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Ruch Maitri dziêkuje
za ¿ycie Jana Paw³a II

W sobotê 6 czerwca 2009 r. przedstawiciele wspólnot Ruchu Maitri
z Bia³egostoku, Bytomia, Lublina, Raciborza, Warszawy i Wroc³awia uczestniczyli w Pielgrzymce Ruchów do Warszawy z okazji
30. rocznicy I pielgrzymki polskiego papie¿a do Ojczyzny. Czuwanie modlitewne na pl. Józefa Pi³sudskiego zorganizowa³y Ruch
wiat³o-¯ycie i Centrum Myli Jana Paw³a II.
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Pomoc dla pracowni....... 8
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za wszystkie Jego encykliki, listy, orêdzia

i homilie, w których przypomina³ o naszej odpowiedzialnoci za ludzi ¿yj¹cych w gorszych
warunkach od naszych, (wypowiadaj¹c w Bia-

Kto wemie odpowiedzialnoæ za
Trzeci wiat?, a we Wroc³awiu: W tym momencie miliony naszych braci i sióstr cierpi¹ g³ód.)
³ymstoku:

Przed rozpoczêciem spotkania ods³oniêJako uczestnicy Ruchu Maitri dziêkowali- l za to, ¿e swoj¹ obecnoci¹ podnosi³ uboto pomnik, bêd¹cy replik¹ krzy¿a, który my Panu Bogu za dar osoby Jana Paw³a II: gich na duchu
l za to, ¿e nie tylko
stan¹³ na placu podczas tamtej pamiêt- Papie¿ mówi³, ¿e Afryka  mimo swej biedy  nie wyci¹ga do wiata nadawa³ sprawie ekononej mszy. Ks. abp pustych r¹k. Mi³oæ do ¿ycia, szacunek dla cz³owieka, sens wzajemnej miczny wymiar, ale te¿
Kazimierz Nycz pomocy, otwartoæ na transcendencjê to najszlachetniejsze dary, ofiaro- podkrela³ godnoæ cz³oprzewodniczy³ Euwieka
charystii i wyg³osi³ wane nam przez ziemiê u¿ynion¹ potem, wiatrem i py³em piaskowym. l za wyniesienie na o³tahomiliê. Obecni byli
rze b³. Matki Teresy z Kalrównie¿ Przewodnicz¹cy Episkopatu Polski l za Jego troskê okazywan¹ najbiedniejszym kuty, patronki Ruchu.
ks. abp Józef Michalik, nuncjusz apostolski mieszkañcom naszego globu przez ca³y ponTo spotkanie (przebiegaj¹ce w atmosferze
ks. abp Józef Kowalczyk, ks. abp S³awoj Leszek tyfikat
pokoju i przyjani) by³o niew¹tpliwie bardzo
G³ód, Metropolita Gdañski, prezydent RP l za wszystkie podró¿epielgrzymki do kra- owocne i przydatne.
Lech Kaczyñski, prezydent Warszawy Han- jów Trzeciego wiata, w trakcie których zwrana Gronkiewicz-Waltz.
ca³ uwagê na problemy g³odu i nêdzy
Weronika Musio³

Spotkanie krajowe czeskich Wspólnot Ruchu Maitri

W dniach 1214 czerwca odby³o siê w czeskim Cieszynie doroczne Krajowe Spotkanie
Wspólnot Ruchu Maitri. Kolejny raz mia³o
ono miejsce w domu rekolekcyjnym przy parafii prowadzonej przez ksiê¿y jezuitów. Wziê³o w nim udzia³ ok. 2530 osób, w tym z Polski trzy: Tadeusz Makulski, Jacek i Dorota
Wójcik . W ostatniej chwili, przejazdem pojawi³ siê tam równie¿ praojciec adopcji  Wojtek
Ziêba. W programie by³y 3 konferencje wyg³oszone przez opiekuna czeskiego ruchu, o. Artura Cierlickiego, pallotyna. Jest on tam przez
wszystkich bardzo lubiany. Program obejmowa³ tak¿e obejrzenie czeskiej wersji filmu Hotel

Rwanda. Natomiast Tadeusz Makulski pokaza³ przezrocza i filmy ze swojej ostatniej
podró¿y do Kamerunu. Istotn¹ czêci¹ spotkania by³o tak¿e omówienie dzia³añ podejmowanych przez Ruch w Czechach. Nale¿y
zaznaczyæ, ¿e praca u nich jest o wiele trudniejsza. Zdobycie jednego rodzica adopcyjnego jest dziesiêciokrotnie trudniejsze ni¿ u nas.
Omawiane by³o te¿ przyjêcie przez Czechów
wystawy o adopcji. Ma to nast¹piæ w po³owie lipca, kiedy wystawa skoñczy swoj¹ wêdrówkê po Polsce. Bêdzie to dla nich nowe
wyzwanie, ale ufamy, ¿e  tak jak u nas  oka¿e siê b³ogos³awieñstwem.

Czesi zadbali równie¿ o drug¹ stronê
spotkania, bardzo przyjemn¹. Zwiedzalimy
z przewodnikiem zabytki Cieszyna (m.in. kaplicê romañsk¹, której wizerunek znajduje siê
na naszym 20 z³otowym banknocie). Proboszcz parafii, ks. Jan Adamik SJ, poczêstowa³
nas winem w³asnej produkcji. W niedzielê wziêlimy te¿ udzia³ w procesji Bo¿ego Cia³a, gdy¿
w Czechach ta uroczystoæ obchodzona jest
cztery dni póniej ni¿ w Polsce.
Zachêcamy, by w przysz³ych latach nie zabrak³o naszej delegacji w Czechach, gdy¿ jest
to potrzebne obu stronom.
Relacja Jacka Wójcika
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Ze zbioru Medytacje Matki Teresy z Kalkuty

TRZECIEGO WIATA

Modlitwa

I Ty mo¿esz im nieæ pomoc,
a nawet ratowaæ ¿ycie poprzez:

(£k 11,14)

Owocem modlitwy jest zawsze pog³êbienie
wiary,
a wiara nie mo¿e istnieæ samodzielnie 
musi przekszta³ciæ siê w mi³oæ.
Mi³oæ dope³nia wiarê.
Wiara dope³nia mi³oæ.
Gdy prawdziwie kochamy,
chcemy oczywicie kochaæ innych 
a to mi³owanie drugich to nasza czynna
mi³oæ Boga.
Dlatego modlitwa jest tak wa¿na,
chocia¿by dla moich sióstr i naszego sposobu ¿ycia.
By móc prowadziæ ¿ycie w ca³kowitej przynale¿noci do Chrystusa
potrzebne nam jest
nieustanne zjednoczenie z Chrystusem,
abymy nasz¹ mi³oæ do Chrystusa obracali
w czyn poprzez s³u¿bê najubo¿szym z ubogich.
Wszystko zaczyna siê od modlitwy 
ma³a chwila czasu spêdzona na kolanach

w ich intencji modlitwy, przeciwnoci ¿yciowych i cierpienia;
l osobisty udzia³ w organizowaniu pomocy
w ramach wspólnot Ruchu Maitri;
l zachêcanie innych do wspó³udzia³u;
l ofiary pieniê¿ne z³otówkowe lub w obcej
walucie, wp³acane na konto (patrz stopka
redakcyjna);
l rozprowadzanie naszej gazetki i ulotek;
l udzia³ w programie Adopcja Serca. Jest to
indywidualny lub zbiorowy patronat nad ubogimi, wskazany przez misjonarzy, przewa¿nie
dotyczy osieroconych dzieci.
l ofiarowanie

