata. 
Wielkim wyzwaniem jest opieka nad kilkor-
giem dzieci z porażeniem mózgowym i tymi, 
które przyszły z syndromem skrajnego nie-
dożywienia. to właśnie w tym dramatycznym 
okresie zaczęłam z założycielami sierocińca 
szukać drogi ratunku, by wyżywić i utrzymać 
dom. Opracowaliśmy projekt produkcji do-
mowego jogurtu. ten mały business, wsparty 
przez Polską Fundację dla Afryki, działa: w cie-
płych okresach roku pozwala na zarobek ze 
sprzedaży jogurtu, a w chłodniejszym okresie 
wzbogaca dietę dzieci.

Agnieszka Siwek

Patrick (Gatara, burundi) wcześnie został sierotą. Gdy miał 
15 lat, został postrzelony przez bandytów, którzy w nocy chcieli 
go okraść. rana nie chciała się goić i trzeba było amputować 
nogę. W tym czasie Patrick przerwał szkołę, ale zaczął się inte-
resować krawiectwem. dzięki pomocy z Polski dostał maszynę 
do szycia. Ożenił się, założył rodzinę. nie poprzestał na pomocy 
z Polski, ale wciąż myślał, co jeszcze zrobić, by utrzymać rodzi-
nę. Oprócz swojego domu wybudował drugi – mniejszy, by 
go wynajmować. zakupił węgiel drzewny na sprzedaż, by jego 
żona też mogła zarabiać. 
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się wtedy wydawało. Tylko że żyjemy w takim otoczeniu, jakie sami 
kreujemy. Wszystko inne jest jak lustro. Dopiero po jakimś czasie 
doszło do mnie, że mogę ułożyć sobie normalne, przyziemne życie, 
a równocześnie dalej udzielać się społecznie i inspirować do tego 
innych. 

W Fundacji zajmujesz się głównie prelekcjami w szkołach. Jaki 
jest Twój sposób na kontakt z młodzieżą?

– Pewność, że mam do przekazania coś ciekawego, wiem, o czym 
mówię i wiem, po co o tym mówię. Halo, ludzie! Poświęcam swój 
prywatny czas, a na nadmiar wolnego nie narzekam, i uważam, że 
warto tę chwilę posłuchać. Poza tym staram się robić to na luzie. 
Nie staję przed grupą jak nauczyciel, bo nim nie jestem i nie będę. 
Wchodzę w interakcję, jestem otwarta na pytania i rozmowę. Kiedy 
byłam w liceum, kilka razy byli w naszej szkole wolontariusze, któ-
rzy opowiadali o swojej pracy. Do dzisiaj pamiętam kilku z nich i to, 
co mówili. A to dlatego, że mówili do mnie jak do młodego czło-
wieka, który ma duży potencjał i jest podatny na nowe informacje 
i inicjatywy. 

Co daje praca jako wolontariusz?
– Satysfakcję. Chyba wszyscy mamy chwile, kiedy zadajemy sobie 

pytanie: po co to wszystko? Gonitwa w szkole/pracy, pogoń za wy-
płatą, za ocenami. A przecież to nie wszystko. I wtedy okazuje się, jak 
cenny jest wolontariat i myśl, że taka praca, mniej lub bardziej absor-
bująca, może zmienić coś na lepsze. To daje poczucie sensu; poczucie, 
że robię coś dobrego, co robi różnicę. A z czysto egoistycznego punk-
tu widzenia: wolontariat to też możliwość zdobycia nowych umie-
jętności i doświadczenia, które potem można wykorzystać w wielu 
innych dziedzinach. Ja swoje życie zawodowe związałam z podróżami 
i pracą z ludźmi. Widzę, jak wiele tzw. soft skills rozwinęłam dzię-
ki pracy wolontariusza. Wolontariat to coś, co przynosi korzyść obu 
stronom – i tej, która coś od siebie daje, i tej, która coś otrzymuje.
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Od dziecka zachwycałam się 

osobami, które bezinteresownie 

niosą pomoc innym. Bohaterami 

o wielkim sercu i jeszcze 

większej miłości do ludzi. 

