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Ruch Maitri na festiwalu
SLOT Art

Ju¿ po raz drugi uczestnicy Ruchu Maitri zostali zaproszeni na festiwal
SLOT Art w Lubi¹¿u ko³o Wroc³awia. Przedstawicielom gdañskiej i wroc³awskiej wspólnoty towarzyszyli wolontariusze zaprzyjanionej Fundacji Drachma z Bielska-Bia³ej. W tym roku impreza odby³a siê w dniach 811 lipca.
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Adopcja Serca
w Sudanie

Wroc³awska wspólnota Ruchu Maitri
wraz ze Zgromadzeniem Sióstr Salezjanek prowadzi w Sudanie program
Adopcji Serca. W³anie otrzymalimy
list od s. El¿biety Czarneckiej.

W tegorocznej edycji festiwalu goci³o 6 tysiêcy osób z 30 krajów. Sprawn¹ organizacjê
zapewnia³o i nad bezpieczeñstwem czuwa³o
przesz³o tysi¹c wolontariuszy. Koncertowa³y
m.in. takie zespo³y, jak G³yk P.I.K. Trio, Behavior, Leaf. Kiermasz organizacji pozarz¹dowych, towarzysz¹cy wydarzeniu, nale¿y do jednych z najwiêkszych w Polsce.
Ruch Maitri mia³ swoje stanowisko na parterze pocysterskiego kompleksu pa³acowego
w ramach Bazaru Inicjatyw Spo³ecznych.
Sprzeda¿ cegie³ek (krzy¿yków, breloczków,
bransoletek i ksi¹¿ek) wspomog³a realizacjê
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programów pomocowych. Kwestowano tak¿e
na budowê studni w Sudanie. £¹cznie zebrano
576,13 z³otych i 2 korony czeskie.
W Lubi¹¿u przy okazji festiwalu by³a eksponowana wystawa Adopcja Serca. Dzieci
Afryki, która wzbudzi³a wród zwiedzaj¹cych
ogromne zainteresowanie tym programem pomocy. Podczas tego wydarzenia lub bezporednio po nim kilka osób zdecydowa³o siê
wype³niæ deklaracjê Adopcji Serca lub na do¿ywianie.

Drodzy!
Niech Pan b³ogos³awi wszystkim Cz³onkom
Ruchu Maitri, Waszym Rodzinom i wszystkim,
których kochacie i dla których powiêcacie
¿ycie. Niech Was darzy zdrowiem, powodem
do radoci i umiechu, wieloma przyjació³mi
i tym, czego potrzebujecie, by ¿yæ i by troski
nie gasi³y ducha, a ³aska Bo¿a kierowa³a
cie¿kami Pana. Zapewniam o szczerej pamiêci w modlitwie. Proszê te¿ przekazaæ moje
najlepsze ¿yczenia i podziêkowania dla wszystkich adoptuj¹cych dzieci z Sudanu.
Przeczyta³am Wasz przynaglaj¹cy list dotycz¹cy Adopcji Serca. Macie racje Wy i ci, którzy nas wspomagaj¹  maj¹ prawo wiedzieæ,
dla kogo wp³acaj¹, ale ja w tej chwili jestem
w trudnej sytuacji. U nas s¹ wakacje i nie mam
dostêpu do dzieci. Jest sporo dzieci, których
rodzice, zw³aszcza matki, zmar³y w tym roku. Ich
sytuacja jest okropna. Wspiera³ymy je finansowo i moralnie, by mog³y skoñczyæ szko³ê, ale
z powodu nadmiaru obowi¹zków nie uda³o mi
siê przygotowaæ ich dokumentów do Adopcji.
W minionym roku szkolnym nie mia³am wystarczaj¹co du¿o nauczycieli w szkole, dlatego
oprócz pe³nienia roli dyrektora, musia³am prowadziæ wiele lekcji. W domu te¿ wielkie remonty,

Konrad Czernichowski

Ci¹g dalszy na str. 5
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Ze zbioru Medytacje Matki Teresy z Kalkuty

BÓG

POMÓ¯MY
SIEROTOM

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

l ofiarowanie

 NASZ OJCIEC

w ich intencji modlitwy, prze-

ciwnoci ¿yciowych i cierpienia;

l osobisty udzia³ w organizowaniu pomocy
w ramach wspólnot Ruchu Maitri;

l zachêcanie innych do wspó³udzia³u;

Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Bo¿y,
s¹ synami Bo¿ymi. Nie otrzymalicie przecie¿ ducha niewoli,
by siê znowu pogr¹¿yæ w bojani, ale otrzymalicie ducha
przybrania za synów, w którym mo¿emy wo³aæ: Abba, Ojcze.

(Rz 8,1415)

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, prze-

Ojciec 

wa¿nie dotyczy osieroconych dzieci.

najpiêkniejszy dar, jaki Jezus da³ nam
¿yj¹cym na ziemi. Rzek³ on do Filipa:

Program w zale¿noci od poziomu nauki dzie-

Kto Mnie zobaczy³, zobaczy³ tak¿e i Ojca

ci ma nastêpuj¹ce formy:

Ja jestem w Ojcu, a Ojciec jest we mnie.



A gdy uczy³ nas modliæ siê, rzek³:
Kiedy modlicie siê mówcie:

Tak bardzo nas umi³owa³,

Ojcze nasz

¿e uczyni³ siebie Chlebem ¯ycia.



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

Twój Ojciec i mój Ojciec

I my tak¿e musimy kochaæ,

administracjê). Dzieci s¹ w wieku od kilku mie-

Ojcze nasz

my tak¿e musimy dawaæ a¿ do bólu.

siêcy do kilkunastu lat. Pomocy udziela siê do

Dzisiaj Bóg mi³uje wiat poprzez nas,

czasu ukoñczenia szko³y.



Przy innej okazji powiedzia³ do nas:
Mi³ujcie siê wzajemnie, tak jak Ja

abymy byli Jego mi³oci¹

was umi³owa³em

i Jego wspó³czuciem.

Jak Mnie umi³owa³ Ojciec,
tak i Ja was umi³owa³em

bezustannie mi³uje wiat, posy³aj¹c nas



Bóg mi³uje nas ³agodnie mi³oci¹, której dowiód³
i tak delikatna jest Jego mi³oæ,
¿e nigdy nas nie przymusza.
Bóg nigdy nie niepokoi duszy,



szko³a rednia  obejmuje dzieci i m³odzie¿

ucz¹ce

siê

Miesiêczna

w

szkole

sk³adka

ponadpodstawowej.
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 znacz-

raczej poci¹ga j¹ za sob¹.
Bóg duszê podnosi, a póniej nape³nia j¹

nie póniej.


swoj¹ mi³oci¹.
Bóg nie mo¿e jednak nape³niæ tego, co ju¿
jest nape³nione czym innym, dlatego musimy
siê oczyciæ, aby Bóg móg³ w nas zamieszkaæ.
Dlatego, jeli chcemy odrzuciæ Jego obecnoæ
potrzebujemy czystego serca, bo czyste
serce umie dostrzec Boga 
a gdy dostrze¿emy Boga, wówczas jest to

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

pocz¹tek mi³oci:



naszej mi³oci do Boga

 zbiorowe do¿ywianie dzieci w orodkach do-

i mi³oci Boga ku nam.

