
Pierwszy raz wspólnotę L’Arche 
(„Arka”) dla osób z  niepełno-

sprawnością intelektualną spotkałem 
w Brukseli, kiedy przygotowywałem 
się do wyjazdu na OTP (ang. Overse-
as Training Programme – werbistow-
ski staż misyjny dla seminarzystów) 
do ówczesnego Zairu. Było to podczas 
Mszy św. Podszedł do mnie młody czło-
wiek z zespołem Downa i pocałował 
w policzek na znak pokoju. Nic nad-
zwyczajnego. Wszyscy w Belgii tak 
się witają i żegnają. Zrobiło to jednak 
na mnie wrażenie. 

Poczekałem przed kościołem. – 
Chodź i zobacz, gdzie mieszkamy – 
odpowiedziały osoby z grupy, kiedy 
zapytałem, kim są i co robią. Brzmia-
ło to jak słowa Jezusa z Ewangelii, 
opisujące powołanie pierwszych apo-
stołów. Wieczorem wróciłem do do-
mu ojców białych, gdzie mieszkałem, 
i na półce z książkami w salce z te-
lewizorem znalazłem książkę Jeana 
Vanier „La communauté, lieu du par-
don et de la fête” („Wspólnota miej-
scem radości i przebaczenia”). Była 
to pierwsza książka, którą przeczy-
tałem po francusku. 

Jacek Gniadek SVD • ZAMBIA

Budować na skale

PRAWDZIWE RELACJE 
Zostałem wkrótce dochodzącym asy-

stentem osób z niesprawnością inte-
lektualną we wspólnocie „La Branche” 
(„Gałąź”) w Brukseli. Wspólnota, w któ-
rej razem mieszkają osoby ze sprawno-
ścią i niesprawnością intelektualną, 
przypomniała mi, że Kościół jest przede 
wszystkim Kościołem ubogich. Uczy-
łem się nawiązywać prawdziwe relacje 
i nie bałem się, że będę zmanipulowa-
ny. Nikt nie oceniał mnie po wyglądzie. 

Czułem się swobodnie. Było to miejsce 
współodczuwania i komunii. Taki Ko-
ściół odkrywałem daleko poza domem 
i za takim Kościołem tęskniłem. 

Czytałem wtedy wszystko, co było 
związane z historią powstania „Ar-
ki”. Do ręki wpadły mi po raz pierw-
szy książki z duchowości Henri’ego 
Nouwena, holenderskiego księdza 
i  teologa. Nouwen porzucił posadę 
profesora w Harvard Divinity School 
i dołączył jako kapelan do wspólnoty 
L’Arche Daybreak w Kanadzie. Jeszcze 
nie wyjechałem na misje, a już myśla-
łem o tym, że byłby to dobry pomysł – 
zostać takim kapelanem po powrocie 
z misji. Nie było wtedy jeszcze „Arki” 
w Afryce. Nic przynajmniej o tym nie 
wiedziałem. 

Na świecie istnieją dzisiaj 154 wspól-
noty „Arki” w 38 państwach. Miesz-
ka w nich ok. 5 tys. osób. Pracowałem 
dla nich jako wolontariusz w Brukse-
li w 1988 r., a dziesięć lat później, już 
po święceniach, w Canterbury w An-

w Zambii wspólnotę osób z niespraw-
nością intelektualną w duchu „Arki”. 

MISJONARZ MUSI  
BYĆ CIERPLIWY 

Kiedy po  raz trzeci powracałem 
do  Afryki po  kilkuletnim pobycie 
w Polsce i pracy z migrantami, nie 
wiedziałem, że zostanę skierowany 
do pracy w parafii w Lindzie na obrze-
żach Lusaki. Była to świetna okazja, 
aby po latach powrócić do moich ma-
rzeń z Brukseli. Po rozpoczęciu bu-
dowy przedszkola od podstaw uwie-
rzyłem, że jest to właściwy moment. 
Na spotkaniu z Katolicką Ligą Kobiet 
rzuciłem pomysł założenia wspólnoty 
osób z niepełnosprawnością intelek-
tualną. Na odpowiedź czekałem po-
nad rok. W Afryce misjonarz musi być 
cierpliwy. 