Szalenie chciałam być do nich 

podobna, ale nie wiedziałam, 

jak to zrobić: w końcu byłam 

tylko małym dzieckiem 

z niezbyt zamożnej rodziny. 

Marta Pluta

Zapraszamy 
do współpracy!

W następnym roku chcemy ruszyć z kolejną edycją konferencji. zachęcamy do działania razem z nami! W razie pytań lub chęci wsparcia zapraszamy do kontaktu: wkitlupowolania@gmail.com.

W końcu się udało: mnóstwo mniej 
lub bardziej przypadkowych znajo-
mości i rozmowy o zmianie świata 
na lepszy oraz dzielenie się pomy-
słami sprawiły, że jednego marco-
wego wieczoru 2018 roku w malut-
kim pokoju w akademiku zebrała 
się garstka osób bez doświadczenia, 
w różnym wieku, z różnych środo-
wisk, i… zaczęła działać.

Jaki był nasz cel? 
Chcieliśmy zorganizować kon-

ferencję, na którą jako prelegentów 
mieliśmy zaprosić współczesnych 
bohaterów z całej Polski, 
a jako słuchaczy – każdego 
chętnego. Chcieliśmy dać 
ludziom możliwość zada-
wania pytań i dzielenia się 
wiedzą oraz doświadcze-
niem. Zaproszeni prele-
genci należeli do różnych 
środowisk: byli wśród 
nich lekarze różnych spe-
cjalizacji, ratownik, położ-
na, nauczycielka, stażyst-
ka, studentka oraz ksiądz.

Więcej osób niż 
przewidywaliśmy
Na początku baliśmy 

się, że będzie mało chęt-
nych, że nie znajdziemy 
partnerów do współpracy 

Oddać innym

lub że nam po prostu nie wystar-
czy czasu na organizację wydarze-
nia. Mimo to kontynuowaliśmy pracę 
nad naszym „dzieckiem”, aż po kil-
ku miesiącach, 9 czerwca 2018 roku, 

na Uniwersytecie Medycznym we 
Wrocławiu odbyła się konferencja 
„W kitlu powołania”. Wydarzenie cie-
szyło się ogromnym sukcesem: na 
konferencję zarejestrowało się o po-

nad 50 procent osób więcej 
niż przewidywaliśmy (mu-
sieliśmy wnioskować o roz-
szerzenie sali). Byli słucha-
cze z różnych miast, padło 
mnóstwo pytań, a dyskusje 
w kuluarach przewyższyły 
nasze najśmielsze oczeki-
wania. Dostaliśmy propozy-
cję organizacji podobnego 
wydarzenia w Poznaniu oraz 
założenia własnego koła na-
ukowego. Jednak najważniej-
sze dla nas było co innego: 
uczestnicy konferencji zoba-
czyli, że prelegenci są taki-
mi samymi ludźmi – mają 
swoje pasje, popełniają błędy 
i czasami nie mają siły wstać 
z łóżka, a mimo to potra-
fią oddać innym więcej niż 
mają sami.

więcej

OPOWIEsCI AFRYKAnSKIE

Mama Helene (nguelemendouka, kamerun) od 
wielu lat przygarnia sieroty. Wraz z mężem długie lata 
prowadzili sierociniec dla ośmiorga dzieci. nie mogli 
mieć własnych dzieci, przez to spotkali się z ostracy-
zmem. ludzie uważali kobietę za niepełnowartościo-
wą. niestety, mąż Helene już nie żyje, a ona sama się 
już starzeje. na szczęście, otrzymuje pomoc z Polski.

niż mamy sami
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i kto powiedział, 
że pomagać mogą 

tylko dorośli?

Skąd wziął się pomysł pracy 
jako wolontariuszka?

