
si!biorcami. A ja im wtedy:
a czy który" z was zbankruto-
wa#? No nie. Czyli potrafi$ za-
rz$dza%. I moim zdaniem tyl-
ko przedsi!biorczo"% pomo&e
Afryce podnie"% si! z tego,
co jest. Sam pracuj! w Lin-
dzie, bardzo biednej dzielni-
cy Lusaki (stolicy Zambii —
red.). Tutaj ludzie nie wie-
dz$, co ze sob$ zrobi%. Chc!
im pokaza%, czym si! ró&ni
przedsi!biorca od normalne-
go cz#owieka.

— Te! ch"tnie si" dowiem.
— Normalny cz#owiek, jak

widzi pustyni!, to widzi kup!
piasku. A przedsi!biorca, jak
widzi ten piasek, to ju& ma po-
mys#, jak na nim zarobi%.
Uzna#em, &e aby to zrozu-
mie%, trzeba mie% dobre wzor-
ce. Dlatego na wolontariat
z Polski przyje&d&aj$ przed-
si!biorcy. I tym samym po-
kazuj$, &e jak si! ma pieni$-
dze, to nie trzeba przele&e%
wakacji na pla&y, tylko mo&na
zrobi% co" dla innych. A ja
dzi!ki nim mam okazj! od-
k#ama% wolontariat. Jest jesz-
cze jedna ró&nica mi!dzy nimi
a dotychczasowymi wolonta-
riuszami. Cz!sto na wolonta-
riat jad$ ludzie, którzy
np. przerwali studia. Pytam
ich, dlaczego zrobili sobie
dziekank!. A oni: a bo ja w#a-
"ciwie nie wiem, co chc! w&y-
ciu robi%. No ludzie! To jak ty
chcesz pomaga% innym, jak ty
sam nie wiesz, co ze sob$ zro-
bi%?

— Jak bardzo bogaty musi
by# wolontariusz, !eby mie#
u ksi"dza szans"? Ile kosz-
tuje taki przyjazd?

— Rzeczywi"cie, niema#o.
Dla wi!kszo"ci ludzi to
ogromny wydatek. Sam bilet
kosztuje trzy czy cztery ty-
si$ce z#otych. Ubezpieczenia,
szczepionki — ponad tysi$c
dolarów. No i trzeba si! tutaj
utrzyma%. Raz by#a u mnie le-
karka i pyta#em j$, ile wyda-
#a na t! wypraw!. Powiedzia-
#a, &e 10 tys. z#. Przyje&d&aj$
tutaj, pracuj$ na budowie
przedszkola od godz. 7 do
godz. 15. I jednocze"nie w ten
sposób sp!dzaj$ swój wolny
czas. I pokazuj$, &e bogacze
je&d&$ nie tylko do Egiptu
czy na Karaiby.

— Mo!e przyje!d!aj$ po to,
!eby wrzuci# potem zdj"cie
na Facebooka i pochwali#
si" dobrym uczynkiem.

— Nie pytam ich o g#!bsz$

motywacj!. Ba, nawet nie py-
tam, czy s$ wierz$cy. Widz!,
&e wi!kszo"% z nich chodzi
do ko"cio#a, ale nie wszyscy.
Po prostu pozwalam ludziom
&y%. Nie jestem natarczywy.
Moi wolontariusze to zwykle
ludzie w wieku 20-30 lat. S$
wi!c doro"li i wiedz$, co robi$.

— Kto ksi"dza nauczy%
przedsi"biorczo&ci? Z domu
ksi$dz to wyniós% czy mo!e
z seminarium w Pieni"!nie?

— Trudno powiedzie%. Brat
ma w#asn$ firm!, rodzice te&
potrafili gospodarowa% pie-
ni!dzmi. W Pieni!&nie sp!-
dzi#em w seminarium cztery
lata w latach 90. ubieg#ego
wieku. To by#o super. By# czas
i na nauk!, i na sport. Semi-
narium w Pieni!&nie "wietnie
przygotowuje do misji. Zresz-
t$ jest tylko na tym skoncen-
trowane. Jeste"my tam przy-
gotowywani do pracy w zu-
pe#nie innych kulturach i wa-
runkach ni& te, które znamy.

— Gdzie teraz jest ksi"dza
dom?

— Tutaj, w Zambii. Zambia
jest moim punktem odnie-
sienia. Jak rozmawiam 
z Zambijczykami, to mówi!:
my, a nie oni. To jest moja
nowa ojczyzna.

— Rodzicom nie jest smutno
z tego powodu?

— Moi rodzice maj$ teraz po
89 lat. Mam z nimi bliski,
w#a"ciwie codzienny, kontakt.
Nawet przed chwil$ z nimi
rozmawia#em. Na szcz!"cie
rozmowy przez Skype’a s$ ta-