Do  mojego biura obok zakrystii 
w Lindzie w 2015 r. przyszły Mildred, 
Hellen, Emma i Foster. Zaczęliśmy się 
spotykać regularnie w grupie roboczej. 

takt z najbliższą wspólnotą L’Arche 
w pobliżu Zambii. Mieliśmy okazję, 
by poznać świat ludzi z niesprawno-
ścią intelektualną i doświadczyć te-
go, że sami jesteśmy niepełnospraw-
ni. Kiedy po  sjeście wchodziliśmy 
do salonu na podwieczorek, stanąłem 
w drzwiach. – Zatrzymajcie się! Popa-
trzcie na nich przez chwilę w ciszy – 
powiedziałem szeptem. Trójka miesz-
kańców domu z niesprawnością inte-
lektualną siedziała przy dużym stole, 
popijała herbatę, zajadała się ciastka-
mi i śmiała się do rozpuku z opowieści 
jednego z nich. Staliśmy z boku i nic 
nie rozumieliśmy z tego, w jaki sposób 
ze sobą rozmawiali. 

KONIEC Z PATERNALIZMEM 
Po powrocie z Zimbabwe wiedzieli-

śmy, że musimy liczyć tylko na siebie. 
L’Arche Zimbabwe obiecała nam wy-
słać jednego asystenta, aby przepro-
wadził warsztaty w Lindzie i przybli-
żył nam, jak praktycznie krok po kroku 
zrealizować nasz projekt. Sami popeł-
nili kilka błędów i nie chcieli, aby by-
ły one powtórzone w nowym miejscu. 
Wiedzieliśmy, że wspólnota, o której 
marzyliśmy, powstanie, ale będzie wy-
magało to pokonania wielu wyzwań 
i trudności. Byliśmy na to gotowi. 

Ucieszyłem się z tego. Misjonarze po-
pełniali w przeszłości błędy. Zaczyna-
jąc pracę w kolejnym kraju w Afryce, 
miałem już niezły bagaż doświadczeń 
i nie uległem pokusie paternalizmu. 
W tym czasie budowałem w Lindzie 
przedszkole. To biedna dzielnica, ale 
projekt nazwaliśmy „przedszkole dla 
przyszłych przedsiębiorców”. Bóg każ-

dego obdarzył talentami, które należy 
odkryć i rozwinąć. To one są najwięk-
szym bogactwem człowieka. Przesta-
łem dzielić ludzi na bogatych i bied-
nych, na sprawnych i niesprawnych. 
Wszyscy jesteśmy wszystkim po trochę. 

WARTO MIEĆ MARZENIA 
W  listopadzie ub.r. odwiedziłem 

M’thunzi House („Dom w  Cieniu”) 
po raz trzeci od czasu mojego wyjaz-
du z Zambii w 2016 r. W tym domu 
od października 2019 r. mieszka trój-
ka dzieci i troje asystentów. Tworzą 
wspólnotę. Mieszkają w domu, który 
kilka miesięcy wcześniej został zaku-
piony w Lindzie przez Global Friends in 
Action Trust. Trzeba było przejść dłu-
gą drogę od pomysłu do zarejestrowa-
nia organizacji i zbudowania struktur. 

Stojąc przed domem, przypomnia-
łem sobie, jak kilka lat temu chodzili-
śmy po Lindzie, odwiedzając rodziny, 
w których były niepełnosprawne dzie-
ci. Przechodziliśmy wtedy obok tego 
właśnie domu i żartowaliśmy sobie, 
że taki dom z ogrodem w samym cen-
trum Lindy byłby idealnym miejscem 
dla naszego projektu. Warto mieć ma-
rzenia. Połączone z wiarą i determina-
cją w dążeniu do celu stają się pewne-
go dnia rzeczywistością. 

Przed dzielnymi kobietami z Lindy 
stają teraz nowe wyzwania. Jak zbu-
dować i poszerzyć krąg przyjaciół, któ-
ry będzie ich wspierał? To jest ich dom 
i nie mają dokąd wrócić. Jestem spo-
kojny. Spadł deszcz, wezbrały potoki, 
zerwały się wichry i uderzyły w ten 
dom. On jednak nie runął, bo na skale 
był utwierdzony (Mt 7,25). 