Gdy Jezus przebywa³ w jakim miejscu na modlitwie
i skoñczy³ j¹, rzek³ jeden z uczniów do Niego:
Panie, naucz nas modliæ siê, jak i Jan nauczy³ swoich
uczniów.
A On rzek³ do nich: Kiedy siê modlicie mówcie:
Ojcze, niech siê wiêci Twoje imiê,
niech przyjdzie Twoje królestwo!
Naszego chleba powszedniego dawaj nam na ka¿dy
dzieñ i przebacz nam nasze grzechy, bo i my
przebaczamy ka¿demu, kto nam zawini, i nie dopuæ,
bymy ulegli pokusie.

Rozmawiaj z Bogiem.
Po prostu pozwól Jezusowi modliæ siê w Tobie.
Aby móc siê modliæ
potrzebujemy ciszy 
poniewa¿ Bóg mówi do nas w ciszy serca,
a my odpowiadamy z pe³ni serca,
Bóg przemawiaj¹cy w ciszy naszego serca,
my odpowiadaj¹cy z pe³ni naszego serca 
to razem tworzy modlitwê.

POMÓ¯MY
SIEROTOM

Gdyby wszyscy rz¹dz¹cy i liderzy spêdzali
krótk¹ chwilê czasu na kolanach przed Bogiem,
wierzê, ¿e wiat by³by lepszy.
Jeli wszystkie rodziny na wiecie
spêdza³yby wspólnie na modlitwie,
krótk¹ chwilê czasu, wierzê, ¿e na wiecie
panowa³by pokój.
Tak jak mi³oæ rozpoczyna siê w domu,
tak i pokój rozpoczyna siê w domu 
kiedy rodzina jest zjednoczona w modlitwie.
Wiêc rozmawiajcie z Bogiem,
pozwólcie Jezusowi modliæ siê w was
i jeli bêdziecie naprawdê ca³kowicie
nale¿eæ do Niego, w jakiejkolwiek sytuacji
¿yciowej was umieci³,
jeli po prostu pozwolicie Jemu modliæ siê
i ¿yæ swoim ¿yciem w was,
wówczas to zjednoczenie z Chrystusem
bêdzie modlitw¹.
Modlitwa to rozmowa z Bogiem.
On jest moim Ojcem.
Jezus jest dla mnie wszystkim.

Program w zale¿noci od poziomu nauki
dzieci ma nastêpuj¹ce formy:
 szko³a podstawowa  obejmuje dzieci ze
szko³y podstawowej i m³odsze. Miesiêczna
sk³adka to równowartoæ 13 EUR na utrzymanie dziecka i op³aty szkolne (w tym 1 EUR
na administracjê). Dzieci s¹ w wieku od kilku
miesiêcy do kilkunastu lat. Pomocy udziela
siê do czasu ukoñczenia szko³y.
 szko³a rednia  obejmuje dzieci i m³odzie¿ ucz¹ce siê w szkole ponadpodstawowej. Miesiêczna sk³adka to równowartoæ
17 EUR na utrzymanie podopiecznego i op³aty szkolne (w tym 1 EUR na administracjê).
Pomoc potrzebna jest przez oko³o 6 lat, tyle
czasu trwa nauka. Dzieci powinny j¹ rozpocz¹æ w wieku 13 lat, ale z powodu trudnej sytuacji ¿yciowej czêsto nastêpuje to
znacznie póniej.
 szko³a ¿ycia  uczêszczaj¹ do niej dziewczêta
zazwyczaj pe³noletnie, które wczeniej nie mia³y mo¿liwoci nauki ani zdobycia zawodu.
Wp³ata miesiêczna to równowartoæ 15 EUR
na utrzymanie podopiecznej oraz szko³ê (w
tym 1 EUR na administracjê). Pomoc trwa
3 lata. Po zakoñczeniu programu mo¿liwe jest
zakupienie wyprawki np. maszyny do szycia.
 do¿ywianie i Fundusz Ogólny Adopcji Serca  zbiorowe do¿ywianie dzieci w orodkach
do¿ywiania, szko³ach i przedszko³ach. Zakupy leków, remonty i wyposa¿enie szpitali.
Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ w naszym
biurze, telefonicznie, listownie i na naszych
stronach internetowych: www.maitri.pl.

Mam si³y do ¿ycia
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Za porednictwem s. Alicji Adamskiej z Djouth (Kamerun), otrzymalimy list  wiadectwo jej by³ego ucznia  Sekouaka Bachelarda. Siostra prosi³a nas bymy ten list opublikowali, gdy¿ jest on
znakiem wdziêcznoci i dowodem na to, ¿e troska, modlitwa i konkretna pomoc naprawdê s¹ w stanie uratowaæ cz³owieka.
Nazywam siê Sekouak Bachelard. Jestem
Kameruñczykiem. Mam 26 lat. Jestem zara¿ony wirusem HIV od 2006 roku. W dniu, kiedy
siê dowiedzia³em o mojej chorobie, by³em ca³kowicie za³amany. Przed sob¹ widzia³em jedynie mieræ. Ale minê³y ju¿ 3 lata. Czujê siê nawet
dobrze. Od momentu mojej wizyty u lekarza
zosta³em poddany leczeniu. Codziennie biorê
tabletki. Najpierw mieszka³em w miecie, gdzie
by³em odizolowany od rodzinnej wioski z powodu lêku przed wymianiem. ¯ycie w miecie
nie by³o ³atwe. Spêdza³em czas, wykonuj¹c ró¿norakie prace, które nie przynosi³y korzyci.
W koñcu zdoby³em siê na odwagê, aby
powróciæ do rodzinnej wioski. By³em gotowy
na wszystko  pomiewisko, przezwiska  wiedz¹c, ¿e bêdê wród swoich. Jak zwykle poszed³em na misjê, aby przywitaæ siê z siostrami.
To w³anie tam odnalaz³em pocieszenie i nadziejê. Po rozmowie z siostrami poczu³em siê
przydatny, odnalaz³em sens ¿ycia. Od czasu
do czasu pomagam im w ró¿nych pracach.
Pewnego dnia, w czasie mojego pobytu na
misji by³em zaskoczony propozycj¹ robienia