– Zawsze chciałam pomagać, 
ale nie wiedziałam, jak to ro-
bić. Nie udawało mi się znaleźć 
w moim otoczeniu sensownej 
organizacji, która odpowiadałaby 
mi pod względem rodzaju udzie-
lanej pomocy oraz atmosfery 
wśród pracowników. 

dlaczego wybrałaś Polską 
Fundację dla Afryki?

– Podoba mi się, że ta 
Fundacja nie koncentruje się 
tylko na dostarczaniu bieżącej 
pomocy, ale że buduje Afrykę. 
Efekty tej pracy – nowe szkoły 
czy przychodnie – będą przydat-
ne długie lata.

Zdecydowałam się na po-
moc Afryce, ponieważ już trzy 
razy byłam na tym kontynen-
cie i widziałam na własne oczy 
realia życia jego mieszkańców. 
Urzekło mnie piękno ich codzien-
ności, a ich determinacja w walce 
o przetrwanie mnie wzruszyła. 
Nie mogłam zgodzić się na takie 
cierpienie. Zwłaszcza na głód, 
który zbiera śmiertelne ofiary 
w czasach, gdy wydajemy pie-
niądze na niepotrzebne gadżety 
elektroniczne, ubrania, zbyteczne 
przedmioty nic niewnoszące do 
naszego życia. A tam niektórzy 
walczą o kawałek chleba. Albo 
jadalnego robaka, dla niektórych 
będącego jedynym źródłem nie-
zbędnego białka.

NiE TrZEBA WiELE, ŻEBy PoMÓC 

Zawsze chciałam 
pomagać
rozmowa z ireną urban, licealistką, 
wolontariuszką Polskiej Fundacji dla Afryki.

Zbiórka sprzętu sportowego przez FB
Na stronie FB Piłkarski Trening zorganizowano zbiórkę sprzętu sportowego 
dla młodych sportowców w miejscowości Masansa w Zambii. Większość 
sprzętu została przetransportowana przez dwóch katowickich kleryków 
– Mateusza Mrykę i  Mateusza Gamzę — udających się do Zambii na staż 
misyjny. „Nie trzeba wiele, żeby pomóc ludziom w Afryce, a ich wdzięcz-
ność za każdą, choćby najmniejszą pomoc, jest ogromna” – mówi (dziś już) 
diakon Mateusz Gamza. – „Rzuciliśmy temat na FB.W grupie kolegi na tym 
portalu było wielu sportowców, trenerów klubów piłkarskich. Każdy przysy-
łał co tam miał: czy nowe rzeczy, czy używane ale w dobrym stanie. Potem 
wszystko spakowaliśmy i część zawieźliśmy osobiście, jadąc na staż misyjny, 
a resztę wysłaliśmy pocztą” (wysyłka sfinansowana przez PFdA).

Zbiórka butów
1500 par butów zostało zebranych w Polsce, 
w Lubelskiem, dzięki sprawnej organizacji Stefana 
Poręby z fundacji Dobra Farma. Przeprowadzał on 
zbiórki niepotrzebnych w Polsce butów przy pomocy 
dzieci, m.in. harcerzy. Dzieci z wielu szkół, a nawet 
przedszkoli, pomagały przy zbiórce, sortowaniu i pa-
kowaniu obuwia. Obuwie udało się zebrać w jeden 
miesiąc. Pierwsze 120 par butów zebrały… przedszko-
laki z przedszkola w Świdniku. 

Buty zostały rozdane w wiosce Chamuka. W regio-
nie dzieci bez butów nie są wpuszczane do szkoły.

W O L O N TA R I AT
Fo

t. 
Or

en
cja

 Ża
k

Fo
t. 

Ar
ch

iw
um

 pr
oje

kt
u

Fo
t. 