ZAMBIJSKIE REFLEKSY

O. Jacek Gniadek SVD (pierwszy z lewej) podczas odwiedzin w M’thunzi House 
w styczniu 2019 r.
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glii, dokąd trafiłem przed wyjazdem 
do Botswany. W tym czasie powsta-
ła w Zimbabwe pierwsza wspólnota 
L’Arche na południe od równika. Wy-
brałem się na jej uroczyste otwarcie, 
gdzie poznałem o. Davida Harold-Bar-
ry’ego, angielskiego jezuitę, który był 
inicjatorem jej powstania. Wtedy jesz-
cze nie wiedziałem, że w 2015 r. spo-
tkamy się w Lusace, by wspólnie przy-
gotowywać grupę czterech zambijskich 
kobiet, aby mogły założyć pierwszą 

Opowiadałem im o moim doświadcze-
niu pracy asystenta w L’Arche. „Arka” 
nauczyła mnie, że każdy jest w pew-
nym stopniu niepełnosprawny. Wo-
bec kogoś, kto zna język chiński, je-
stem niepełnosprawny, ponieważ nie 
znam tego języka i nie potrafię nawią-
zać z nim kontaktu. Ten tok rozumo-
wania przewrócił całkowicie do góry 
nogami mój sposób rozumienia świata. 

Później pojechaliśmy razem do Ha-
rare w Zimbabwe, aby nawiązać kon-

Dzieci z opiekunką w kuchni Mildred z podopieczną

Sylwester, wolontariusz z Polski, podczas zajęć z dziećmi 
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Na świat patrzymy często stereo-
typowo. Taki błąd popełnił angielski 
naukowiec, James Tooley, który bada 
edukację w krajach rozwijających się. 
Wyjeżdżając do Indii myślał, że szkoły 
prywatne są dla bogatych, a państwo-
we dla biednych. Okazuje się, że pry-
watne szkoły są także dla biednych. 

Przekonałem się o tym dziesięć lat 
temu, kiedy po raz pierwszy przyje-
chałem do Lindy w Zambii. 

– John, dlaczego prowadzisz prywat-
ną szkołę? Tuż obok jest przecież du-
ża szkoła społeczna. Jaki to ma sens? 
– zapytałem zdziwiony. John Muson-
da był kiedyś nauczycielem, ale nie da-
wało mu to satysfakcji. Porzucił pracę 
nauczyciela i otworzył własną szkołę. 
Są różne powołania. Jest także powo-
łanie do przedsiębiorczości. 

 – Ojcze, w mojej szkole wszyscy 
zdają końcowe egzaminy. W szkole 
obok mają kiepskie wyniki – usłysza-
łem przekonującą odpowiedź. Było 
to dla mnie kolejne odkrycie. Muson-
da wprowadzał mnie powoli w afry-
kański świat prywatnej edukacji. 

ZERWAĆ Z PATERNALIZMEM 
Zambię opuściłem w 2016 r. Zbudo-

wałem tam prywatne przedszkole dla 
przyszłych przedsiębiorców przy pa-
rafii Świętej Rodziny w Lindzie i my-
ślałem, że moja przygoda z edukacją 
w tym kraju na tym się skończyła. 
Wkrótce okazało się jednak, że przy-
szedł czas na wspieranie miejscowych 
przedsiębiorców prowadzących pry-
watne szkoły w Lindzie. Wiedziałem 
już wtedy, że nie ma innych szkół w tej 
dzielnicy. 

Jacek Gniadek SVD • ZAMBIA

Informatyk czy murarz?

Ponad 100 lat temu Benedykt XV 
w liście apostolskim Maximum illud 
wzywał misjonarzy do zerwania z eu-
ropocentryzmem i paternalizmem. Pa-
pież stawiał na rozwój lokalnych Ko-
ściołów w oparciu o ich własne zaso-
by. Nie chodziło mu tylko o budowanie 
Kościoła na bazie miejscowych powo-
łań. Nie ma integralnego rozwoju bez 
zaangażowania się Kościoła w spra-
wy społeczne.

Kraje katolickie w Afryce są bied-
ne. Nie miały dobrych wzorców do na-
śladowania. Katoliccy frontowi misjo-
narze byli zajęci realizacją misyjnych 
projektów (budową przedszkoli, szkół 
i przychodni lekarskich) z funduszy 

pochodzących z krajów ich pochodze-
nia, co nie służyło promowaniu wła-
sności prywatnej i afrykańskiej przed-
siębiorczości.

SZKOŁY NISKOBUDŻETOWE 
Pół roku po wyjeździe z Zambii po-

wróciłem do tego kraju, aby rozpocząć 
nowy projekt. Szkoła Mujo’s Sky Limit 
należy do szkół niskobudżetowych. 
Jest położona w samym sercu biednej 
dzielnicy, Lindy, i przychodzą tu dzie-
ci mieszkające w okolicy. Gdyby jakaś 

płaciłby za szkołę, jeżeli nie widziałby, 
że w jego ocenie jest ona dobra i pomoże 
dzieciom zdobyć dobre wykształcenie. 

