












Wieści z Afryki

W Rwandzie sytuacja osób niepełnospraw-
nych fizycznie i umysłowo nie jest łatwa. Są 
one wykluczone ze społeczeństwa i przyjmo-
wane jako „przekleństwo” w rodzinie. Los 
upośledzonych, zwłaszcza dzieci, jest bardzo 
smutny. Niekiedy dochodzi do ekstremalnych, 
nieludzkich sytuacji, kiedy maluchy zamyka się 
w oborze, traktując na równi ze zwierzętami.

 Nie brakuje jednak takich ludzi, którzy dają 
piękne świadectwo opieki nad chorymi. Takim 
przykładem jest babcia, która raz w tygodniu 
przynosi na dożywianie do centrum pięciolet-
nią, upośledzoną wnuczkę – mała Sandrina 
waży tylko 5,8 kg, ma nieskoordynowane ruchy, 
nie chodzi, nie siedzi, nie mówi, wydaje z siebie 
tylko jęki. Została porzucona przez matkę, gdy 
ta spostrzegła, jak bardzo upośledzona jest jej 
córka. Babcia opiekuje się małą z wielkim po-
święceniem i troską już od trzech lat.

Ostatnio coraz więcej osób zgłasza się do 
nas z prośbą o pomoc dla dzieci z różnymi 
anomaliami fizycznymi i psychicznymi. Są to 
maluchy z zespołem Downa, porażeniem mó-
zgowym, AIDS oraz z innymi upośledzeniami, 
które są niejednokrotnie skutkiem urazów oko-
łoporodowych, stosowania przez matki leków 
antykoncepcyjnych, leczenia tradycyjnego etc.

Dzięki dziewięcioletniej współpracy z orga-
nizacją „Ziarno Gorczycy” mogłyśmy udzielić 
pomocy medycznej 87 upośledzonym dzieciom, 
z czego 20 jest jeszcze w trakcie leczenia. Są to 
głównie osoby po operacjach kończyn dolnych, 
które poruszają się przy pomocy kul, noszą buty 
ortopedyczne, protezy, gorsety lub przemiesz-
czają się na wózku inwalidzkim. Wszystkich 
chorych o dużym stopniu niepełnosprawności 
kierujemy do – prowadzonego przez zakon Braci 
Miłosierdzia – Szpitala dla Niepełnosprawnych 
(HVP – Home de la Vierge des Pauvres), który 
znajduje się na południu kraju, w Gatagara. 
Ośrodek ten funkcjonuje od 50 lat i ma bardzo 
dobrą renomę. Na miejscu znajduje się szkoła 
podstawowa i średnia z internatem. Dzieciom, 
które są pod naszą opieką,  zapewniamy, oprócz 
pokrycia kosztów leczenia, comiesięczne utrzy-
manie w ośrodku (opłatę za: pobyt, wyżywienie, 
czesne za szkołę, przybory szkolne, przejazd do 
domu trzy razy w roku).

Obecnie w Ośrodku dla Niepełnospraw-
nych w Gatagara przebywa 8 dzieci z adopcji 
medycznej, z czego 6 uczy się w szkole pod-
stawowej, a 2 w szkole średniej. Pozosta-
łych 4 uczniów, bardziej sprawnych fizycznie, 
mieszka w swoich domach i uczęszcza do po-
bliskich szkół w wioskach. Od czasu do czasu 
jeżdżą na konsultacje i ćwiczenia terapeutyczne 

do ośrodka w Gatagara. Siódemka dzieci jest 
w wieku przedszkolnym. Część z nich czeka 
na konsultację medyczną w Gatagara. Jedno 
dziecko z adopcji medycznej z problemami na 
tle psychicznym, w dużej mierze zdane jest na 
swoją rodzinę. Udzielamy mu jedynie pomocy 
w zakupie leków i pokrywamy koszty przejazdu 
na badania do Szpitala Psychiatrycznego w Nde-
ra, znajdującego się 110 km od Nyakinamy. Koszt 
leczenia specjalistycznego (operacje chirurgicz-
ne, ćwiczenia, masaże, zakup protez, gorse-
tów, butów ortopedycznych oraz ich reperacje, 

koszty utrzymania w ośrodku w Gatagara) jest 
bardzo wysoki. Wydatki związane z leczeniem 
są zróżnicowane, zależą od stopnia upośledze-
nia każdego pacjenta (dla przykładu: koszty 
leczenia jedenastoletniej dziewczynki na wózku 
inwalidzkim wynoszą rocznie ponad 600 Euro, 
zaś chłopca z protezami – 300 Euro). Według 
kosztorysów z ubiegłego roku, leczenie i utrzy-
mania jednego pacjenta w ośrodku w Gatagara 
wynosi średnio 25 Euro na miesiąc.