Ar
ch

iw
um

 pr
oje

kt
u

Diakon mateusz 
Gamza z młodymi 

sportowcami



Co dał Ci wolontariat?
– Oprócz ogromnej satys-

fakcji z pracy na rzecz tak szla-
chetnego celu? (śmiech) Dużo 
nauczyłam się pod względem 
możliwości współpracy z in-
nymi osobami. Przestałam być 
nieśmiała, zamknięta w sobie. 
Moje zdolności komunikacyj-
ne zaczęły rozkwitać. Stałam 
się bardziej sumienna i rzetel-
na. Teraz mniej spraw odkła-
dam na później, a dzień z okre-
ślonym celem staje się lepszy. 
Świadomość, że przez kilka 
godzin tygodniowo mogę po-
magać innym, zamiast marno-
wać czas na oglądanie seriali 
czy surfowanie w internecie, 
dała mi większą motywację 
dla mojego życia prywatnego 
i szkolnego.

Miałaś jakieś obawy przed 
przyjściem do pracy jako 
wolontariuszka?

– Tak. Bałam się, że nikogo 
nie będę znać. Ale potem po-
znałam wszystkich i moje oba-
wy zniknęły. Niepokoiłam się, 
że nie będę umiała wykony-
wać powierzonych mi zadań, 
będę popełniać błędy albo 
zbyt wolno się uczyć, co nara-
zi mnie na nieprzyjemności od 
pracowników. Ale już dosłow-
nie po kilku godzinach okaza-

ło się, że wszyscy są przyjaźni 
i chętnie mi pomagają.

Czym zajmowałaś się 
w Fundacji?

– Zaczęłam od pakowania 
kopert i ulotek. Po kilku dy-
żurach zostałam dopuszczona 
do obsługi maszyny pakują-
cej korespondencję. To było 
wyzwanie! Sama nie wiem, 
jak sobie z tym poradziłam, bo 
maszyna jest kapryśna i lubi 
się zacinać. Potem robiłam 
drobne tłumaczenia (chodzę 
do międzynarodowej szko-
ły i biegle znam angielski). 
Byłam również konsultant-
ką przy projektach Fundacji, 
skierowanych do licealistów. 
Miałam oceniać, czy forma 
prelekcji lub język przygoto-
wywanej wystawy będzie 
odpowiedni dla moich rówie-
śników. Czy nie będzie przy-
nudzania :)

Co chciałabyś powiedzieć 
swoim rówieśnikom o byciu 
wolontariuszem?

– Jest to duża przygoda. 
Ale też łagodne przejście w do-
rosłość, gdy jeszcze dostaje-
my pomoc, ale już wymaga 
się od nas odpowiedzialności 
i sumienności. 

studnie 
z makulatury
Aby wybudować jedną studnię 
w Afryce, średnio potrzebowali-
śmy zebrać między 65 a 80 ton 
makulatury. Lub, jak mówią, pa-
pierów wartościowych – opowia-
da pan Ryszard Łuczyk z Grupy 
Charytatywnej Akcji Katolickiej, 
działającej przy Sanktuarium Bożego 
Grobu w Przeworsku. W ten spo-
sób zgromadziliśmy środki już na 
20 studni w Afryce, z czego cztery na 
Madagaskarze we współpracy z PFdA.

Jak cennym darem są studnie, 
świadczą słowa staruszka z bardzo 
biednej wioski: „Trzydzieści lat czeka-
łem na ten dzień. Do tej pory ciągle 
szukaliśmy wody, a dzisiaj czysta 
woda przyszła do naszej wioski. Nie 
mamy nic równie cennego, co mogli-
byśmy ofiarować tym, dzięki którym 
mamy wodę. Tylko Pan Bóg może to 
uczynić. Bardzo dziękujemy”.

Wesele w Togo. 
Młoda para musi się 
obejść bez pięknych 
strojów i drogich 
prezentów.
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Sambilahy wraz z siódemką rodzeństwa mieszka 
w szałasie z bambusa. Rodzice nie żyją. Babcia – bardzo 
dzielna kobieta – nie ma stałej pracy. Najmuje się do 
pracy przy uprawie ryżu. Starsze wnuki jej pomagają. 
Sambilahy w liceum robi postępy. Śpiewa w chórze 
i tańczy w szkolnym zespole.
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znajdź różnice 
między parami obrazków.