krzy¿yków z drzewa naszego lasu, które bêdzie
mo¿na dostarczyæ do Polski, aby mi pomóc.
Ten pomys³ wyszed³ od sióstr i Pana Tadeusza
Makulskiego, który odwiedzi³ nasz¹ parafiê.
Od tego dnia zabra³em siê do pracy. Nie
siedzia³em ju¿ bezczynnie od rana do wieczora
w domu, patrz¹c tylko na zegarek, aby o odpowiedniej godzinie wzi¹æ tabletki.
Ta propozycja da³a mi si³ê do ¿ycia.
Teraz codziennie przed po³udniem trochê
pracujê w polu, a w drodze powrotnej szukam
ma³ych ga³¹zek (które nadawa³yby siê do wyrobu
krzy¿yków), aby je oczyszczaæ po po³udniu. To

wszystko wype³nia mi czas do tego stopnia, ¿e nie
mylê o chorobie. Moje ma³e krzy¿yki zapewniaj¹
mi kostkê myd³a, trochê ry¿u i sardynek, co nie
jest ³atwe do zdobycia w wiosce.
Zrozumia³em, ze mój krzy¿ jest z³o¿ony
w Krzy¿u Chrystusa. Wyrabiaj¹c krzy¿yki, modlê siê i zapominam o mojej przesz³oci.
Poprzez ten list pragnê zwróciæ siê do
wszystkich chorych na ca³ym wiecie, aby nie
zniechêcali siê. Nic nie jest skoñczone. Wrêcz
przeciwnie  to pocz¹tek innego, nowego
¿ycia, które jest bardzo wa¿ne.
Zwracam siê do wszystkich, którzy bêd¹ czytali ten list. Proszê o modlitwê za mnie i wszystkich chorych ca³ego wiata.

Bachelard

Od redakcji: krzy¿yki dostarczone przez

s. Alicjê ze zgromadzania Sióstr Najw. Duszy
Chrystusa Pana mo¿na zamawiaæ w naszym
sklepiku internetowym na str. www.maitri.pl
lub bezporednio w biurze gdañskiej wspólnoty, koszt wraz z wysy³k¹  7 z³.

Szczêliwa siostra Alicja Adamska. Djouth, Kamerun.
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Coraz czêciej s³yszy siê, ¿e wychowujemy pokolenie egoistów i materialistów
przywi¹zanych do telefonów komórkowych, gum¹ do ¿ucia przyklejonych do
ekranu telewizora i konsoli brutalnych gier komputerowych. Media wp³ywaj¹ na
taki wizerunek dzisiejszej m³odzie¿y, same niejako kszta³tuj¹c jej postawê.
Utwierdzaj¹ nas w przekonaniu, i¿ jest to wizerunek prawdziwy i s³uszny.
A jednak nic bardziej mylnego.

Jasne barwy w obrazie m³odzie¿y

Spod sterty odtwarzaczy MP3 czy p³yt CD
z drastyczn¹ strzelanin¹ wy³ania siê zupe³nie
inny obraz m³odych ludzi. Obraz, o którym
mówi siê znacznie rzadziej, bo mniej sensacyjny i pozornie mniej emocjonuj¹cy. Mo¿e jednak warto pokusiæ siê o jego analizê, bo przedstawia on niezwykle optymistycznie nasz¹
m³odzie¿, pe³n¹ zapa³u i radoci z pracy dla
innych.
Swoist¹ galeriê dla tego obrazu mo¿e stanowiæ du¿y projekt realizowany w Zespole
Szkó³ Nr 7 w Toruniu  Adopcja Serca. Jest to
program polegaj¹cy na objêciu opiek¹ sierot
¿yj¹cych w Afryce, prowadzony przez gdañski
Ruch Solidarnoci z Ubogimi Trzeciego wiata Maitri.
Od ubieg³ego roku szkolnego uczniowie
Zespo³u Szkó³ Nr 7 pomagaj¹ dziewczynce
z Burundi o imieniu Viannee. W projekt anga¿uje siê ca³a spo³ecznoæ szkolna, szczególnie
dzieci ze Szko³y Podstawowej Nr 10, która
wchodzi w sk³ad zespo³u szkó³.
Celów przedsiêwziêcia jest wiele. Przede
wszystkim koordynatorom projektu zale¿y na
rozbudzaniu wra¿liwoci uczniów na potrzeby
dzieci Trzeciego wiata, rozwijaniu postawy
tolerancji, kszta³towaniu potrzeby niesienia
pomocy ludziom potrzebuj¹cym. Program
uwiadamia uczniom trudn¹ sytuacjê dzieci
i szkó³ w Afryce, promuje wród m³odych ludzi
postawê otwartoci, altruizmu, solidarnoci

i niezgody na obojêtnoæ. Wyzwala w dzieciach
aktywnoæ, samodzielnoæ i przedsiêbiorczoæ.
Ponadto m³odzie¿ uczy siê organizacji i uczestnictwa w akcjach pomocy humanitarnej.
Suma potrzebna na utrzymanie dziewczynki z Burundi nie jest wielka (13 euro miesiêcznie), jednak wa¿ne jest, aby zosta³a zgromadzona dziêki kreatywnoci i pracy uczniów.
Fundusze pochodz¹ z dyskotek szkolnych organizowanych przez samorz¹d uczniowski,
rozprowadzaniu cegie³ek  wi¹tecznych kartek wykonywanych przez uczniów oraz kolporta¿u numerów gazetki szkolnej powiêconych problemom Afryki. Autorami wszystkich
artyku³ów i prac s¹ uczniowie.
Do akcji w³¹czy³y siê równie¿ najm³odsze
dzieci z klas 13, które zorganizowa³y stoisko
z samodzielnie wykonanymi ozdobami.
Gromadzenie odpowiednich rodków finansowych to nie wszystko. Przeprowadzamy
konkursy, maj¹ce na celu rozpowszechnienie
wród uczniów wiedzy na temat ¿ycia w Afryce
i akcji Adopcja Serca. Ich uczestnicy przygotowali maski afrykañskie, a tak¿e prace plastyczne inspirowane baniami, poznanymi
podczas spotkania ko³a czytelniczego dla klas
nauczania zintegrowanego. Poznajemy literaturê i kulturê Afryki. W marcu ubieg³ego roku
zaproszenie szko³y przyj¹³ pan £ukasz Drumla Ruszkowski, artysta graj¹cy na instrumentach afrykañskich. Uczestnicz¹cy w spotkaniu

