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ROZMOWA O RÓ!NYCH OBLICZACH AFRYKI
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— Zje!dzi" ksi#dz pó" Af-
ryki. Czy kiedykolwiek mu-
sia" ksi#dz podejmowa$
takie decyzje, przed jakimi
stoj# dzisiaj misjonarze
w Republice %rodkowoafry-
ka&skiej?

— Dzi!ki Bogu, nigdy.

— Cz'($ misjonarzy wyje-
cha"a z R%A, ale cz'($ zos-
ta"a. Jest tam m.in. silna
ekipa z Tarnowa. To ro-
dzinne miasto ksi'dza.

— Tak, ale nie znam nikogo
z nich.

— Co mo)e si' dzia$ w g"o-
wach misjonarzy, którzy ry-
zykuj# )ycie, zostaj#c
miejscu, w którym nikt nie
jest im w stanie pomóc?
Maj# swoich rodziców, ro-
dze&stwo, a mimo to nie

uciekaj# spod maczet i ka-
rabinów i odmawiaj# ewa-
kuacji.

— Sam wojny nie do"wiad-
czy#em, wi!c trudno mi mówi$.
Ale wiem jedno: gdybym by#
na ich miejscu, chcia#bym za-
chowa$ si! tak jak oni. Na od-
leg#o"$ jednak mog! pomaga$
im tylko modlitw%. O modlit-
w! za misjonarzy w R&A po-
prosi#em te' na Facebooku.
Sam mia#em naprawd! du'o
szcz!"cia. Jak mnie okradali, to
akurat nie by#o mnie w domu.
Raz w Monrowii w Liberii
by#a strzelanina na ulicy. Po
prostu kazano nam wtedy nie
wychodzi$ z domów. Kiedy
tam przyjecha#em, dochodzi-
#o do star$, mimo 'e by# pokój.
Pracowa#em wtedy w obozie
dla przesiedle(ców. I nigdy
nie ba#em si! o swoje 'ycie.

— Za to o was, misjonarzy,
boj# si' wasze rodziny.

— Prosz! pani, misja to nie
jest przygoda, 'e si! przyje'-
d'a na pogaduszki. Z lud)mi,
do których si! przyje'd'a,
misjonarz jest na dobre i na
z#e. Nie opuszcza si! ludzi.
Nasze rodziny o tym wiedz%.
Ale po latach pobytu tutaj
mog! powiedzie$, 'e Afryka
wcale nie jest tak niebez-
pieczna, jak to si! wydaje
z Europy. Jad%c do Liberii,
przypuszcza#em, ' e b!dzie
ci!'ko. Nie by#o wody i innych
podstawowych dóbr. Ale ju'
po tygodniu pobytu przesta-
#em porównywa$ Liberi!
z Polsk% i zacz!#o by$ #atwiej.

— Teraz ksi#dz mieszka
w Zambii. Przyje)d)aj# do
ksi'dza wolontariusze z Pol-
ski.

— Oni, oczywi"cie, porów-
nuj% na pocz%tku te dwa kra-
je. Tu, w Zambii, nikt nie gania
z broni% po ulicach. Ale z do-

st!pem do wody nie wsz!dzie
jest #atwo. Mimo tego ch!tnych
do pracy mi nie brakuje.

— No w"a(nie, zw"aszcza )e
to specyficzni ludzie.

— Moi wolontariusze to
przedsi!biorcy. I budujemy
przedszkole dla dzieci, by$
mo'e wyrosn% z nich przed-
si!biorcy. Zauwa'y#em, 'e po-
j!cie wolontariatu przesta#o
mie$ pierwotne znaczenie.
Spotka#em w Zambii Austra-
lijczyka, bezrobotnego, na za-
si#ku, który przyjecha# tutaj na
wolontariat. To ja si! pytam:
jaki to wolontariat, jak jego
pobyt jest op#acany przez
rz%d? Podobnie jest w wi!k-
szo"ci przypadków. Ale nie
u mnie. Moi wolontariusze
przyje'd'aj% za w#asne pie-
ni%dze, a nie za pieni%dze
rz%dów czy jakich" organiza-
cji. Sami musz% si! utrzyma$.
Nie dostaj% na jedzenie, wi!c
sami si! musz% tak'e wy'ywi$.
Wynajmuj% sobie mieszka-
nia na w#asn% r!k!. Ja ich
nie wezm! do siebie, bo sam
wynajmuj! ma#y pokoik w se-
minarium. To jest prawdziwy
wolontariat. Jakbym ja mia#

ich karmi$, to wola#bym za-
trudni$ pracowników na
miejscu.

— Polscy przedsi'biorcy wy-
daj# w"asne pieni#dze, )eby
uk"ada$ ceg"y w dalekiej Za-
mbii? Nazwiska.

— To spora grupa. Z Olszty-
na by# na przyk#ad Daniel.
W naszym przedszkolu chce-
my propagowa$ w"ród dzieci

idee przedsi!biorczo"ci. Lu-
dzie musz% si! tego nauczy$.
Nie tylko tutaj zreszt%. Spo-
tykam m#odych ludzi i py-
tam ich: po co si! uczycie?
Oni mówi%: 'eby znale)$ pra-
c!. A to b#%d. Poprawna od-
powied) to, aby tworzy$ nowe
miejsca pracy.

— Przecie) to utopia. Ksi#dz
tak samo jak ja wie, )e nie
z ka)dego mo)na zrobi$ biz-
nesmena.

— Ale ka'demu trzeba da$
szans! i pomóc odkry$ t! smy-
ka#k!. Tutaj ludzie jednak nie
my"l% w takich kategoriach.
Zreszt% w Polsce jest podob-
nie. Mo'e inaczej jest w Sta-
nach Zjednoczonych. Zreszt%,
co to jest przedsi!biorczo"$?
Kiedy mówi! zakonnicy, któ-
ra prowadzi ksi!garni!, 'e
jest superprzedsi!biorc%, to
ona si! dziwi. Mówi: a co ja
mam tu za zysk? Tyle 'eby si!
op#aca#o. Ale w tym w#a"nie
rzecz. Tak prowadzi$ firm!,
'eby si! op#aca#o. Jakakol-
wiek by ona nie by#a. Podob-
nie mówi! ksi!'om w para-
fiach. Oni si! oburzaj%, mó-
wi%, 'e nie s% 'adnymi przed-

— Nie do!wiadczy"em wojny, ale gdybym by" na miejscu
misjonarzy z Republiki #rodkowoafryka$skiej, chcia"bym
zachowa% si& tak jak oni — religijne walki w R#A komentuje
ks. dr Jacek Gniadek, werbista, który pracuje w Zambii.
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Z lud!mi, do
których si"
przyje#d#a,
misjonarz
jest na dobre
i na z$e. Nie
opuszcza si"
ludzi. Nasze
rodziny
o tym wiedz%