¿ywiania, szko³ach i przedszko³ach. Zakupy

Dzisiaj Bóg mi³uje wiat poprzez nas.
Niegdy udowodni³ Swoj¹ mi³oæ dla wiata
ofiaruj¹c swojego Syna najczystszej Maryi,
a Ona pod¹¿y³a z popiechem, aby daæ Go inny.
On tak bardzo nas umi³owa³, ¿e umar³ na krzy¿u.
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leków, remonty i wyposa¿enie szpitali.

Wiêcej informacji

mo¿na uzyskaæ w naszym

biurze, telefonicznie, listownie i na naszych stronach internetowych: www.maitri.pl.

2009-09-11, 14:00

Wystawa w Nysie
Od 20 czerwca do 7 lipca 2009 r.
wystawa Adopcja Serca. Dzieci
Afryki goci³a w Nysie. Patronat
nad ni¹ obj¹³ JE ks. abp Alfons
Nossol. Ekspozycja mia³a miejsce
w dwóch parafiach.

Najpierw, tj. od 20 do 29 czerwca, wystawa
by³a prezentowana w parafii w. Jakuba Starszego Aposto³a i w. Agnieszki (katedrze nyskiej) przy pl. Katedralnym. 21 czerwca odby³a siê tam niedziela misyjna. Gociem specjalnym by³ o. Tomasz Wo³oszyn OFM Cap., który przez ponad 5 lat pracowa³ w Republice
rodkowoafrykañskiej. Wyg³osi³ on kazania na
Mszach w. Natomiast wieccy cz³onkowie
wroc³awskiej wspólnoty Ruchu Maitri starali
siê rozpowszechniæ ideê Adopcji Serca.
Po Mszach w. kwestowali na budowê
studni w Sudanie. Jest to projekt jednorazowy,
który realizuj¹ polskie misjonarki ze Zgromadzenia Córek Maryi Wspomo¿ycielki Wiernych (salezjanki). Pierwsza studnia ju¿ funkcjonuje w Centrum Pomocy Kobiet w Wau 
Sikka Hadid. Kwestowano na drug¹ studniê
(jej koszt to 14 000 EUR), równie¿ w kociele
filialnym Wniebowziêcia NMP przy Rynku
Solnym. W czasie kwestowania zebrano ogó-
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³em 7117,98 PLN; 20 USD i 21 CZK. Jedna pani
ofiarowa³a ponadto swój ³añcuszek. W godzinach popo³udniowych w salce parafialnej w.
Jadwigi odby³a siê prelekcja multimedialna dla
osób zainteresowanych Ruchem Maitri i Adopcj¹ Serca.
Przy okazji niedzieli misyjnej wroc³awscy
wolontariusze odwiedzili Skarbiec w. Jakuba
w katedralnej dzwonnicy. Zawiera on monstrancje, kielichy i inne naczynia liturgiczne, kunsztownie wykonane przez nyskich artystów. Co ciekawe,
niektóre z nich s¹ nadal u¿ywane podczas wiêkszych uroczystoci. O historii Skarbca w interesuj¹cy sposób opowiedzia³ student-przewodnik.
Od 29 czerwca do 7 lipca wystawê zaprezentowano w korytarzu klasztornym ojców
werbistów przy kociele Matki Bo¿ej Bolesnej, przy ul. Rodziewiczówny. Parafianie obu
nyskich parafii mieli mo¿liwoæ zapoznania siê
z dzie³em Adopcji Serca dziêki ¿yczliwoci proboszczów i wikarych, zaanga¿owaniu ofiarodawczyni z Nysy, wolontariuszy oraz osób,
które pomaga³y w transporcie i monta¿u wystawy, a tak¿e dziêki plakatom, ulotkom i informacjom w dodatku opolskim Gocia Niedzielnego i Nowinach Nyskich. Ta ostatnia
lokalna gazeta w wydaniu z 9 lipca zamieci³a
ponadto obszerny reporta¿ o Ruchu Maitri.

O kociele Matki Bo¿ej Bolesnej i o swojej pracy w Angoli opowiedzia³ proboszcz, o. Krzysztof
£ukoszczyk SVD, który w czasie wojny domowej
by³ porwany przez rebeliantów, co zrelacjonowa³ w swojej ksi¹¿ce. Zaprosi³ on nas na padziernik, aby po niedzielnych Mszach w. propagowaæ Adopcjê Serca.
Równolegle z wystaw¹ (od 28 czerwca do
2 lipca) w Domu Misyjnym Dobrego Pasterza
w Nysie odby³y siê coroczne rekolekcje Ruchu
Maitri. Przyby³y na nie osoby z ca³ej Polski: Bia³egostoku, Bytomia, Lublina, Nysy,
Raciborza, Rydu³tów i Wroc³awia.
Ich tematem by³y  w zwi¹zku z koñcz¹cym siê Rokiem w. Paw³a  Dialogi Paw³owe. Postaæ Aposto³a przybli¿a³ o. Jan Jacek
Stefanów (werbista). Uczy³ on równie¿ modlitwy metod¹ Lectio Divina. Poruszano takie
zagadnienia, jak dzia³alnoæ apostolska w.
Paw³a, etapy Jego ¿ycia, duchowoæ Aposto³a,
Jego stosunek do podzia³ów we wspólnocie
(na przyk³adzie pierwszych chrzecijan w Koryncie), kwestie eschatologiczne w nauczaniu
w. Paw³a.

Ma³gorzata Górska
i Konrad Czernichowski

Przedstawimy naszym czytelnikom kolejny tekst pani Katarzyny  nauczycielki z Torunia
opisuj¹cy tym razem wydarzenia zwi¹zane z tegorocznym Dniem Solidarnoci z Afryk¹
zorganizowanym w dniu 16 czerwca w toruñskim Zespole Szkó³ Nr 7.