uczniowie mieli okazjê zobaczyæ i us³yszeæ instrumenty o egzotycznie brzmi¹cych nazwach,
takich jak Djembe czy Mouth Bow (³uk ustny). Prezentacja przeplatana by³a opowieciami o zwyczajach panuj¹cych w Afryce, sposobach i materia³ach, z jakich powstaj¹ instrumenty. Towarzyszy³a jej projekcja filmu o afrykañskiej muzyce i tañcu na Czarnym Kontynencie. Uczniowie mogli spróbowaæ gry na
bêbnach.
Wiosn¹ w Zespole Szkó³ Nr 7 obchodzono Tydzieñ Solidarnoci z Afryk¹, który zakoñczy³ siê Dniem Afrykañskim. Gociem specjalnym szko³y by³ p. Tadeusz Makulski z Ruchu Maitri, który podzieli³ siê z uczestnikami
spotkania swoimi spostrze¿eniami, prze¿yciami i wiedz¹ na temat ¿ycia dzieci w Burundi.
By³ to czas pe³en pozytywnych emocji i g³êbokich refleksji, ale te¿ ogromnej pracy m³odzie¿y. Uczniowie projektowali plakaty, przygotowali afrykañskie stroje i instrumenty muzyczne. Jedna z uczennic zaprezentowa³a oryginalny strój przywieziony z Afryki.
Spotkania z kawa³kiem Czarnego L¹du,
muzyk¹, kultur¹, ciekawymi ludmi czyni¹
dzieci bardziej otwartymi, wiadomymi.
Od wrzenia tego roku m³odzie¿ kontynuuje dzia³ania na rzecz Viannee. Przygotowuje
zabawy szkolne, z których ca³kowity dochód
zasila fundusz Adopcji Serca. Podczas tygodnia promuj¹cego zdrowe od¿ywianie siê oraz
w okresie przedwi¹tecznym cegie³ki w akcji
charytatywnej stanowi³y owoce. £¹czymy w ten
sposób to, co zdrowe dla nas z tym, co dobre
dla innych. Przez ca³y listopad uczniowie jednej
z klas szóstych przygotowywali kartki wi¹teczne, które stanowi³y cegie³ki w kwecie na
rzecz Viannee.
Ponadto za porednictwem MAITRI dzieci prowadz¹ korespondencjê, wysy³aj¹ do misji Gatara listy, fotografie i ¿yczenia. W specjalnej gablocie prezentuj¹ zdjêcia, informacje
na temat akcji i pismo poruszaj¹ce problemy
Afryki My a Trzeci wiat.
Nad projektem nie pracuje w¹ska grupa
m³odzie¿y. Zadania realizuj¹ uczniowie na ka¿dym poziomie edukacyjnym. Sta³y jest tylko
Ci¹g dalszy na str. 5

Milenijne Cele Rozwoju  w po³owie drogi
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Pod¹¿amy w dobrym kierunku, ale nie poruszamy siê wystarczaj¹co szybko. wym  szacuje siê, ¿e ponad po³owa osób nie
Usilnie nawo³ujê Was do szybszych i zogniskowanych dzia³añ.  Tymi s³owa- uczêszczaj¹cych do szko³y to kobiety. S¹ to
mi Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-moon podsumowa³ zesz³oroczne

spotkanie

Rozwoju.

wysokiego

Jednoczenie

szczebla

by³o

to

zwi¹zane

pierwsze

z

tego

Milenijnymi
typu

Celami

spotkanie,

od-

k¹d w 2000 roku przywódcy pañstw podpisali Deklaracjê Milenijn¹,
formu³uj¹c

osiem

priorytetów,

które

spo³ecznoæ

miêdzynarodowa

zobowi¹za³a siê zrealizowaæ do roku 2015.

S³owa Ban Ki-moona stanowi¹ doskona³y punkt wyjcia dla rozwa¿añ, na jakim etapie
realizacji znalaz³y siê te szczytne i s³uszne cele,
a tak¿e czy proces ten przebiega zgodnie z za³o¿eniami. Tym bardziej, ¿e rozbrzmiewaj¹
w³anie pó³metkowe dzwony, a opinia publiczna ostrzy sobie zêby na tego typu inicjatywy.
Raport dotycz¹cy realizacji Milenijnych
Celów Rozwoju z 2008 roku wyszczególnia szereg sukcesów, które uda³o siê osi¹gn¹æ w ci¹gu
omiu lat. Niemniej jednak k³ad¹ siê za nimi
cieniem wyzwania, których trzeba siê podj¹æ, aby mo¿na by³o mówiæ o pe³nym sukcesie. I tak czytamy, ¿e wiat jest w stanie zredukowaæ liczbê ludzi cierpi¹cych skrajn¹ biedê
o po³owê, co umo¿liwia postêp w Azji
Wschodniej  w Afryce Subsaharyjskiej stopa
ubóstwa pozostaje na niezmienionym poziomie 50 procent. Wp³yw na realizacjê tego celu
ma tak¿e wzrost cen ¿ywnoci  to spowoduje,
¿e kolejne 100 mln osób bêdzie ¿y³o poni¿ej
granicy skrajnego ubóstwa. Niemal wszystkie kraje przyjê³y narodowy plan redukcji

Jasne barwy...
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ubóstwa, jednak dla wiêkszoci zrealizowanie go jest poza zasiêgiem. Znaczny postêp
odnotowa³a Rwanda  jeli uda siê jej zachowaæ obecny tor rozwoju, ograniczenie
(a mo¿e nawet wyeliminowanie) ubóstwa
jest ca³kiem mo¿liwe.
Mimo znacznych postêpów, pe³na realizacja drugiego celu (umo¿liwienie dzieciom edukacji) tak¿e jest zagro¿ona. 88 procent dzieci
w krajach rozwijaj¹cych siê zapisanych jest do
szko³y podstawowej, co stanowi 6-procentowy wzrost w porównaniu z rokiem 2000. Na
Madagaskarze odsetek m³odych zapisanych
do szko³y podstawowej wyniós³ 87, w Rwandzie  95, a w Boliwii  98. Jednak g³ówn¹ przeszkod¹ w osi¹gniêciu tego celu s¹ nierównoci
w dostêpie do edukacji, które pojawiaj¹ siê we
wszystkich regionach. A¿ 58 z 86 pañstw bêdzie
mieæ problem z zapewnieniem powszechnego
nauczania na podstawowym poziomie. Grup¹
najbardziej dyskryminowan¹ s¹ dziewczynki
oraz ubogie dzieci wiejskie. Sytuacja wygl¹da
jeszcze gorzej na poziomie ponadpodstawozespó³ koordynuj¹cych przedsiêwziêcie nauczycieli, którzy czuwaj¹ nad tym, aby zadania wykonywane by³y rzetelnie, a akcje chary-