W listopadzie ub.r. pojechałem ra-
zem z grupą 27 osób na „ASBIRO Bu-
siness Camp” do Zambii, aby po raz 
kolejny sprawdzić projekt, który z Fun-
dacją ASBIRO realizujemy w Lindzie. 
Razem z nami pojechała Monika Woj-
toń, która od pięciu lat koordynuje za-
mbijskie projekty Fundacji, w tym pro-
jekt salek komputerowych dla dzie-
ci w Lindzie. 

w Excelu, nauczyciele wyszukują w in-
ternecie materiały do lekcji, a dzie-
ci uczą się obsługi programów kom-
puterowych. 

– Rozpoczęcie projektu IT w slum-
sach wbrew pozorom nie było proste, 
bo sam transport laptopów, przygoto-
wanie sali, przedłużaczy i cała organi-
zacja logistyczno-techniczna były na-
prawdę sporym wyzwaniem – wspomi-
na Wojtoń. Dzięki jej wysiłkom dzieci 
i młodzież ma w szkole Mujo’s realną 
szansę na ciągły i efektywny rozwój 

społecznościowych. W Afryce łatwo 
robić dobre zdjęcia. Jest dużo słońca, 
a do dobrego zdjęcia potrzebne jest 
światło. W The Rose of Sharon Scho-
ol zrobiłem zdjęcie małej dziewczynki 
siedzącej przy laptopie przed oknem. 
Obok stoi nauczyciel. Zdjęcie wywołało 
dyskusję. Kompozycyjnie i jakościowo 
bardzo dobre. Problemem była popę-
kana ściana i niewykończone ościeże. 

W komentarzu pod moim wpisem 
była sugestia, że ktoś mógłby zambij-
skich chłopaków nauczyć także tynko-
wania, malowania, kładzenia płytek, 
prostych prac wykończeniowych i re-
montowych. To byłby konkret, a ścia-
na wyglądałaby inaczej. Rynek pracy 
z pewnością to zweryfikuje. O kursy 
komputerowe jestem jednak spokojny. 
Szkoły prywatne nie inwestowałyby 
w nieopłacalne projekty, a rodzice nie 
płaciliby czesnego, gdyby nie uznali, 
że jest to dobra szkoła. 

Tooley pisze, że  dzieci chodzą-
ce do prywatnych szkół niskobudże-
towych osiągają lepsze wyniki niż 
w państwowych. Kiedyś szkoły nale-
żące do Kościoła był w awangardzie 
szkolnictwa w Afryce. Dzisiaj Afry-
kańczycy biorą sprawy w swoje ręce 
i nikogo nie dziwi, że nie robi tego za 
nich państwo czy Kościół. To jest dobry 
kierunek. Głównym bogactwem czło-
wieka jest sam człowiek, a jego war-
tość wyraża się w wiedzy, kreatywno-
ści i przedsiębiorczości. Pozostawia-
jąc im wolność edukacji, możemy być 
pewni, że będą murarze i informatycy. 

ZAMBIJSKIE REFLEKSY

W wielu państwach afrykańskich Kościół katolicki jest bardzo 
mocny. W Demokratycznej Republice Konga ponad 50% 
mieszkańców to katolicy. W Ugandzie katolicy stanowią 40% 
wszystkich mieszkańców, a w Mozambiku – 30%. Te kraje 
należą zarazem do najbiedniejszych na świecie. Gdzie 
popełniono błąd? 

fundacja chciała wybudować podobną 
szkołę, nigdy nie byłaby w stanie zro-
bić tego w tym miejscu, by odpowie-
dzieć na prawdziwe potrzeby miesz-
kańców Lindy. 

Po co dzieciom klasy komputerowe? 
Często spotykam się z takim pytaniem. 
Współpraca z prywatnymi szkołami da-
je pewność, że nie prowadzimy projek-
tów, które są tylko naszym pomysłem 
i realizacją naszych ambicji. Miejscowi 
przedsiębiorcy nie pomylili się, otwie-
rając szkoły. Prowadzą je dla zysku, 
a to jest gwarancją, że służą mieszkań-
com Lindy. Ich zaangażowanie w two-
rzenie salek komputerowych pokazuje, 
że idziemy w dobrym kierunku. Nikt nie 

KURSY KOMPUTEROWE 
Kiedy jeszcze byłem w Zambii, przy-

jeżdżali do Lindy wolontariusze, aby 
pomagać dzieciom w szkole, a ci z nich, 
którzy czuli się lepiej przy pracach bu-
dowlanych i majsterkowaniu, pomaga-
li w pracach remontowych i budowla-
nych. W 2013 r. Kuba z Warszawy zor-
ganizował pierwszy wakacyjny kurs 
komputerowy w szkole Mujo’s i dla mi-
nistrantów z Lindy w Kabwe. 