Solidarni z Afryk¹
W jakiej mierze od nas  ludzi ¿yj¹cych w Eu-

Zaproszenie do udzia³u w uroczystoci

rem i za³o¿ycielem grupy jest £ukasz Drumla

ropie  zale¿¹ losy afrykañskich dzieci albo produ-

przyjê³y te¿ panie z toruñskiego oddzia³u Ma-

Ruszkowski. Do wspólnego wystêpu z zespo-

centów kawy? Czy mamy realny wp³yw na sytu-

itri, które zorganizowa³y loteriê fantow¹. Pod-

³em zaproszeni zostali autorzy prymitywnych

acjê w Krajach Trzeciego wiata?

czas spotkania z dyrekcj¹ szko³y i koordynato-

instrumentów muzycznych imituj¹cych djem-

Na te pytania uczniowie i nauczyciele Ze-

rami akcji opowiada³y o dzia³aniach Ruchu,

be czy grzechotki. Koncertowi towarzyszy³ po-

spo³u Szkó³ Nr 7 w Toruniu szukaj¹ odpowie-

trudach i efektach swojej pracy. Dochód ze

kaz fotografii z Misji Gatara. Tego dnia kilka-

dzi od kilku lat i czynnie w³¹czaj¹ siê w dzia³a-

sprzeda¿y losów zostanie przeznaczony na

krotnie prezentowa³ siê te¿ chór szkolny, który

nia na rzecz mieszkañców Czarnego L¹du.

przygotowanie darów dla najubo¿szych w ró¿-

zaproponowa³ publicznoci naukê znanego

Tegoroczne obchody w dniu 16 czerwca

nych rejonach wiata. Trafi¹ one równie¿ do

utworu afrykañskiego Siyahamba.

szkolnego Dnia Solidarnoci z Afryk¹ zbieg³y

Misji Gatara, w której wychowuje siê pod-

Ponadto obie redakcje gazetek szkolnych

siê z Miêdzynarodowym Dniem Pomocy Dzie-

opieczna szko³y. Od 2007 roku bowiem spo-

Strza³ w 10 przygotowa³y numery pisma w ca-

ciom Afrykañskim.

³ecznoæ Zespo³u Szkó³ Nr 7 w Toruniu opie-

³oci powiêcone Afryce i Adopcji Serca.

Motywem

przewodnim

tym

razem

by³

Sprawiedliwy Handel. Prelekcjê na temat Fair

kuje siê w ramach programu Adopcja Serca
dziesiêcioletni¹ Burundyjk¹  Viannee.

16 czerwca w Zespole Szkó³ Nr 7 w Toruniu by³o bardzo g³ono, ale o problemach Kra-

Trade wyg³osi³ Zbigniew Szalbot  wspó³pra-

Uczennice klasy szóstej Wiktoria Gorz-

jów Trzeciego wiata trzeba mówiæ w ten w³a-

cownik Polskiej Akcji Humanitarnej, partner

kowska i Zosia Wieczorkowska przygotowa³y

nie sposób. Uczniowie musz¹ i chc¹ wiedzieæ,

Koalicji Sprawiedliwego Handlu. M³odzie¿

poruszaj¹c¹ prezentacjê multimedialn¹ na te-

jak wygl¹da ¿ycie ich afrykañskich rówieników

ZS7 mia³a wczeniej okazjê uczestniczyæ

mat Burundi, ukazuj¹c¹ g³êbokie ró¿nice po-

i w jaki sposób mo¿emy wp³yn¹æ na poprawê

w niadaniu z Fair Trade organizowanym

miêdzy Polsk¹ a ubogim krajem afrykañskim.

sytuacji mieszkañców Afryki.

przez toruñsk¹ koalicjê i tam po raz pierwszy

Obchody uwietni³ Annye Folike  zespó³

spotkaæ siê z has³em Kupuj odpowiedzialnie.

perkusyjny inspiruj¹cy siê kultur¹ Afryki. Lide-
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Kameruñski ksi¹dz w Bytomiu
Pod koniec lipca s. Paulina Megier
z Kamerunu powiadomi³a nas, ¿e
do Polski wraz z grup¹ wspó³braci
wybiera siê, studiuj¹cy we Francji,
by³y podopieczny gdañskiej
wspólnoty Ruchu Maitri, ks. André
Simon Madi.

ograniczone mo¿liwoci poruszania siê, wiêc
ostatecznie Tadeusz z Gdañska, który utrzymywa³ kontakty z ksiê¿mi, ustali³, ¿e jedyna
mo¿liwoæ spotkania z André bêdzie w Bytomiu, w trakcie jego podró¿y do czêstochowskiej wi¹tyni. O szczegó³ach tej wizyty
bytomski orodek Ruchu Maitri dowiedzia³
siê niemal¿e w ostatniej chwili. Kap³an z Kamerunu po pobycie na Podhalu, gdzie zd¹¿y³ zobaczyæ Ludmierz (tu 13 sierpnia wzi¹³
udzia³ w piêknym, góralskim nabo¿eñstwie,
które wywar³o na nim ogromne wra¿enie),
Wadowice, Owiêcim i Kraków, do koñca nie
by³ w stanie potwierdziæ miejsca i terminu