wa¿ne spostrze¿enia w kontekcie trzeciego
celu, promuj¹cego równoæ p³ci i spo³eczny
awans kobiet. Jest on zagro¿ony w obliczu ci¹gle niskiego udzia³u kobiet w ¿yciu publicznym
i trudnej drogi awansu zawodowego. Dlatego
cieszy fakt, ¿e w Burundi udzia³ kobiet w parlamencie przekroczy³ 30 procent, a w Rwandzie
wynosi on 48,8 procent (najwiêcej na wiecie).
Jest to mo¿liwe dziêki zapisowi w konstytucji,
który gwarantuje kobietom minimum 30 procent miejsc wród stanowisk publicznych.
Czwarty cel, zak³adaj¹cy ograniczenie
umieralnoci dzieci, stanowi ogromne wyzwanie dla krajów rozwijaj¹cych siê, zw³aszcza dla
27 z nich, w których poziom miertelnoci jest
sta³y, a momentami nawet ronie. Wiêkszoæ
z nich znajduje siê w regionie Afryki Subsaharyjskiej. Jakkolwiek po raz pierwszy wskanik
miertelnoci dzieci poni¿ej pi¹tego roku ¿ycia
utrzymuje siê poni¿ej 10 mln, to wród przyczyn ci¹gle dominuj¹: niedo¿ywienie, brak dostêpu do wody pitnej czy takie choroby jak
zapalenie p³uc, biegunka, malaria. Madagaskar
w ci¹gu ostatnich kilku lat odnotowa³ znaczny postêp i istnieje prawdopodobieñstwo, ¿e
uda siê osi¹gn¹æ czwarty cel, jednak w kraju
tym ci¹gle umieralnoæ dzieci poni¿ej pi¹tego
Ci¹g dalszy na str. 8
tatywne przeprowadzane zgodnie z prawem.
Uczniów do pracy nie trzeba namawiaæ. Wszyscy ci m³odzi ludzie s¹ pe³ni zapa³u, ofiarnoci
i m¹droci w dzia³aniu.
Ca³y projekt ma jeszcze jeden wymiar.
Uwiadamia uczniom, w jak trudnych warunkach ¿yj¹ ich rówienicy z krajów Trzeciego
wiata, ale uczy te¿ doceniaæ nasz¹ rzeczywistoæ. Informacje o tym, ¿e ich kole¿anka
z Burundi uczy siê i rozwija, przynosz¹ radoæ
i poczucie spe³nienia. Obserwuj¹cy pracê
uczniów nauczyciele i rodzice mog¹ byæ dumni z tego, jak m³odzie¿ wykorzystuje swój potencja³ w dzia³aniu dla siebie i innych.

Katarzyna Kamiñska-Holc*
*

 Autorka jest nauczycielk¹ w toruñskim Ze-

spole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych Nr 7.

Artyku³ zosta³ opublikowany w miesiêczniku
dla nauczycieli, wychowawców i rodziców

chowanie na codzieñ

Wy-

(numer 12 [184185]

StyczeñLuty 2009, spis zawartoci numeru
na stronie internetowej www.weakapit.pl).
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W kwietniu napisa³a do nas list s.
Fabiana Leitgeber, w którym zrelacjonowa³a przebieg prac budowlanych i uroczystoæ otwarcia katolickiego przedszkola w Doumé (Kamerun). Ofiarodawcy Ruchu Maitri równie¿ siê przyczynili
do powstania tego dzie³a, finansuj¹c budowê m.in. cysterny na wodê.
W dzieñ Objawienia Pañskiego 2008 roku,
po Mszy w. dzieci wraz ze swymi rodzicami
zgromadzi³y siê (obok piêknie odnowionej ka-

arachidowego i ryb. Ka¿dy odchodzi³ zadowolony, ¿e móg³ przyczyniæ siê do tej budowy.
Prawdê rzek³szy, na pocz¹tku nie mogli sobie wyobraziæ, jak to wszystko bêdzie wygl¹da³o. Jednak ka¿dego dnia przechodnie zatrzymywali siê, podziwiaj¹c tempo budowy. W pierwszych dniach lutego nowa grupa budowlana
rozpoczê³a prace, stawiaj¹c w mgnieniu oka
pierwszy budynek (administracyjny). Powsta³
on zaledwie w ci¹gu miesi¹ca. Zachwyca³
wszystkich sw¹ wie¿oci¹ i piêknem.
Pod koniec lutego, ledwo te prace zosta³y
zakoñczone, ca³y teren budowy by³ ju¿ ogrodzony (w³¹cznie z bram¹ wjazdow¹ i boczn¹
furtk¹). Wtedy moglimy przyst¹piæ do najwiêkszego dzie³a: budowy sal klasowych oraz
trzeciego budynku, jako dodatkowego pomieszczenia na refektarz, magazyn kuchenny,
salê zabaw dla dzieci i hangar, gdzie maluchy
mog³yby siê chroniæ przed s³oñcem i deszczami. Po raz kolejny z pomoc¹ przyszli rodzice
i pomogli w kopaniu rowów pod fundamenty. Mury ros³y bardzo szybko, choæ czas wakacyjny zatrzyma³ trochê tempo prac.
W listopadzie budowa ca³ego obiektu
szkolnego zosta³a zakoñczona. W grudniu
pomalowano wszystkie trzy budynki szkolne
i mo¿na by by³o powiedzieæ, ¿e dzie³o zosta³o

stalowane nad toeletami, które s³u¿¹ do mycia
sal klasowych, spuszczania wody w toaletach,
prania brudnej bielizny dzieci. Dziêki u¿ywaniu wody deszczowej, zamiast pitnej, mo¿emy
trochê zaoszczêdziæ. Przy tym podwójnym systemie problemy z wod¹, które mielimy w starej szkole, zosta³y rozwi¹zane. Nasze dzieci
czerpi¹ teraz prawdziw¹ przyjemnoæ z mycia
r¹k i swoich wiecznie zabrudzonych buzi w wiadrach ustawionych przed ka¿d¹ sal¹.
Na podwórku szkolnym dzieci bawi¹ siê na
zje¿d¿alni, karuzeli (to ich ulubiony sprzêt),
hutawkach, ruchomym chodniku ze sznurków
i w drewnianym tunelu. 180 maluchów rozbiega siê po ogrodzie zabaw i wy³adowuje energiê,
by póniej, po przerwie usi¹æ nad ksi¹¿k¹
i skoncentrowaæ siê na zdobywaniu wiedzy.
Nasi podopieczni ciesz¹ siê równie¿ z sali,
w której maj¹ zabawki przys³ane z ró¿nych
przedszkoli z Polski (najwiêcej jest z paczek od
Przedszkola Intergracyjengo z Warszawy-Zacisza i z przedszkoli w Tychach).
Dziêkujemy ka¿demu, kto w jakikolwiek
sposób przyczyni³ siê do wybudownia, upiêkszenia i udoskonalenia tego przedszkola, które raduje oczy i duszê. Dziêki ofiarnoci serc
zaniedbane, biedne dzieci z ma³ej miejscowoci
Doumé we wschodnim Kamerunie s¹ rado-