Od kilku lat w Rwandzie funkcjonuje sys-
tem ubezpieczenia społecznego. Gwarantuje 
on jedynie podstawową opiekę medyczną i nie 
pokrywa kosztów leczenia specjalistycznego. 
Przeciętnej rodziny nie stać na taki rodzaj 
leczenia swoich dzieci. Dlatego też pozostają 
one kalekami przez całe życie.

Zwracam się z gorącą prośbą do Was, przy-
jaciół z Maitri, o pomoc w adopcji medycznej 
dla 20 niepełnosprawnych dzieci z parafii Ny-
akinama. Koszt ogólny na rok wynosi 6000 
Euro. Bardzo proszę o takie wsparcie począw-
szy od 2011 roku. Ofiarowana pomoc uratuje 
jedno dziecko od kalectwa i pozwoli mu żyć 
w warunkach godnych człowieka.

Wdzięczna za każdy gest solidarności i życz-
liwości, pozostaję z pamięcią modlitewną.

s. Mirosława Leszkowska CSA 
Odpowiedzialna za adopcję medyczną 

w Nyakinama

W trakcie spotkania w placówce misyjnej 
Nyakinama w Rwandzie Siostry od Anio-
łów przedstawiły wolontariuszom Ruchu 
Maitri opisany wyżej  problem opieki nad 
dziećmi niepełnosprawnymi. Po zapo-
znaniu się z sytuacją Gdańska Wspólno-
ta Ruchu zdecydowała się wprowadzić 
dla 20 podopiecznych program Adopcja 
Medyczna. Wysokość składki w tym 
programie to 26 Euro miesięcznie w tym 
1 Euro opłaty administracyjnej. Okres 
ok. 3–5 lat. Zachęcamy naszych ofiaro-
dawców do udziału w programie.

Wpłaty na ten cel należy kierować 
na konto gdańskiego ośrodka Maitri: 
80 1240 1255 1111 0000 1523 4612 
Nazwa: Ruch Maitri przy parafii NSJ 

ul. ks. Zator Przytockiego 3 
80-245 Gdańsk 

Tytułem: Adopcja Medyczna
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Prośby

Siostra elżbieta Czarnecka Salezjan-
ka zwróciła się do grupy wrocław-
skiej z prośbą o pomoc.

Prezentacja odpowiedzialnej 
za projekt

Jestem siostrą salezjanką, od 20 lat 
misjonarką w Sudanie. Wszystkie te lata 
spędziłam wśród najbiedniejszych ludzi 
tego kraju, którzy z powodu wojny domo-
wej musieli opuścić południe Sudanu, ich 
rodzinną ziemię, i zamieszkać na pustyni 
w okolicach stolicy tego państwa. Tutaj – 
razem z 3 innymi siostrami (siostrą z Indii 
i 2 rodowitymi Sudankami) – poświęcamy 
nasze życie, siły, zdrowie, czas i energię dla 
dobra najbiedniejszych dziewcząt tego kraju, 
mieszkających blisko nas, by dać im nadzieję 
na lepsze życie.

Lokalizacja projektu
Wioska, w której mieszkamy, nazywa się 

Hilla Mayo i znajduje się ok. 20 km na po-
łudnie od stolicy. Liczy około 500 tys. miesz-
kańców. Część z nich to uchodźcy wojenni 
z południa, którzy byli zmuszeni przez rząd 
zamieszkać na pustyni. Żyli w strasznych 
warunkach, bez wody, pożywienia i dachu 
nad głową. Obecnie jest tutaj wiele pozy-
tywnych zmian: doprowadzono wodę i prąd 
do niektórych domów, jest droga asfaltowa, 
łącząca Hilla Mayo ze stolicą, ale niestety im 
dalej od tej drogi, tym biedniej i tym więcej 
cierpienia, głodu, chorób i niewygód. Wiele 
rodzin mieszka w szałasach, kupuje wodę, 
płaci wysoki czynsz za jeden pokój, ulepiony 
z gliny na czyimś podwórku. To właśnie dla 
dziewcząt z tych najbiedniejszych rodzin 
jesteśmy tutaj.

Historia projektu
W 1997 r. Arcybiskup Chartumu poprosił 

nas, Siostry Salezjanki, o wzięcie pod opiekę 
jednej ze szkół podstawowych należących do 

Kościoła katolickiego w tej okolicy. Szkoła 
nosi imię NMP Nadziei (ang. Our Lady of 
Hope School). Do maja 2009 r. uczyły się 
w tej szkole dziewczęta z klasy VI, VII i VIII. 
Każdy poziom miał 2 klasy. Dziewczęta 
przychodziły z innej szkoły katolickiej, gdzie 
ich edukacja kończyła się na V klasie szkoły 
podstawowej.