Ksi¹dz André Simon Madi to wysoki,
szczup³y, pogodny Kameruñczyk. Ma 36 lat,
ale wygl¹da znacznie m³odziej. Pochodzi z wielodzietnej rodziny, ma czterech braci i dwie siostry (jedna z nich jest zakonnic¹). Tak jak wielu mieszkañców Kamerunu, wie, co to znaczy
prawdziwa bieda.
Gdyby nie pomoc
dobroczyñców
Maitri, nie móg³by
pójæ za g³osem
Pana, odpowiedzieæ na jego s³owa Pójd za mn¹.
Po wiêceniach
i krótkiej praktyce
parafialnej biskup
wys³a³ go na studia
do Francji. O swojej wdziêcznoci
i pragnieniu, aby
kto z tych, dziêki
którym móg³ pójæ
do seminarium,
by³ na jego wiêceniach kap³añskich,
ks. André pisa³
w licie, który zosta³ umieszczony
w 3 numerze gazetki My a Trzeci
wiat w 2006 r. Jestem i zawsze pozostanê spotkania. Okaza³o siê jednak, ¿e bêdzie mia³
owocem Waszego dzia³ania  Mam nadziejê, ¿e okazjê podziêkowaæ osobicie dobroczyñowoc ten bêdzie mi³y ludowi Bo¿emu, który zo- com w pi¹tek 14.08 w siedzibie bytomskiej
stanie mi powierzony ( ) ¯yczê ka¿demu wspólnoty. Jego pobyt w Bytomiu mia³ nie
z Was wiele ³ask i si³. Przyjmijcie wszyscy moje byæ zbyt d³ugi (zatrzyma³ siê tam w drodze
b³ogos³awieñstwo!
z Krakowa do Czêstochowy), ale wszyscy
O tegorocznym przyjedzie ks. André do niezwykle cieszyli siê perspektyw¹ spotkania.
Polski wiadomo by³o ju¿ od pewnego czasu.
Jak zawsze na wysokoci zadania stanê³a
Pobyt ufundowali mu przyjaciele z Francji, Danuta Szczepañska, odpowiedzialna za
z okolic Lille (g³ównie p. Jan, Polak z po- tamtejsz¹ wspólnotê. W salce przy kociele
chodzenia). Orodek gdañski, którego pod- w. Jacka w Bytomiu przywitali ks. André
opiecznym by³ André, pozostawa³ z nim cz³onkowie Ruchu Maitri, rodzice adopcyjni,
w kontakcie za pomoc¹ poczty elektronicz- a tak¿e dwóch ksiê¿y. Porozumienie w jêzyku
nej. Ustalono, i¿ grupa afrykañskich ksiê¿y francuskim by³o mo¿liwe dziêki Agnieszce
bêdzie przebywaæ od 7 sierpnia przez kilka Knapik, której wielk¹ radoæ sprawia³o t³umadni na Podhalu, a póniej zamierza siê udaæ czenie konwersacji. To by³y bardzo radosne i
do Czêstochowy, by wzi¹æ udzia³ w uroczy- wzruszaj¹ce chwile. Po wielu latach listowego
stociach 15 sierpnia. Grupa mia³a bardzo kontaktu ze swoimi podopiecznymi rodzice ad.
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opcyjni mogli spotkaæ jednego z wdziêcznych
Ruchowi m³odych ludzi, który udowadnia
swoj¹ postaw¹ ¿yciow¹, determinacj¹ i ciê¿k¹
prac¹, ¿e Adopcja Serca przynosi piêkne owoce. Na koniec spotkania ks. André otrzyma³
prezenty  m.in. bry³kê wêgla z wizerunkiem
w. Jacka, z logo Ruchu oraz dat¹ i miejscem
spotkania. Wrêczaj¹cy za¿artowali, ¿e z pewnoci¹ nie pogniewaj¹ siê, je¿eli wêgielek zostanie wrzucony do pieca, kiedy we Francji bêdzie mu wyj¹tkowo zimno.
Po spotkaniu odwieziono kap³ana do
Czêstochowy, gdzie bra³ udzia³ w czuwaniu
i obchodach wiêta Wniebowziêcia Najwiêtszej Maryi Panny. T¹
uroczystoci¹ zakoñczy³ swój pobyt
w Polsce. Po wakacjach Kameruñczyk
bêdzie kontynuowa³
studia o Ojcach Kocio³a, a kiedy je zakoñczy, wróci do
swojej ojczyzny, aby
tam s³u¿yæ swoim
¿yciem Bogu i blinim.
To spotkanie
z pewnoci¹ by³o
bardzo owocne i buduj¹ce. W pomoc ks.
André w³¹cza³o siê
mnóstwo osób. Wielu ledzi³o jego losy
w listach w gazetce
My a Trzeci
wiat, wspomaga³o
darem modlitewnym
i finansowym, a tak¿e ofiarowywaniem cierpieñ. By³o to wielkie
dzie³o pomocy cz³owiekowi i jego pojawienie siê poród dobroczyñców by³o wielkim
prze¿yciem. Nie by³oby ono mo¿liwe w tym
przypadku bez pomocy Siostry S³u¿ebniczki
NMP  Pauliny Megier pracuj¹cej od 20 lat
na pó³nocy Kamerunu. To w³anie s. Paulina pewnego dnia spotka³a nastoletniego
ch³opaka , który pragn¹³ s³u¿yæ Bogu. Takie
spotkania s¹ dodatkow¹ motywacj¹. Dziêki
nim mo¿na mocno poczuæ, ¿e Adopcja Serca naprawdê ma sens.
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Na podstawie relacji
Danuty Szczepañskiej,
tekst opracowa³a
Agnieszka Turek
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Lutowy numer opiniotwórczego miesiêcznika wydawanego w Londynie New
African zamieci³ obszerny artyku³ o Rwandzie i dzia³aj¹cych tam organizacjach
pozarz¹dowych. Z jednej strony docenia ich osi¹gniêcia i korzystny wp³yw, jaki
one wywar³y na rozwój tego biednego kraju, ale z drugiej donosi o ró¿nych
nieprawid³owociach.

Rwanda  co siê zmienia

Po 1994 r. przyby³o do Rwandy bardzo
wiele organizacji pozarz¹dowych, które wyprowadzi³y kraj z ogromnej biedy. Dziêki nim kraj
rozwija siê szybko. Obecnie nadal dzia³a tam
90 organizacji. Rz¹d jednak sceptycznie podchodzi do ich dzia³alnoci. Pracownicy sektora pozarz¹dowego nie znali kultury kraju,
wczeniej nigdy nie byli w Afryce, wskutek czego pope³nionych zosta³o wiele b³êdów. Oczywicie nie dotyczy to wszystkich  misjonarze,
z którymi wspó³pracuje Ruch Maitri, pracowali
w Rwandzie tak¿e przed wojn¹ domow¹, jednak artyku³ w New African koncentruje siê
na organizacjach pozarz¹dowych sensu stricto Mówi³o siê nawet, ¿e krajem rz¹dz¹ organizacje, które  dziêki swoim funduszom  wypiera³y z wielu dziedzin rz¹d. Oferowa³y te¿
najlepiej p³atne stanowiska pracy.
Raport rz¹dowy z 1996 r. wzywa³ do
wspólnego realizowania projektów pomocowych, zgodnie ze swoimi priorytetami. Doma.

Adopcja Serca...
Dokoñczenie ze str. 1

za które by³am odpowiedzialna, zreszt¹ jeszcze
nie s¹ skoñczone. Poza tym jest wiele innych
problemów, o których nawet trudno pisaæ.
Sytuacja diecezji nie jest ³atwa (jestem
cz³onkiem Diecezjalnej Komisji Finansowej).
Kardyna³ zdecydowa³, ¿e po dwóch latach ca³a
odpowiedzialnoæ za szko³y przejdzie w rêce
parafii, a ka¿da z nich powinna mieæ tylko dwie
szko³y. W parafii, w której ja jestem, by³y 4 szko³y. Jedn¹ oddano nam  siostrom salezjankom.
Jeli macie mo¿liwoci, by pomóc Kocio³owi
w Sudanie, to mo¿e jak¹ ofiar¹ w sp³aceniu
nauczycieli. Przez nadchodz¹ce 2 lata Koció³
katolicki jeszcze bêdzie dop³aca³ do wyp³at nauczycieli, z wyj¹tkiem naszej szko³y. Poniewa¿
dano nam jedn¹ szko³ê, bêdziemy musia³y same
poszukaæ brakuj¹cych pieniêdzy.
Mimo to dzi z nadziej¹ patrzê w przysz³oæ. Ja i moje wspó³siostry mamy powód do
radoci. Nareszcie po wielu trudach otrzyma³ymy ca³kowit¹ administracjê szko³y, za któr¹
niby by³ymy odpowiedzialne, ale pod dyrekcj¹
parafii  proboszcza. Nie by³a to najlepsza sy-
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ga³ siê te¿ niezale¿nych, zewnêtrznych audy- jest sprawa szwajcarskiej organizacji, podejtów finansowych. Z du¿¹ krytyk¹ ze strony rzanej o zdefraudowanie pieniêdzy przeznawspólnoty miêdzynarodowej spotka³ siê zakaz czonych na wsparcie dla zara¿onych wirusem