tedry) na pustym placu, który tego dnia proboszcz, Miros³aw Bujak, powiêci³ pod budowê
nowego przedszkola. Dzieñ póniej, o godzinie
7:30 du¿a grupa rodziców zebra³a siê, aby rozpocz¹æ prace przy wykopach pod ogrodzenie.
Niesamowite, przez 5 dni wykopali rowy d³ugoci 300 m (taka jest w lini prostej d³ugoæ tego
terenu). Przyszli mê¿czyni-ojcowie, kobietymatki, a nawet dzieci, które pomaga³y i nosi³y
na g³owach ma³e kamienie, wrzucaj¹c je póniej
do wykopanych rowów, jako fundament. Ka¿dego dnia po zakoñczeniu prac rodzice dostawali ma³y obiad sk³adaj¹cy siê z porcji ry¿u, sosu

ukoñczone. Do prawdziwego fina³u potrzeba
by³o jeszcze pracy wielu specjalistów. Najpierw
elektryk, który zainstalowa³ wiat³o i pod³¹czy³ pr¹d (w starej szkole nie mielimy elektrycznoci), potem próbowalimy rozwi¹zaæ
problem z wod¹ i jej instalacj¹. Do kuchni trzeba by³o pod³¹czyæ wodê pitn¹, a do toalet,
pralni i ogrodu potrzebny by³ inny system, który pozwoli³by korzystaæ z wody deszczowej. Na
budynkach szkolnych zainstalowalimy rynny, które maj¹ swoje odprowadzenie do cysterny ziemnej. Obecnie raz dziennie za pomoc¹ pompy nape³nia siê dwa zbiorniki zain-

niejsze, rozpiewane i pe³ne ¿ycia, kiedy przychodz¹ do przedszkola.
Dnia 25 marca 2009, czyli rok, dwa miesi¹ce i 19 dni po powiêceniu pustego terenu,
moglimy prze¿ywaæ radoæ oficjalnego
otwarcia nowego przedszkola. Uroczystoæ
by³a piêkna, nie przeszkodzi³ nam nawet obfity deszcz. Najpierw odby³a siê msza w katedrze, gdzie dziêkowalimy Bogu za wielkie rzeczy, jakie nam uczyni³  za szczêliwy przebieg
budowy, za ofiarodawców i dobrodziejów,

WIECI Z AFRYKI
Przedszkole w Doumé
otwarte

Ci¹g dalszy na str. 7

WIECI...

Dokoñczenie ze str. 6

za ludzi dobrego i otwartego serca, którzy nas
wspomagali duchowo, poprzez swoje cierpienia sk³adane w tej intencji. Na uroczystoci byli
nie tylko oficjalni przedstawiciele w³adz rz¹dowych i terenowych, ale i wielu zaproszonych
goci  dobrodziejów z czterech krajów Europy
oraz odpowiedzialnych za przeprowadzenie tej
budowy z kilku ekip budowlanych. Oczywicie
przyszli te¿ rodzice, parafianie, koledzy dyrektorzy z pobliskich szkó³, wszyscy uczniowie katolickej szko³y postawowej z naszej misji, a tak¿e ci najbiedniejsi, najbardziej opuszczeni.
Po mszy wiêtej, gdy usta³ deszcz (co dla
tutejszej ludnoci by³o widzialnym znakiem
Bo¿ego b³ogos³awieñstwa), dzieci w swoich
uroczystych strojach (z napisami z przedszkola i wizerunkiem swojej grupy  miki, kaczuszki, papu¿ki i motylki) poprzez swoje tañce,
piewy i wystêpy teatralne, chcia³y pokazaæ, ¿e
nie tylko nowy budynek szkolny wiadczy
o wysokim poziomie, ale tak¿e i one s¹ dobrze
przygotowane i zdolne do wielkich rzeczy.
Maluchy do dzisiaj doskonale pamiêtaj¹
ka¿d¹ czêæ uroczystoci oficjalnego otwarcia
przedszkola. Tak¿e nauczycielki z nostalgi¹ wspominaj¹ ten dzieñ.
Wszystko wspaniale siê uda³o dziêki trudom
i staraniom wielu osób, trosce ca³ej ekipy wychowawczej, pracuj¹cym ludziom, którzy w³o¿yli
du¿o serca w wykañczanie tego przedszkola.
Niech Pan b³ogos³awi ka¿demu, kto
uszczêliwi³ maluchy, które bêd¹ uczêszczaæ do
katolickiego przedszkola na misji w Doumé.
Ze szczerym podziêkowaniem
 s. Fabiana Leitgeber, pallotynkamisjonarka,
odpowiedzielna za prowadzenie Przedszkola
Katolickiego w Doumé (Kamerun).