Gdy wyjeżdżałem z Zambii, zosta-
wiłem tylko jedną salkę komputerową 
w parafialnej szkole. Dzisiaj informa-
tyka w szkole Mujo’s stała się nieod-
łącznym elementem edukacji. Dyrek-
tor szkoły przygotowuje rozliczenia 

swoich umiejętności związanych z ob-
sługą komputera.

Każdy wolontariusz udający się 
do Zambii zabiera ze sobą używane 
laptopy, a dyrektor szkoły Mujo’s znaj-
duje kolejne placówki, gdzie są otwie-
rane klasy komputerowe. Jak do tej 
pory, projekt IT jest prowadzony już 
w czterech szkołach i w planach ma-
my w tym roku powrócić do przedszko-
la i szkoły przy parafii Świętej Rodzi-
ny, gdzie wszystko się kiedyś zaczęło.

LAPTOP I PODRAPANA ŚCIANA 
Podczas jesiennego pobytu w Za-

mbii każdego dnia wysyłałem zdjęcia 
i pisałem krótkie relacje w mediach 

Zabawa z dziećmi na dziedzińcu szkoły 
w Lindzie

John Musonda i Monika Wojtoń w szkole przy kościele luterańskim w LindziePodczas zajęć komputerowych w The Rose of Sharon School
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Zatrzymałem się w parafii Chrystu-
sa Odkupiciela w Makeni na obrze-
żach Lusaki. 

– Tu jest twój pokój, obok pokoju, 
gdzie mieszkał Kaziu – powiedział 
do mnie ks. Krzysztof Mróz, wielolet-
ni misjonarz w Zambii i proboszcz pa-
rafii. Od razu wróciły wspomnienia. 

Do Zambii pojechałem w 2010 r. Był 
to mój czwarty kraj w Afryce. Wcze-
śniej byłem w Demokratycznej Repu-
blice Konga, gdzie odbywałem mój mi-
sjonarski staż jako seminarzysta. Bot-
swana była krajem mojego pierwszego 
misyjnego posłania po święceniach 
kapłańskich. Do Liberii pojechałem 
do pracy w obozach dla wewnętrznych 
przesiedleńców. 

BRACIA I OJCOWIE 
W każdym z tych krajów robiłem 

różne rzeczy. W Botswanie budowa-
łem, ale były to przybudówki do pro-
wadzonego przez misję przedszkola. 
W Liberii stawiałem w obozach szko-
ły, ale były to tylko tymczasowe bu-
dynki kryte strzechą. W Kongu przy-
glądałem się pracy niemieckich braci, 
jeszcze ze starej werbistowskiej forma-

Jacek Gniadek SVD

Brat i przedsiębiorca
dwóch braci z Indonezji: ekonom w do-
mu formacyjnym i pracujący w dusz-
pasterstwie w diecezji Livingstone. Za 
czasów św. Arnolda Janssena, założy-
ciela Zgromadzenia Słowa Bożego, by-
ło więcej braci niż księży. Przed jego 
śmiercią w 1909 r.: prawie 600 bra-
ci zakonnych w ślubach wieczystych 
i 430 księży. 

Kiedy Bóg stawia przed misjona-
rzem zadania do wykonania, stawia 
też na jego drodze odpowiednich lu-
dzi do współpracy. Takim człowiekiem 
w Zambii był Kazimierz Piejko, pol-
ski budowlaniec i brat siostry zakon-
nej i misjonarki w tym kraju. Wszyscy 
go znali i nazywali zdrobniale Kaziu. 
Nie musiałem go długo namawiać, by 
pojechał ze mną do Lindy. Pokaza-
łem mu kościół i ogromny pusty plac 
ogrodzony murem. Do kościoła był do-
prowadzony prąd, ale nie było wody. 
– To i tak nieźle – powiedział Kaziu 
i uśmiechnął się, podkręcając długie-
go wąsa. – Budowałem tu już kościół, 

rynku, budować prawdziwe kościoły. 
Z kątowników spawał okna, które wy-
glądały jak prawdziwe kolorowe witra-
że. Kościoły na misjach często wygląda-
ją jak świetlice z prostym dachem. Ka-
ziu budował kościoły z wieżami.