90 placówek
organizacji pozarz¹dowych
Rodaj

opieka zdrowotna
edukacja
chorzy na AIDS
sieroty
pojednanie po ludobójstwie
rozwój spo³eczeñstwa

Iloæ
26
23
18
13
12
12

dalszej dzia³alnoci, wydany w tym¿e roku dla
38 organizacji. Prezydent Paul Kagame jest te¿
niezbyt przychylnie nastawiony do Kocio³a.
W ostatnich latach stosunki rz¹du z organizacjami uleg³y poprawie, choæ z ich strony
te¿ dochodzi do nadu¿yæ. Aktualnie badana

tuacja ani dla szko³y, ani dla nas, bo na przyk³ad nie mog³am usun¹æ nauczyciela, który
przychodzi³ do pracy 34 razy w miesi¹cu,
otrzymywa³ pensje, a ja uczy³am, by dziewczyny zda³y pañstwowe egzaminy.
Teraz my bêdziemy zapisywaæ dzieci do
naszej szko³y, p³aciæ pensje nauczycielom i wymagaæ, by obowi¹zki by³y wype³nione, a dziewczêta mia³y lekcje i lepsze przygotowanie do
przysz³oci. Ta radoæ jest zwi¹zana z nowymi
troskami. Musimy przystosowaæ szko³ê do nowej sytuacji, powiêkszyæ pokoje nauczycielskie,
bo bêdzie wiêcej nauczycieli, poszukaæ nowych
pracowników, bo ci, którzy byli poprzednio,
nie maj¹ umowy z nami, tylko z diecezj¹. Bêd¹
pracowaæ w innych szko³ach, gdzie brakuje
nauczycieli. W tym roku zaczniemy szko³ê od
klasy pierwszej podstawowej a¿ do klasy
ósmej. Zawsze otrzymywa³ymy dziewczêta do
klasy szóstej, siódmej i ósmej z innej szko³y
nale¿¹cej do parafii. Narzeka³ymy na poziom
nauczania w tamtej placówce.
Chcia³am zwróciæ siê do Ruchu Maitri
z prob¹ o pomoc finansow¹ w realizacji tego
nowego projektu. Psychicznie jestemy przygotowane na trudnoci finansowe, zw³aszcza
przez pierwsze trzy lata. By pokryæ wyp³aty dla
nauczycieli, musia³ybymy podnieæ wpisowe

HIV. Ka¿de stowarzyszenie, które chce prowadziæ w tym kraju dzia³alnoæ, musi siê zarejestrowaæ w Ministerstwie ds. Samorz¹dnoci,
i sk³adaæ do niego  w zale¿noci od jej rodzaju  roczne lub kwartalne raporty. Wg dokumentu Polityka pomocowa Rwandy z 2006 r.
rz¹d ma stopniowo redukowaæ zale¿noæ gospodarki kraju od pomocy zagranicznej.
Jestemy  jako uczestnicy Ruchu Maitri,
a czêstokroæ tak¿e jako rodzice adopcyjni 
ogromnie wdziêczni misjonarzom i misjonarkom, z którymi dane nam jest wspó³pracowaæ.
Wykonuj¹ oni olbrzymi¹ pracê. Bez nich nie
bylibymy w stanie nic pomóc dzieciom rwandyjskim. Mo¿emy te¿ mieæ pewnoæ, ¿e przesy³ane na ich rêce rodki trafi¹ rzeczywicie do
potrzebuj¹cych.
Konrad Czernichowski

do szko³y. W tej chwili dla klas 14 wynosi ono
w szko³ach nale¿¹cych do Kocio³a katolickiego 160 dinarów sudañskich (0,69 USD), a dla
klas 58: 185 dinarów (0,80 USD). To nie pokryje wyp³at dla nauczycieli. Jak wrócê z Kenii,
spróbujê przygotowaæ projekt.
W prywatnych szko³ach wpisowe jest wysokie. My nie mylimy o wysokim czesnym, ale
o takim, które pokryje minimalne potrzeby szko³y, by tak¿e najbiedniejsi mieli szanse dobrej
edukacji. W naszej szkole jest wiele dziewcz¹t
adoptowanych przez rodziców w Polsce. W minionym roku p³aci³ymy dla wielu dziewcz¹t za
naukê, kupowa³ymy ksi¹¿ki, mundurki szkolne, przybory, p³aci³ymy za opiekê lekarsk¹ i lekarstwa dziêki ofiarodawcom, którzy wspomagali konkretne sieroty z naszej szko³y.
W maju rozpoczn¹ siê zapisy do szko³y.
Mam nadzieje, ¿e uda mi siê zrobiæ zdjêcia
dziewcz¹t i przygotowaæ ich dokumenty do
Adopcji dla tych rodziców, którzy tak cierpliwie czekaj¹ na nie. Jestem im bardzo wdziêczna za ofiarnoæ i cierpliwoæ. Niech Bóg wynagrodzi swoj¹ mi³oci¹ i b³ogos³awieñstwem,
a ja moj¹ z serca p³yn¹c¹ modlitw¹. Bêdê pamiêtaæ w modlitwie w czasie rekolekcji.
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ciæ za darmo. Krótko mówi¹c, chorzy dostawali konieczn¹ opiekê medyczn¹, posi³ki trzy
razy w miesi¹cu, ¿ywnoæ i kleiki przygotowywane w orodku cztery razy w tygodniu, a kobiety w ci¹¿y i po porodzie dostaj¹ mieszankê
kleikow¹. Otrzymuj¹ tak¿e od czasu do czasu
odzie¿ i myd³o.

W tym roku zajêlimy siê:

l Ndosho,
l Nyabyunyu,
l obóz dla uchodców w Mugunga,
l obóz dla uchodców w Bulengo,
l obóz dla uchodców w Buhimba,
l obóz Keshero.