Orodek zdrowia w Nyakinamie
prosi o pomoc

Otrzymalimy list od s. Haliny Kania
ze Zgromadzenia Sióstr od Anio³ów,
w którym prosi o pomoc w op³aceniu
remontu orodka zdrowia w Nyakinamie (Rwanda).
Nasze Zgromadzenie zosta³o za³o¿one w
1889 r. w Wilnie przez ks. Wincentego Kluczyñskiego. S³u¿ymy Kocio³owi lokalnemu w Polsce, na Litwie, Bia³orusi, Ukrainie, w Rosji, Czechach, Anglii i Kamerunie. Od ponad 25 lat jestemy obecne w Regionie Wielkich Jezior Afrykañskich  w Rwandzie i Demokratycznej Republice Konga. W Nyakinamie prowadzimy orodek zdrowia, centrum do¿ywiania, pracowniê haftu, kroju i szycia oraz organizujemy pomoc dla
sierot przebywaj¹cych w rodzinach zastêpczych.
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Nyakinama jest ma³¹ wiosk¹ po³o¿on¹ na
pó³nocy kraju w okrêgu Musanze, 100 km od
stolicy  Kigali. Tutejszy orodek zdrowia zosta³
wybudowany w 1970 r. Od roku 1991 jestemy
odpowiedzialne za jego funkcjonowanie. Mimo
wubuchu wojny w 1994 r. oraz niepewnej sytuacji
w regionie w ci¹gu nastêpnych lat, nieprzerwanie
kontynuowa³ymy pracê w orodku. Wymaga³o
to du¿o wysi³ku w zwi¹zku z ogromnymi zniszczeniami budynków, brakiem materia³ów medycznych i leków, a tak¿e brakiem wykwalifikowanego
personelu. W latach 19971999 budynki zosta³y
zajête przez wojsko, a praca orodka odbywa³a siê
w kilku pomieszczeniach gminy. W 2003 roku
z pomoc¹ dobroczyñców uda³o nam siê przekszta³ciæ budynek starej szko³y w salê porodow¹.
Aktualnie nasza placówka zdrowotna zatrudnia 30 osób, w tym 10 pielêgniarzy. Jest jednym z 4 wybranych orodków (na 11 w regionie)
przeprowadzaj¹cych badanie wykrywaj¹ce grulicê oraz jedynym w regionie centrum dowiadczalnym leczenia malarii.
Strefa dzia³alnoci orodka obejmuje obszar zamieszka³y przez 30 000 mieszkañców.
Prowadzone s¹ nastêpuj¹ce dzia³alnoci (liczby miesiêczne):
l Konsultacje lecznicze (1 500)
l Hospitalizacje (250300 pacjentów na
46 ³ó¿ek)
l Po³o¿nictwo (7090 porodów)
l Konsultacje prenatalne (200 pacjentek)
l Szczepienia (200 dzieci)
l Badania laboratoryjne (1 160 pacjentów)
l Drobne zabiegi chirurgiczne (100 pacjentów)
l VCT/PMCT  wykrywanie HIV i profilaktyka zaka¿eñ matka-dziecko (150 nowych
pacjentów)
l Trioterapia ARV  leczenie chorych na AIDS
l Prowadzenie apteki
We rwandyjskich orodkach zdrowia nie ma
lekarzy. rednio na 3 000 osób przypada 1 pielêgniarka lub pielêgniarz. To oni zwykle dokonuj¹ konsultacji, co w Polsce robi wy³¹cznie
lekarz. Skomplikowane przypadki przewo¿one s¹ do szpitala, gdzie pracuj¹ lekarze, ale nie
ma specjalistów. Operacje kardiologiczne,
okulistyczne, onkologiczne i inne wykonuje siê
w Kenii, RPA lub (z braku finansów) wcale.
W kraju jest kilkunastu dentystów, z czego jedynie kilku posiada sprzêt niezbêdny do leczenia. W Rwandzie jest tylko 1 laryngolog.
Od kilku lat funcjonuje tu system Mutuelle, rodzaj ubezpieczenia spo³ecznego. Za
sk³adkê 1 000 Frw (ok. 2 $) na osobê rocznie,
gwarantuje siê podstawow¹ opiekê medyczn¹
po bardzo niskich cenach, za badania prenatalne, porody i szczepienia s¹ darmowe.
System ten daje mo¿liwoæ leczenia niemal
wszystkim, ale narzucone taryfy nie pokrywaj¹
rzeczywistych kosztów i stawiaj¹ orodki zdrowia w bardzo trudnej sytuacji finansowej.

Dla przyk³adu, realny koszt 1 badania w kierunku malarii wynosi 250 Frw (szkie³ko, reaktywy, sterylna ig³a, rêkawiczki), a kwota zwracana
przez Mutuelle to 150 Frw. Podobnie jest przy
transporcie chorych do szpitala, gdzie realny
koszt przewozu ambulansem wynosi 1 000 Frw
za km, a Mutuelle zwraca tylko 300 Frw. Dotychczas nie zwrócono nam czêci kwoty wydanej w 2008 roku na leki i leczenie, która wynosi
2 700 000 Frw. Oczywiste jest, ¿e w tym systemie
trudno zaspokoiæ bie¿¹ce potrzeby orodka,
a o rozbudowie czy odnowieniu praktycznie nie
ma mowy. Niestety wskutek dzia³añ wojennych
w latach 90-tych oraz 2-letniego pobytu wojska, orodek by³ wielokrotnie dewastowany
i mimo naszych starañ oraz systematycznej
konserwacji, aktualnie wiêkszoæ pomieszczeñ
wymaga solidnego remontu. Do najpilniejszych
potrzeb nale¿y obecnie renowacja budynków
w starej czêci orodka, gdzie 3 sale hospitalizacyjne bêd¹ przeznaczone na opiekê nad nosicielami HIV i chorymi na AIDS. Jedno z pomieszczeñ zostanie przekszta³cone w laboratorium. Aktualnie miejsce, gdzie przeprowadzamy 1 160 badañ miesiêcznie, ma wymiary
2,5m x 3m. Wykonujemy tam równie¿ badania
w kierunku grulicy oraz testy na nosicielstwo
HIV, które ze zrozumia³ych wzglêdów wymagaj¹
zachowania szczególnej ostro¿noci. Praca 2 osób
w tak ma³ym laboratorium jest niezwykle trudna
i nara¿a je na niebezpieczeñstwo zara¿enia.
Koszt remontu tych pomieszczeñ wynosi
4 804 980 Frw (ok. 6 900 Euro). Wykonawc¹
bêdzie przesiêbiorca budowlany Phocas Niyonzima, Dyrektor Generalny Entreprise Multi-Quincaillerie et Construction (EMQ&CO)
w Musanze. Mamy dowiadczenie bardzo dobrej wspó³pracy i rzetelnoci wykonanania.
Zwracamy siê z uprzejm¹ prob¹ do Maitri
o pomoc finansow¹ w kwocie 6 000 Euro
na remont 4 sal orodka zdrowia w Nyakinamie (pozosta³¹ kwotê 900 Euro pokryje
orodek zdrowia). Remont pomieszczeñ
usprawni³by pracê personelu, który z oddaniem pe³ni s³u¿bê wród chorych.
Wdziêczna za ka¿dy gest ¿yczliwoci
i zrozumienia pozostajê z wyrazami szacunku
s. Halina Kania CSA
Odpowiedzialna za Orodek Zdrowia
w Nyakinamie

Kwota projektu: 6 000 Euro

Wp³aty na ten cel nale¿y kierowaæ
na konto:
80 1240 1255 1111 0000 1523 4612
Nazwa: Ruch Maitri przy parafii NSJ
ul. ks. Zator Przytockiego 3
80-245 Gdañsk
tytu³em: Projekt  27/ANIOL
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Pomoc dla pracowni

Z Nyakinamy w Rwandzie napisa³a do nas list s. Agnieszka Guga³a
ze Zgromadzenia Sióstr od Anio³ów, z prob¹ o wsparcie pracowni
haftu, kroju i szycia.