Kiedy studiowałem historię zgroma-
dzenia, widziałem w książkach zdję-
cia braci zakonnych przy pracy w dru-
karni, stolarni, kuźni czy przy produk-
cji witraży. Św. Arnold potrafił zarazić 
misjami setki młodych ludzi, którzy 
pragnęli realizować misyjne powoła-
nie w swoich zawodach. Takie obrazy 
należą już do historii. 

Kościoły lokalne ciągle się rozwi-
jają. Potrzebują nie tylko misjonarzy 
do pracy duszpasterskiej, ale także 
braci zakonnych do budowy kościo-
łów i szkół. Dlaczego nie ma ich dzi-
siaj na misjach? Kaziu funkcjonował 
w Zambii jako przedsiębiorca. Zatrud-
niał pracowników i ze swoją ekipą jeź-
dził do polskich misjonarzy, pomaga-
jąc im w budowie szkół i kościołów. Tak 
pracowali na misjach niemieccy bracia 
w Kongu. Każdy z nich miał małą firmę, 
która zatrudniała po kilku miejscowych 
pracowników. Bracia wykonywali zle-
cenia od ojców, a ojcowie troszczyli się 
o zbieranie funduszy na rozwój misji. 

PRACA FIZYCZNA
Taka koncepcja misji zakłada, 

że sami mamy pozytywne podejście 

do pracy fizycznej i przedsiębiorczo-
ści. Kaziu znalazł swoje miejsce w Za-
mbii, ponieważ brakowało tam do-
brych, wykwalifikowanych rzemieśl-
ników. Szkoły zawodowe w Polsce 
wracają powoli do łask i stają się co-
raz częstszym wyborem młodych lu-
dzi planujących swoją przyszłość. Jest 
nadzieja, że młodzi ludzie z zawodem 
w ręku wybiorą kiedyś drogę misyj-
nego powołania. 

Praca fizyczna jest także drogą 
do świętości. Bł. Stefan Wyszyński 
w „Duchu pracy ludzkiej” pisał, że czło-
wiek musi zerwać z poglądem, że praca 
służy tylko do zaspokojenia material-
nych potrzeb. Praca ludzka także udo-
skonala człowieka pracującego. Wiel-
kość naszego życia nie zależy od tego, 
co czynimy, nie od przedmiotu działa-
nia, lecz od tego, jak wypełniamy na-
sze zadania życiowe. 

Praca duszpasterska i intelektualna 
musi być stawiana na równym pozio-
mie z pracą fizyczną. Podobnie praca 
charytatywna nie może być stawia-
na wyżej od wytwarzania dóbr lub 
dostarczania usług. Człowiek, który 
pomaga innym, rozdając dobra, nie 
może w naszej skali wartości być wy-
żej od przedsiębiorcy. Niestety, zysk 
w powszechnej świadomości częściej 
kojarzy się z wyzyskiem niż oznaką 
tego, że przedsiębiorstwo działa do-
brze i służy człowiekowi tak, jak na-

uczał tego św. Jan Paweł II w Cente-
simus annus.

ŚWIĘTY PRZEDSIĘBIORCA 
Kaziu prowadził swoją firmę w Zam-

bii. Musiał być przedsiębiorczy, by za-
robić na siebie i swoich pracowników. 
Misjonarze płacili mu cenę rynkową 
za wykonaną pracę. Zawsze był do na-
szej dyspozycji. Żył naszymi projek-
tami. Doradzał mi przy moich bu-
dowlanych projektach. Jeździł ze mną 
kupować materiały budowlane. Na bu-
dynku przedszkola o  powierzchni 
60 m² postawił dach „po kosztach”. 
W planach mieliśmy poszerzenie ko-
ścioła w Lindzie i dobudowanie dwóch 
wież. Dzisiaj z perspektywy czasu wi-
dzę, że Kaziu wypełniał doskonale 
miejsce, które mogłoby być dla bra-
ta zakonnego. Czy bracia nie mogli-
by dzisiaj tak funkcjonować? 