Wizyty domowe.

Wizyty domowe odgrywaj¹ wa¿n¹ rolê

l 1620 nowymi przypadkami (1463 dzieci red- w opiece nad osobami niedo¿ywionymi i s¹

WIECI Z AFRYKI
Orodek do¿ywiania
w Keshero

Raport roczny z dzia³alnoci orodka do¿ywiania Opatrznoci Bo¿ej w Keshero
prowadzonego przez siostry pallotynki
w Demokratycznej Republice Konga

Pragniemy przedstawiæ raport roczny z naszej dzia³alnoci w orodku do¿ywiania
Opatrznoci Bo¿ej. Od pocz¹tku tego roku
nasz kraj prze¿ywa trudny okres wojny i niepewnoci. By³o kilka chwil spokoju, ale ostatnimi czasy sytuacja jest krytyczna.
Obozy uchodców znajduj¹ce siê w pobli¿u
naszego orodka s¹ coraz liczniejsze i przeludnione. Oprócz tego, ¿e brakuje im po¿ywienia,
uchodcy nie maj¹ dostêpu do wody pitnej, co
powoduje cholerê i inne choroby zwi¹zane
z brakiem higieny. Fakt, i¿ mieszkañcy Keshero
przyjêli pod swój dach uchodców, pogorszy³
i tak tragiczne warunki ich ¿ycia. Czêsto w jednym domu mieszka nawet 20 osób, które nie
pracuj¹, bo sytuacja jest niepewna.
To powoduje równie¿ niedo¿ywienie, poniewa¿ rodzina nie jest w stanie zaspokoiæ potrzeb dzieci. Kobiety w ci¹¿y nie maj¹ rodków
na pójcie do szpitala, gdzie trzeba p³aciæ, ale
dziêki Waszej pomocy moglimy je tam umie-

nio niedo¿ywionych, 157 doros³ych); sporód tych przypadków 65 przekazalimy
do Orodka Do¿ywiania Terapeutycznego (CNT), gdzie oferowana jest opieka na
wy¿szym poziomie;
l 1046 wczeniejszymi przypadkami
(w tym 19 ponownych przyjêæ).
W sumie: 2666 przypadków w ci¹gu tego
roku
l Przypadki wyleczone: 1909
l Przypadki nieudzielenia pomocy: 0
Aby uzyskaæ postawiony sobie przez
nas cel, orodek organizuje spotkania
4 razy w tygodniu (poniedzia³ki, wtorki,
czwartki, pi¹tki). Ponadto, aby sprawdziæ,
czy dobrze wykorzystuj¹ nasze rady, centrum organizuje odwiedziny w domach
pacjentów w ka¿d¹ rodê i sobotê.
W orodku pacjenci cierpi¹cy na niedo¿ywienie otrzymuj¹ od nas 4 razy w tygodniu kleik i ¿ywnoæ, która przygotowywana jest na miejscu, oraz otrzymuj¹
3 razy miesiêcznie posi³ki, które przygotowywane s¹ w domach pacjentów. rednia
d³ugoæ pobytu naszych pacjentów w centrum
wynosi 88 dni ze rednim przybraniem na wadze 2,3 g na 1 kg masy cia³a w ci¹gu dnia.

Miejsca pochodzenia nowych dzieci

Szacujemy, ¿e znaczna wiêkszoæ dzieci,
nad którymi sprawujemy opiekê w naszym
orodku, pochodzi z nastêpuj¹cych dzielnic:
l Keshero,

jednoczenie jedynym sposobem na walkê z niedo¿ywieniem w naszym regionie. W ci¹gu roku
2008 mielimy mo¿liwoæ:
l odwiedzenia wszystkich dzielnic i obozów
uchodców, sk¹d pochodz¹ osoby niedo¿ywione, a które mamy pod opiek¹;
l wykrywania osób niedo¿ywionych w obozach i zachêcania ich do przybycia do naszego orodka w celu uzyskania opieki;

Przedszkole w Dimako, Kamerun. Fot.: £ukasz Sokó³.

Dzieci adopcyjne,
Ci¹gKeshero
dalszy na2007
str. 7
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WIECI...

trum, tzn. kleik oraz zró¿nicowane posi³ki
rodzinne.
Aktualnie stan dziecka jest dobry. Mamy
nadziejê, ¿e dziecku nie grozi juz nawrót choroby, gdy¿ staralimy siê uwra¿liwiæ rodziców
na odpowiedni sposób opieki nad dzieckiem,
mimo i¿ nie dysponuj¹ oni wystarczaj¹cym bud¿etem finansowym. Jednak ojciec rodziny stara siê pozyskaæ wszelkie rodki na utrzymanie
rodziny.

Dokoñczenie ze str. 6

l zweryfikowania, czy rady dawane matkom
s¹ wdra¿ane w ¿ycie rodziny;

l udzielania innych przydatnych porad.

Ustalilimy program wizyt domowych 2 razy w tygodniu.

Edukacja nt. prawid³owego od¿ywiania

Podejmowane tematy uzale¿niamy od
bie¿¹cych problemów napotykanych podczas wizyt:
l zrównowa¿one planowanie rodziny,
l oznaki niedo¿ywienia,
l utrzymywanie higieny w swoim otoczeniu,
l rozs¹dne rozdysponowywanie ¿ywnoci¹,
l zapobieganie chorobom zwi¹zanym
z biegunk¹.

Dzia³ania propagacyjne: zabezpieczenie
¿ywnociowe
l ogródek warzywny i zbiorowe pola (aktywi-

zujemy opiekunów naszych pacjentów do
uprawy kapusty, buraków, cebuli, pomidorów, fasoli, szpinaku, bak³a¿anów i innych
warzyw;
l hodowla (kontynuujemy hodowlê królików,
go³êbi, wiñ, indyków i kóz, które dostarczaj¹ miêsa dla chorych).

Wnioski

W ci¹gu roku 2008 zauwa¿ylimy, ¿e liczba niedo¿ywionych osób ronie z dnia na
dzieñ z powodu niepewnoci i wojen, które
tocz¹ siê ci¹gle w naszym regionie. Dziêki
Waszej pomocy moglimy pomóc osobom
niedo¿ywionym i os³abionym, wymienionym
powy¿ej, ale problem narasta, bo sytuacja
nadal jest krytyczna. Pragniemy Wam serdecznie podziêkowaæ za Wasze dobre serce,
które ³agodzi cierpienia naszego narodu.