nie. Dzwoni! ze Skype’a na te-
lefon. Mam te& kontakt z bra-
tem. Porównuj! sobie to do
czasów, kiedy zaczyna#em
misje. Wyjecha#em do Konga,
Pierwszy list dosta#em po pó#
roku. Telefonicznie z domem
w Polsce nie mog#em po#$czy %
si! przez dwa lata. Teraz kom-
pletnie nie odczuwam braku
kontaktu z rodzin$. Oni chy-
ba te& nie. Co tu du&o mówi%:
internet u#atwia prac! misjo-
narzom. W Zambii zreszt$
mo&na si! od internetu uza-
le&ni%. W takim sensie, &e ko-
rzysta si! z niego wtedy, kie-
dy jest, a nie kiedy si! chce
("miech). Kiedy" my"la#em, &e
jak pojad! na misj!, to zajm!
si! jakim" zapomnianym lu-
dem w Afryce i tam z nim zo-
stan! na ca#e &ycie. Ale w ci$-
gu paru zaledwie lat "wiat si!
zmieni# diametralnie. Nie ma
ju& sensu zajmowa% si! ludem
w jednej wiosce. Mia#em to
szcz!"cie, &e mog#em nauczy%
si! tego, czym jest misja, kie-
dy jeszcze nie by#o internetu.
A teraz jestem tak naprawd !
misjonarzem jednocze"nie
i w Polsce, i w Zambii. Pisz!
bloga, prowadz! stron! in-
ternetow$. Polacy poszukuj$
Boga. Ka&dy ma swój czas
dochodzenia do niego. Wszys-
cy przecie& zmierzamy do jed-
nego, tylko & e ka&dy idzie
w swoim tempie. W Zambii
#$czy nas budowa przedszko-
la. Naprawd! wierz!, &e
przedsi!biorczo"% wyprowa-
dzi Afryk! z tego do#ka. Gdy-
by tylko konstytucyjnie za-
kazano przyjmowania gran-
tów, tak jak to si! sta#o

w Botswanie, gdzie uchwalo-
no zakaz budowania bud&etu
w oparciu o granty.

— Uwa!a ksi$dz dofinanso-
wanie za z%o?

— Odpowiem na przyk#a-
dzie wody. Tu, gdzie miesz-
kam, ludzie nie maj$ dost!-
pu do wody. Bo tylko jedna
firma ma prawo j$ wydoby-
wa%. I jest to firma pa'stwo-
wa, wi!c rz$d ma monopol.
Na pytanie, dlaczego nie ma
wody, odpowied( jest jedna:
bo gdyby by#a powszechnie
dost!pna, to urwa#oby si! fi-
nansowanie z Europy. Bywa
wi!c tak, &e kiedy ja jad! sa-
mochodem i stoj! na czer-
wonym "wietle, spogl$daj$c
na wy"wietlacz swojego tele-

fonu, to przez szyb! widz! lu-
dzi stoj$cych w kolejce po
wod!. W XXI wieku. A wy-
starczy#oby tylko przesta%
dop#aca% do Afryki, &eby sy-
tuacja si! poprawi#a.
W moim przedszkolu nie b! -
dziemy korzysta% z& adnych
grantów. To b!dzie placówka
prywatna, a wi!c p#atna. My-
"l!, &e miesi!cznie pobyt b!-
dzie kosztowa# oko#o 30 do-
larów, plus wy&ywienie. Mia-
r$ naszego sukcesu b!dzie
zainteresowanie tym przed-
szkolem. I przed rodzicami
dzieci b!dziemy si! rozlicza%,
a nie b!dziemy specjalnie dla
darczy'ców z Europy malo-
wa% trawy na zielono. Otwar-
cie planujemy na 22 czerwca.

— Id$c tym tokiem rozumo-
wania, nie powinni&my

dawa# pieni"dzy bezdom-
nym na ulicy.

— (wahanie). Sam raczej
pomagam ludziom, których
znam. Bezdomny na ulicy?
Dobrze bym si! zastanowi#,
zanim bym co" wrzuci# mu do
kapelusza. I chyba bym nie
da# mu nic. )aden bezdomny
nie pojawia si! na ulicy nagle.
Ma jakich" znajomych, sk$d"
pochodzi. Tam przede wszyst-
kim powinien uda% si!
w pierwszej kolejno"ci. A je-
"li chodzi o pa'stwo, to po-
winno ono da% sobie spokój
z jak$kolwiek prac$ charyta-
tywn$. Ludzie powinni sami
pomaga%. Kiedy s#ysz!, &e ka-
pucyni ciesz$ si!, & e wydali
w tym roku o 400 obiadów
wi!cej ni& w poprzednim, to
#api! si! za g#ow!. To jest po-
ra&ka, a nie sukces.
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O NIM
Jacek Gniadek ma 51 lat. Urodzi! si" w Tarnowie. W 1984
wst#pi! do Zgromadzenia S!owa Bo$ego (SVD); w 1985 z!o-
$y! pierwsze %luby zakonne; studiowa! w Wy$szym Misyjnym
Seminarium Ksi"$y Werbistów filozofi" w Nysie i teologi" w
Pieni"$nie; 1988-90 odby! praktyk" pastoraln# (OTP – Over-
seas Training Programme) w Zairze (dzisiaj Demokratyczna
Republika Konga); 1995 przyj#! %wi"cenia kap!a&skie w Pie-
ni"$nie; 1998-2004 praca misyjna w Botswanie; 2004 uzys-
ka! licencjat (Bachelor of Arts) z antropologii kulturowej i
polityki krajów afryka&skich na Uniwersytecie Po!udniowej
Afryki (UNISA) w Pretorii (Republika Po!udniowej Afryki);
2004-2005 wolontariusz dla Jezuickiej S!u$by Uchod'com
(JRS – Jesuit Refugee Service) i kapelan ludno%ci wewn"trz-
nie przesiedlonej w obozach k. Monrowii w Liberii; 2006-
2009 duszpasterz uchod'ców i migrantów w werbistowskim
O%rodku Migranta Fu Shenfu w Warszawie; 2009 uzyska!
doktorat z teologii moralnej na Uniwersytecie Kardyna!a
Stefana Wyszy&skiego w Warszawie; 2010 wyjecha! na
misj" do Zambii.
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