W czasach św. Franciszka żył we 
Włoszech św. Homobonus. I pierwszy, 
i drugi byli synami bogatych kupców. 
Święty z Asyżu wyrzekł się majątku 
ojca, a święty z Cremony pomnożył 
kilkakrotnie majątek ojca i za zaro-
bione pieniądze pomagał biednym. 
Obaj zostali świętymi. Dzisiaj każ-
dy w Kościele zna biedaczynę z Asy-
żu. Gorzej na jego tle wypada święty 
przedsiębiorca z sakiewką. W Polsce 
jest dzisiaj prawie nieznany, ale jego 
przykład trafia powoli do młodych 
ludzi. Kilka lat temu przeczytałem 
w tarnowskim dodatku do „Gościa 
Niedzielnego” relację z bierzmowa-
nia. Jeden z kandydatów do bierzmo-
wania obrał sobie za patrona św. Ho-
mobonusa. Biskupowi, który był za-
skoczony tym wyborem, powiedział, 
że chce pójść w jego ślady i zostać 
świętym przedsiębiorcą. 

Praca fizyczna i przedsiębiorczość 
to również drogi prowadzące do świę-
tości. Można je śmiało połączyć z ży-
ciem na drodze rad ewangelicznych. 
Notes Kazika pozostał wypełniony 
po brzegi zleceniami na nowe budo-
wy. Modląc się o nowe powołania, pa-
miętajmy o braciach zakonnych. Żni-
wo wprawdzie wielkie, ale robotników 
mało (Łk 10,2).

ZAMBIJSKIE REFLEKSY

W listopadzie ubiegłego roku poleciałem do Zambii, gdzie 
wcześniej spędziłem sześć moich ostatnich lat w Afryce. 

cji, a wśród nich był murarz, stolarz, 
elektryk i mechanik. W Zambii dosta-
łem parafię, gdzie znajdował się mały 
kościół, i otrzymałem zadanie od bi-
skupa, aby w ciągu trzech lat wybu-
dować plebanię. 

Linda była idealnym miejscem 
do misyjnej pracy dla ojca i brata za-
konnego. Dobre czasy dla braci za-
konnych u werbistów należą na razie 
do przeszłości. W Zambii mieszkało 

nie mając dostępu do wody i prądu – 
dodał krótko. 

ZŁOTA RĄCZKA 
Kaziu zmarł w sierpniu 2020 r. w Pol-

sce, dokąd wrócił pół roku wcześniej 
na leczenie. W Zambii spędził 19 lat. 
Zbudował tu i wyremontował 7 kościo-
łów, 3 szkoły i 2 przedszkola. Był praw-
dziwą „złotą rączką”. Potrafił z prostych 
materiałów, dostępnych na zambijskim 

Kościół pw. Jana Pawła II, wybudowany przez Kazimierza Piejkę

W kościele św. Jana Pawła II

Kazimierz Piejko na placu budowy kościoła św. Jana Pawła II, 2019 r.
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Jacek Gniadek SVD

Przedsiębiorca 
jest jak dyrygent

ZAMBIJSKIE REFLEKSY

Myślałem, że w Kościele katolic-
kim pracujecie tylko z biednymi 

– powiedział zambijski przedsiębiorca 
w przerwie konferencji, podczas której 
przedstawiałem przygotowaną przeze 
mnie prezentację. Organizatorem był 
Chanshi Chanda, protestancki pastor, 
autor kilku książek o przedsiębiorczo-
ści i twórca African Mall. 

Konferencja miała miejsce w jed-
nym z hoteli, średniej klasy, w cen-
trum Lusaki, stolicy Zambii. Tego sa-
mego dnia rano odwiedzałem w Lin-
dzie, biednej dzielnicy na obrzeżach 
Lusaki, moich chorych parafian z ko-
munią świętą. Prawdopodobnie nikt 
z nich nie był nigdy w takim hotelu. 
Kiedy byłem w Afryce, funkcjonowa-
łem w świecie kontrastów. Bieda i bo-
gactwo były obok siebie tak blisko, jak 
dobro i zło na tym świecie. 

POWOŁANIE 
DO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

Chanda był kiedyś aktywnym pa-
storem. Z wykształcenia teolog, po-
rzucił swoją pracę i poświęcił się bada-
niom powiązań teologii biblijnej i go-
spodarki rynkowej. Wszystko zaczęło 
się od warsztatów zorganizowanych 
przez Instytut Lorda Actona w Living-
stone, w których wziął udział i odkrył 
nowe powołanie. O tym zambijskim 
pastorze usłyszałem po raz pierwszy 
od organizatorów konferencji Acton 
University w Grand Rapids w Michi-
gan (USA) w 2011 r. 