¯yciorys dziecka niedo¿ywionego:
Maloba Generose (8 lat)

Omioletnia Maloba jest sierot¹. Jej ojciec,
bêd¹c ¿o³nierzem, zgin¹³ w 2002 roku na froncie, matka zmar³a w tym samym roku z powodu
choroby. Rodzice mieli czwórkê dzieci, z których Maloba jest najm³odsza. Obecnie przebywa u swojej cioci, która ma 10 w³asnych dzieci.
Ona nie pracuje, a jej m¹¿ jest policjantem.

Stan zdrowia
Niech Bóg Was b³ogos³awi i obdarzy wszelkimi ³askami.
siostra Marta Litawa SAC

Ratuj¹c od mieri g³odowej

Z orodków do¿ywiania wspieranych
przez Ruch Maitri korzysta kilkaset dzieci.
Aby przedstawiæ potrzebê pomocy, zamieszczamy poni¿ej sylwetki dwojga dzieci z orodka do¿ywiania w Gomie-Keshero w Demokratycznej Republice Konga.
¯yciorys dziecka niedo¿ywionego:
Oliva Baseme (1 rok i 2 miesi¹ce)
Oliva jest drugim dzieckiem rodziny. Oboje rodziców s¹ uchodcami. Choroba dziecka
nie jest tylko spowodowana brakiem finansów
rodziny, ale równie¿ faktem, i¿ podczas gdy
matka by³a w nastêpnej ci¹¿y, nie potrafi³a zapewniæ dziecku odpowiedniej opieki.

Stan zdrowia

Gdy dziecko trafi³o do naszego centrum,
by³o w stanie krytycznym. Zastosowalimy
leczenie, które jest typowe dla naszego cen-

Podziêkowanie dla Ruchu Maitri za pomoc w organizacji
Tygodnia Tolerancji w Gimnazjum Nr 2 w G³ogowie.

Tydzieñ Tolerancji
W poniedzia³ek 16. marca br. w Gimnazjum
Nr 2 w G³ogowie rozpocz¹³ siê Tydzieñ Tolerancji. Do udzia³u zaproszono wolontariuszy wroc³awskiej wspólnoty Ruchu Maitri. Zaprezentowali oni dzia³alnoæ Ruchu i opowiadali o sytuacji w Afryce, podkrelaj¹c potrzebê tolerancji
etnicznej i religijnej.
W spotkaniu wziêli udzia³ przedstawiciele
wszystkich klas, zaintresowani t¹ problematyk¹. Wykazali siê du¿¹ znajomoci¹ wiedzy
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Trafiaj¹c do naszego centrum, stan dziecka by³ bardzo ciê¿ki: wa¿y³o jedynie 13 kg. Zastosowalimy dziecku leczenie typowe dla naszego centrum. Po kuracji zauwa¿ylimy
znaczn¹ poprawê stanu zdrowia. Teraz wa¿y
16,7 kg. Nastêpnie odbylimy kilka wizyt
w domu dziecka i jego stan nadal siê poprawia. Udzielilimy rodzinie kilka porad i mamy
nadziejê, ¿e mimo ubóstwa rodzina otoczy
dziecko odpowiedni¹ opiek¹.

dotycz¹cej problemów w Afryce. Z pewnoci¹ to wynika z dzia³alnoci szko³y, która
jest bardzo zaanga¿owana i podejmuje wiele inicjatyw na rzecz pomocy czarnemu kontynentowi. Na przyk³ad: dziewczynka, podopieczna tej szko³y w ramach Adopcji Serca
(5 lat pod opiek¹ szko³y), zakoñczy³a ju¿ naukê i wysz³a za m¹¿. Obecnie m³odzie¿
wspiera 15-letniego Jackyego z Madagaskaru. Mieszka on ze swoimi dziadkami w ma³ej

S. Marie Louise
wiejskiej chacie, sk³adaj¹cej siê z 3 izb, w tym
z kuchni.
Wspólnota Ruchu Maitri szczególnie dziêkuje Dyrekcji Szko³y za zaproszenie, gor¹ce
przyjêcie i solidn¹ organizacjê!
Od szko³y otrzymalimy podziêkowanie
w formie listu o treci nastêpuj¹cej:
Przyczynili siê Pañstwo do zwiêkszenia wiedzy
naszych wychowanków na temat ró¿nych przejawów tolerancji dla drugiego cz³owieka, przez co
istotnie wspomoglicie realizacjê programu wychowawczego szko³y oraz inicjatyw w zakresie samorz¹dnoci uczniowskiej.
mgr Wies³awa Wysocka
Dyrektor Gimnazjum Nr 2 w G³ogowie
Konrad Czernichowski

2009-09-11, 14:00

8

Niedawno dotar³ do wroc³awskiego orodka Ruchu Maitri apel o pomoc od siostry
El¿biety Czarneckiej z Sudanu.

Projekt z Sudanu
Wau jest ma³ym miasteczkiem usytuowanym na po³udniu Sudanu. Miejscowoæ ta
i jego mieszkañcy wiele wycierpieli podczas
ostatniej 21-letniej wojny domowej. Obecnie,
po podpisaniu paktu pokojowego, miejsce to
z wielkim trudem odbudowuje materialne, kulturowe, psychiczne i duchowe zniszczenia.
Siostry salezjanki, które pracuj¹ w Sudanie
od 1983 roku (wtedy rozpoczê³a siê ostatnia
wojna domowa na po³udniu), pozosta³y wierne misji, mimo trudnych warunków i czêstego
nara¿ania ¿ycia. Przez wszystkie te lata misjonarki pracowa³y w szkolnictwie: maj¹ 2 przedszkola z 464 ma³ych dzieci i 2 szko³y podstawowe dla ch³opców i dziewcz¹t, w których jest obecnie 3 230 dzieci. Maj¹ ponadto przychodniê lekarsk¹, gdzie codziennie ok. 250 chorych jest otaczanych opiek¹, Wy¿sz¹ Szko³ê Pielêgniarsk¹,
otwart¹ po podpisaniu uk³adu pokojowego
i Centrum Promocji Kobiet z oko³o 150 kobietami. Siostry opiekuj¹ siê te¿ dzieæmi i m³odzie¿¹
z okolicznych wiosek poprzez regularne, profesjonalnie przeprowadzane spotkania, motywuj¹ce religijnie i moralnie.
Przez wszystkie lata ludnoæ zamieszkuj¹ca Wau i okoliczne wioski napotyka³a
ogromn¹ trudnoæ w zdobywaniu wody pitnej.
Problem ten jeszcze bardziej siê nasila w okresie bezdeszczowym. Ludzie, a zw³aszcza kobiety, musz¹ dwigaæ wodê z odleg³ych okolic.
Sikka Hadid znajduje siê na obrze¿ach Wau.
Tam siostry salezjanki  oprócz wspomnianej
szko³y podstawowej i przychodni lekarskiej 
prowadz¹ Centrum Promocji Kobiet dla Wau
i 5 pobliskich wiosek. Wiêkszoæ tych kobiet nie
mia³a mo¿liwoci zdobycia ¿adnej edukacji, nie
umie pisaæ ani czytaæ, nie ma podstawowych wiadomoci odnonie zdrowego prowadzenia
domu, pierwszej pomocy medycznej dla dzieci
itd. W Centrum Promocji Kobiet siostry prowadz¹ ró¿ne kursy i programy, podstawow¹ edukacjê dla doros³ych, ucz¹ prostych, wydawa³oby
siê  podstawowych czynnoci jak szycie, gotowanie, pierwsza pomoc medyczna, opieka nad
dzieæmi itp. Kobiety, które przychodz¹ na spotkania i kursy, s¹ zazwyczaj bardzo biedne. Podczas ka¿dego spotkania otrzymuj¹ posi³ek.