Zabawki w Afryce 
(Gatara, burundi) 

WYTĘŻ

Buty w Afryce 
(Ayos, kamerun) 

Buty w Europie 
(londyn, Wielka brytania)

Zabawki w Europie 
(Strasburg, Francja)Rozwiązanie na str. 30-31

WZROK
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Oni mają 
POWER. 

A Ty?
Fot. piotrzurek.pl



10 rzeczy, które możesz zrobić, 
by razem z nami pomagać Afryce:
1) śledzić nasze profile na Fb i insta – lajkować, 

udostępniać, komentować,
2) rozprowadzać, wrzucać do skrzynek, rozdawać 

gdzie możesz ulotki o naszych zbiórkach,
3) biec w maratonie, promując nasze działania 

(rozdajemy fajne koszulki), 
4) pomóc w organizacji naszych wystaw w swojej 

i kolejnej szkole (pogadaj z kumplami z innej 
szkoły, jaka świetna jest nasza wystawa), 

5) razem z nami zorganizować w szkole/parafii 
pokaz filmowy z dyskusją,

6) wydać szkolną gazetkę afrykańską – damy 
zdjęcia i materiały,

7) zrobić w szkole dzień afrykański – 
np. z kiermaszem charytatywnym,

8) zorganizować zbiórkę makulatury lub okularów,
9) zorganizować dzień modlitwy za Afrykę w parafii
10) powiesić w widocznym miejscu plakat 

z następnej strony
oraz jedna – najfajniejsza – rzecz, czyli: tWój 
WŁASnY POMYSŁ!

umiesz robić zdjęcia? Malować? Pisać? 

kręcić filmiki? znasz się na internetach? 

kochasz książki? Trenujesz coś? Biegasz? umiesz piec? 

• każdy talent można wykorzystać, by pomóc Afryce. 

• jak umiesz piec ciasta – zrób kiermasz. 

• jak dobrze biegasz – weź udział w maratonie w naszych barwach. 

• jak trenujesz – dedykuj nam na insta swoje rekordy. 

• Śledzisz najnowsze trendy w sieci – zadzwoń i podpowiedz nam coś ciekawego. 

• Mnóstwo czytasz – polecaj dobre książki o Afryce. i tak dalej, i tak dalej. nieważne, 

co umiesz. Ważne, że chcesz pomóc. 

Każdy talent się przyda!

Love helping. Can’t help it!

Pomoc, która 
D Z I A Ł A
www.pomocafryce.pl
tel. 12 357 65 26
fundacja@pomocafryce.pl
nr konta: 52 1240 4533 
1111 0010 4502 9775

Masz 
talent?

Zadzwoń, 
kliknij, napisz 

na komunikatorze lub SMS-a, 
wyślij mejla, przyjdź!
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Dożywianie dziecka w misyjnej 
kantynie na madagaskarze 

(ryż, mięso, warzywa) 
– 2,80 zł

Fot. Adam Choma

Porcja soli leczniczej, 
wstrzymującej biegunkę 
i ratującej życie dziecka 

w togo – 1 zł

misyjnej 
kantynie na madagaskarze wstrzymującej biegunkę 

i
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Cegła do budowy 
szpitala na 

madagaskarze 
– 0,15 zł
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10 sposobów, jak zostać 
wolontariuszem dla Afryki

ODŁÓŻ BATONA

Rayan (8 lat) z młodszym 
bratem muszą chodzić 
w pole, by wyrywać 
arachidy. Orzeszki ziem-
ne to podstawa kuchni 
kameruńskiej. Służą do 
robienia sosów – miesza 
się je z liśćmi. W Republice 
Środkowoafrykańskiej 
worek orzeszków (kilka-
dziesiąt kilo) to cena za rok 
nauki w szkole. Niestety, nie 
wszystkich nawet na to stać.

Lepiej zmień świat!

Fot. Evan Amos/Wikimedia Commons
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POMOC, 
KTÓRA 
DZIAŁA
pomocafryce.pl

Bo są miejsca 
na Swiecie, 
gdzie jedzenie 
to skarb