Diecezjalne Biuro Edukacji było odpo-
wiedzialne za wypłaty dla nauczycieli i pra-
cowników, przybory szkolne, książki, a tak-
że naprawy budynku. Z powodu trudnych 
warunków finansowych, w jakich znajduje 
się Diecezja Chartumska (brak pieniędzy 
na wypłaty dla nauczycieli), postanowiono 
zamknąć wiele szkół należących do Kościoła 
katolickiego. W tej sytuacji, by dziewczęta 
będące w naszej szkole nie były pozbawione 
edukacji, by nie zamykać tej szkoły, w maju 
2009 r. przekazano nam – Siostrom Sa-
lezjankom – razem z odpowiedzialnością 
wychowawczą i edukacyjną – odpowiedzial-
ność administracyjną, czyli finansową w tej 
szkole. Zmienił się też jej system.

Uzasadnienie projektu
Od końca czerwca 2009 r. w naszej szkole 

uczą się dziewczęta od I klasy szkoły pod-
stawowej do klasy maturalnej. W tym roku 
jest tutaj 315 dziewcząt. W przyszłym roku 
spodziewamy się ok. 500.

Nasza szkoła nie ma wystarczającej liczby 
pomieszczeń dla wszystkich klas. W tej chwili 
klasy młodsze są nieliczne, bo przekazanie 
szkoły i zmiana systemu były dla nas i dla 
rodziców wielkim zaskoczeniem. W tym roku 
szkolnym w jednej klasie mieszczą się 2 po-
ziomy: klasa I z II, klasa III z IV, ale w przy-
szłym roku szkolnym tak być nie może. Już 
obecnie wiemy od rodziców, że chcą zapisać 
swoje dzieci do naszej szkoły. Musimy wybu-
dować dwie dodatkowe klasy, powiększając 
istniejące biura. Dwa nowe biura muszą być 
usytuowane na bezużytecznych korytarzach. 
Nie wolno nam zmieniać kształtu szkoły.

Koszt projektu
Nasz przyjaciel inżynier, Sudańczyk, 

któremu przedstawiłyśmy ten projekt, po 
dokonanych obliczeniach kosztów materiału 
i pracy przedstawił nam fakturę pro forma 
w sudańskiej walucie, która obecnie jest rów-
noważna 10 950 Euro.

Czas realizacji projektu
Rok szkolny w Chartumie trwa od końca 

czerwca do końca marca. Po nim następują 
3 miesiące wakacji, które przypadają w cza-
sie najwyższych temperatur. W tym czasie, 
gdy w szkole nie ma dzieci, musiałybyśmy 
wykonać projekt.

Podziękowanie
Przedstawiam tę skromną prośbę o pomoc 

z wielką ufnością, że zostanie ona zrozumiana 
i że znajdą się dobrzy ludzie, którzy będą goto-
wi pomóc tym najbardziej cierpiącym. Niestety 
na razie nie mogę liczyć na to, że rodzice 
dziewcząt będą w stanie wybudować nowe 
klasy. Nie wszyscy mogą zapłacić niewiel-
kie roczne wpisowe, które potrzebujemy na 
wypłaty dla nauczycieli. Często dziewczęta 
przychodzą głodne i bez jedzenia, ale spę-
dzają cały dzień w szkole bez narzekania. Nie 
możemy odebrać im nadziei na naukę.

Proszę przyjąć słowa szczerej wdzięczno-
ści ode mnie, moich współsióstr, nauczycieli 
w szkole, dziewcząt i ich rodziców za wsparcie 
finansowe tego projektu, a także za modli-
twy w naszych intencjach. Razem z dziewczętami 
w czasie comiesięcznych mszy św. w naszej 
szkole i codziennego apelu będziemy przedsta-
wiać Bogu nasze modlitwy za Ofiarodawców 
naszej szkoły.

Niech patronka szkoły, NMP Nadziei, 
będzie Waszą opiekunką.

s. Elżbieta Czarnecka 
salezjanka, misjonarka w Sudanie

Kwota projektu: 10 950 EUR

Wpłaty na ten cel należy kierować 
na konto wrocławskiej wspólnoty 

Ruchu „Maitri”: 
05 1020 5226 0000 6402 0025 8103 

Nazwa: Ruch „Maitri” 
przy parafii św. Augustyna, 

ul. Sudecka 90, 
53-129 Wrocław 

tytułem: Projekt 1/Sudan

Projekt dwóch klas 
i dwóch biur 
nauczycielskich
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