Brak wody jest wielk¹ przeszkod¹ w skutecznym prowadzeniu Centrum Promocji Kobiet. Do
tej pory siostry kupowa³y wodê do picia, ale jest
to bardzo kosztowne i trudne do wykonania. Kiedy nie udawa³o siê zdobyæ wody, ludzie pili to, co
mieli, nara¿aj¹c w³asne zdrowie i ¿ycie.
Z pomoc¹ ekspertów odkryto, ¿e Wau 
Sikka Hadid posiada dobr¹ wodê g³êbinow¹,
która mo¿e byæ wykorzystana, jeli zostan¹
wywiercone studnie. S¹ te¿ spó³ki gotowe podj¹æ siê tej pracy w odpowiednim czasie (czyli
w porze suchej, bezdeszczowej, kiedy to drogi
s¹ wystarczaj¹co dobre, by sprowadziæ niezbêdny do pracy sprzêt).
Ca³a praca zwi¹zana z wykopaniem obejmuje nie tylko wywiercenie studni g³êbinowej,
której przewidywany koszt wynosi 10 000 EUR,
ale tak¿e pod³¹czenie pompy elektrycznej,
wydobywaj¹cej ze studni wodê, odpowiedni¹
cysternê na wodê i umieszczenie jej na wie¿y
o stosownej wysokoci, rury ³¹cz¹ce cysternê
z ró¿nymi punktami w Centrum Promocji Kobiet, z przychodni¹ i z miejscami, gdzie ludzie
mogliby swobodnie pobieraæ wodê dla siebie.
Ca³kowity koszt projektu, przedstawiony przez
przedsiêbiorcê, wynosi 14 000 EUR
Projekt powinien byæ zakoñczony w ci¹gu
4 miesiêcy od podpisania kontraktu i wp³acenia
zaliczki. Miasteczko Wau nie ma nale¿ytych
dróg. Sprowadzenie potrzebnych maszyn do tej
miejscowoci poch³ania du¿o czasu i wymaga
odpowiedniego zabezpieczenia. Kontrahent zgodzi³ siê na odbiór ca³kowitej sumy wynagrodzenia za wykonany projekt tylko wtedy, gdy otrzymamy obiecan¹ wodê. Odpowiedzialnoæ za dalsze codzienne funkcjonowanie pompy wodnej,
naprawy, ropê potrzebn¹ do generatora itd. bior¹
na siebie siostry salezjanki tam pracuj¹ce.
Bezporednimi odbiorcami projektu bêd¹
kobiety, które uczestnicz¹ w programie prowadzonym przez Centrum Promocji Kobiet z Wau
i z 5 pobliskich wiosek, chorzy udaj¹cy siê do
orodka zdrowia po pomoc lekarsk¹ (ponad
250 osób dziennie), liczni biedni przychodz¹cy
ka¿dego dnia po wsparcie materialne, nauczyciele, wychowawcy, lekarze, pielêgniarki,
mieszkañcy pobliskich domów, a tak¿e siostry
.

tam pracuj¹ce. Trudno w tej chwili podaæ dok³adn¹ liczbê, ale przewidujemy, ¿e bêdzie to
oko³o 1 000 osób dziennie, jeli nie wiêcej.
Siostry salezjanki pracuj¹ce w Sudanie zwracaj¹ siê do Pañstwa z gor¹c¹ prob¹ o pomoc w wywierceniu studni w miejscu ich
pracy misyjnej w Wau  Sikka Hadid dla dobra chorych i kobiet z Centrum.
Tak¹ sam¹ studniê potrzebuje Szko³a
Podstawowa w. Józefa w Sikka Hadid.
W tym roku uczy siê w niej 296 przedszkolaków i 1 696 dzieci w klasach od pierwszej do ósmej. Siostry codziennie musz¹
kupowaæ wodê do picia dla tych dzieci. Niestety szko³a ta jest zbyt daleko od wspomnianego Centrum Promocji Kobiet, by doprowadziæ do niej wodê z tamtejszej studni. Ta
studnia te¿ kosztowa³aby 14 000 EUR.
W sumie obie studnie kosztuj¹ 28 000 EUR.

Z ca³ego serca pragniemy wyraziæ nasz¹
wdziêcznoæ za wodê, zdrowie i ¿ycie, które
Pañstwo podaruj¹ biednym ludziom w po³udniowym Sudanie, gdzie pracuj¹ siostry salezjanki z ró¿nych stron wiata, a wród nich tak¿e Polki. Niech Bóg wynagrodzi Wasz¹ ofiarnoæ, a ka¿da wypita szklanka wody z tych studzien bêdzie modlitw¹ uwielbienia i proby kierowanej do Boga za tych, którzy przyczynili siê
do ich wywiercenia.
Bóg zap³aæ! Z najlepszymi ¿yczeniami i modlitw¹ o b³ogos³awieñstwo Bo¿e na ka¿dy dzieñ,
z wyrazami szacunku, zjednoczona w Chrystusie, siostra El¿bieta Czarnecka.
Kwota projektu: 28 000 EUR
Wp³aty na ten cel nale¿y kierowaæ
na konto:
05 1020 5226 0000 6402 0025 8103
Nazwa: Ruch Maitri przy parafii
w. Augustyna, ul. Sudecka 90
53-129 Wroc³aw
tytu³em: Studnie w Sudanie

Na stronie http://www.wroclaw.maitri.pl/
programyPomocy.html#studnie mo¿na na
bie¿¹co ledziæ stan zbiórki. Wszystkim serdecznie dziêkujemy!

Adres redakcji:
Tel./faks
konto
e-mail
Redaguje
Warunki prenumeraty
Biuro gdañskiego orodka Ruchu Maitri czynne
Wspólnotowa Msza w

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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