Szczêæ Bo¿e!
Zwracam siê z uprzejm¹ prob¹ o wsparcie
finansowe pracowni haftu, kroju i szycia,
któr¹ nasze Zgromadzenie prowadzi w Nyakinamie od kilkunastu lat. Zatrudniamy
obecnie 34 osoby w ró¿nym wieku, w wiêkszo-

ci kobiety. Praca w naszym atelier jest dla nich
jedyn¹ szans¹ na samodzielnoæ, gdy¿ niewielu posiada pola, z których mogliby czerpaæ dochody. Czêæ osób szyje ubrania dla dzieci,
szaty liturgiczne, torebki, inni haftuj¹ serwety, obrusy Dla tutejszej ludnoci (m.in. dla
osób z parafii w naszej diecezji) sprzedajemy
wykonane prace po bardzo przystêpnych cenach. Niestety nie jest to równowartoæ poniesionych wydatków. Bierzemy na siebie
znaczn¹ czêæ kosztów (g³ównie zakup materia³ów i dodatków krawieckich) tak, aby nasi
pracownicy otrzymali choæby skromne wynagrodzenie. Tubylcy chêtnie kupuj¹ u nas
ubrania, gdy¿ s¹ one tañsze w stosunku do
ubrañ u¿ywanych, sprowadzanych z Europy,
sprzedawanych u miejscowych handlarzy.
W tym roku przekazalimy fartuchy dla personelu tutejszego Orodka Zdrowia, 100 kompletów pocieli dla chorych oraz 20 materaców,
ponosz¹c koszt ich uszycia.

Milenijne Cele Rozwoju...
Dokoñczenie ze str. 5

roku ¿ycia wynosi 94 przypadki na 1000
¿ywych urodzeñ.
Poprawa opieki zdrowotnej nad matkami
to cel, w realizacji którego zanotowano najmniejszy postêp. Ponad pó³ miliona kobiet
umiera rocznie na skutek komplikacji zwi¹zanych z ci¹¿¹ i porodem  99 procent z nich
w krajach rozwijaj¹cych siê. I znowu mimo
drobnego postêpu, jaki uda³o siê osi¹gn¹æ
w Ameryce £aciñskiej (znaczna poprawa ma
miejsce w Boliwii, gdzie wprowadzono bezp³atny system opieki zdrowotnej nad matkami z dzieæmi) czy w Azji Po³udniowoWschodniej, sytuacja w Afryce Subsaharyjskiej nie uleg³a zmianie. Obecnoæ wykwalifikowanego personelu oraz dostêp do opieki
nad zdrowiem reprodukcyjnym s¹ wiêc konieczne, aby sytuacja mog³a ulec poprawie.
Wród osi¹gniêæ wymienia siê tak¿e walkê
z chorobami, g³ównie z odr¹ i malari¹. W Ka-

merunie, Rwandzie, Demokratycznej Republice Kongo i na Madagaskarze przeprowadzono darmowe szczepienia przeciw odrze, co
przyczyni³o siê do znacznej redukcji umieralnoci dzieci. Podobnie dostêp do niektórych
podstawowych lekarstw wydaje siê zwiêkszaæ.
Jednak¿e HIV/AIDS ci¹gle przynosiæ bêd¹
ogromne ¿niwo (5,5 tys. osób dziennie umiera na AIDS), zw³aszcza w Afryce Subsaharyjskiej, gdzie liczba zaka¿onych nieznacznie
wzrasta.
W po³owie drogi do realizacji Celów Milenijnych zauwa¿alny jest fakt, ¿e nie przebiega ona zgodnie z planem. Obserwacje dodatkowo utrudnia nieaktualnoæ b¹d niekompletnoæ danych o efektach wdra¿anych mechanizmów. W przypadku Sudanu czy Indii
trudno jednoznacznie wskazaæ na chocia¿by
jeden cel, który mo¿e zostaæ osi¹gniêty. Najwiêkszy postêp zrobi³a Rwanda. I choæ pro-
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Kwota 1500 Euro, o któr¹ proszê, pozwoli³aby nam zakupiæ materia³y i dodatki krawieckie, konieczne do kontynuacji
pracy atelier.
W ubieg³ym roku otrzyma³ymy od
Maitri Gdañsk kwotê 5000 Euro, dziêki której mog³ymy znacznie rozwin¹æ nasz¹ dzia³alnoæ i przyj¹æ kilka wiêkszych zamówieñ
(m.in. kilkaset sztuk ubioru dla ministrantów). Serdecznie za to dziêkujemy. Bêdziemy
wdziêczne za ka¿dy gest ¿yczliwoci z Waszej
strony.
Niech Bóg Wam b³ogos³awi w Waszym
apostolstwie na zapleczach misji. Z wyrazami szacunku i pamiêci¹ w modlitwie.
s. Agnieszka Guga³a CSA

Wp³aty na ten cel nale¿y kierowaæ
na konto:
80 1240 1255 1111 0000 1523 4612
Nazwa: Ruch Maitri przy parafii NSJ
ul. ks. Zator Przytockiego 3
80245 Gdañsk
tytu³em: Projekt  26/ANIOL
blemem ci¹gle pozostaje poprawa opieki
zdrowotnej nad matkami, to osi¹gniêcia dotycz¹ce implementacji Milenijnych Celów
Rozwoju s¹ imponuj¹ce. Niestety w przypadku Demokratycznej Republiki Kongo czy
Sudanu, które targane s¹ wewnêtrznymi
konfliktami, sytuacja nie ulega zmianie.
Mimo, i¿ ci¹gle s³ychaæ g³osy, ¿e cele s¹ mo¿liwe do osi¹gniêcia do 2015 roku, to bez dobrej woli polityków pañstw wysoko rozwiniêtych (a wiêc bez takich dzia³añ jak zwiêkszenie wydatków i wzrost efektywnoci pomocy rozwojowej, zmiana polityki handlowej wobec krajów ubo¿szych czy redukcja zad³u¿enia) osi¹gniêcie celów bêdzie niemo¿liwe. Lepiej jednak unikaæ rozs¹dzania, czy
Milenijne Cele Rozwoju to kolejna atrakcyjna politycznie inicjatywa, od pocz¹tku skazana na niepowodzenie. Rzeczywicie wiele
jeszcze jest do zrobienia. Nie mo¿e to jednak
przes³oniæ nam sukcesów, za którymi kryje
siê kolejne ocalone ludzkie ¿ycie.
Aleksandra Piszel
SWM-Wroc³aw

Ruch Maitri, Parafia Najwiêtszego Serca Jezusowego, ul. ks. Józefa Zator Przytockiego 3, 80-245 Gdañsk.

: 0-58/520-30-50;

: gdansk@maitri.pl.

: PeKaO SA III/O. Gdañsk, nr 80 1240 1255 1111 0000 1523 4612;

internet

: www.maitri.pl;

: Zespó³ redakcyjny gdañskiego orodka Ruchu Maitri.

: przes³anie ofiary na dowolny okres czasu (2,70 z³ za 1 egz. wraz z wysy³k¹) z dopiskiem Prenumerata.
: poniedzia³ki, wtorki, czwartki 12.0019.00, rody 9.0017.00, sale pod star¹ plebani¹.

.: w ostatni czwartek miesi¹ca o godz. 17.30 (oprócz wakacji), kaplica domu parafialnego.
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