Założycielem Instytutu Lorda Acto-
na jest ks. Robert Sirico, amerykań-
ski duchowny, który zajmuje się obro-
ną wolnej przedsiębiorczości i walką 
o jej etyczne oblicze. W filmie „Powo-
łanie do przedsiębiorczości” ks. Siri-
co porównuje przedsiębiorcę do dyry-
genta orkiestry. Według niego, przed-

siębiorca to człowiek, który ma wizję 
i potrafi połączyć ze sobą pracę róż-
nych ludzi obdarzonych różnymi ta-
lentami. 

BOGACTWEM  
JEST SAM CZŁOWIEK 

Pod afrykańską ziemią kryje się ca-
ła tablica Mendelejewa. Bogactwo lu-

wałem, że bogactwo bierze się z pra-
cy i oszczędności. Po tym stwierdze-
niu dochodził do mnie zawsze ten sam 
jęk zawodu. Wierni spodziewali się za-
wsze innej podpowiedzi. Nie ma jed-
nak w życiu drogi na skróty. 

NIKT NIE CHCE BYĆ BIEDNY 
Chanda w  Zambijczykach widzi 

ogromny nieodkryty potencjał. Z wy-
kształcenia jest teologiem i dobrze 
zdaje sobie sprawę, że każdy od Boga 
otrzymał jakiś talent do pomnożenia, 
w tym również talent do prowadze-
nia własnego biznesu. W czasach Je-
zusa jeden talent to aż 34 kg złota lub 
srebra, co odpowiadało, wg biblistów, 
15-letniemu wynagrodzeniu przecięt-
nego pracownika. Budując przedszko-

ła mi w tym także austriacka szkoła 
ekonomii, nauczająca, że wartość do-
bra jest ustalana na podstawie oczeki-
wanej jego użyteczności. Ludzie kieru-
ją się w życiu różnymi celami. 

WOLONTARIUSZE 
I PRZEDSIĘBIORCY 

Do budowy przedszkola w Lindzie 
dla dzieci – przyszłych przedsiębior-
ców przyjeżdżali wolontariusze z Pol-
ski, którzy sami byli przeważnie przed-
siębiorcami. Budowa była dla nich 
odskocznią od normalnych bizneso-
wych zajęć. Dla mnie była to realna 
pomoc. Na tym polega wolna wymia-
na. Jest ona zawsze obopólnie korzyst-
na, gdyż w przeciwnym wypadku ni-
gdy by do niej nie doszło.

pomóc przy budowie, ale by poznać 
Afrykę pod kątem biznesowym. 

TEOLOGIA SUKCESU 
Młodzi ludzie w Afryce mają talen-

ty. W niczym nie różnią się oni od mło-
dych ludzi w Polsce. Potrzebują jesz-
cze dobrych wzorców do naśladowa-
nia. Człowiek działa nie tylko dlatego, 
że ma cel i ma dostępne środki. Po-
trzebuje jeszcze wiary w siebie, że jest 
w stanie tego sam dokonać. Jest to po-
trzebne w Afryce, gdyż bardzo popular-
na stała się tu teologia sukcesu opar-
ta na dziesięcinie. 

Coraz więcej Zambijczyków próbuje 
pójść w życiu na skróty. Wierzą, że ze-
wnętrznym przejawem błogosławień-
stwa otrzymanego z dziesięciny jest 

się z zambijskim pastorem. W lokal-
nym radiu prowadzi on audycję, w któ-
rej zachęca do podejmowania przed-
siębiorczości i uczy, jak radzić sobie 
z ryzkiem. Wie, na czym to polega, po-
nieważ sam sprzedał kiedyś samochód 
i kilka innych rzeczy w celu wspar-
cia biznesowego planu. Z dzisiejszej 
perspektywy przyznaje, że warto by-
ło to zrobić.

Chanda zapraszany jest z wykłada-
mi, ale przede wszystkim jest przedsię-
biorcą. Jego aplikacja African Mall łą-
czy na jednej platformie firmy z poten-
cjalnymi interesariuszami i klientami. 
Jako narzędzie platforma pomaga im 
zaoszczędzić czas, energię i pieniądze 
poprzez znajdowanie firm i nowych 
produktów znajdujących się w pobli-

dzi nie kryje się jednak pod ziemią. 
Prawdziwym bogactwem jest sam czło-
wiek. Św. Jan Paweł II w encyklice Cen-
tesimus annus pisał, że to inteligencja 
człowieka pozwala odkryć możliwości 
produkcyjne ziemi i różnorakie sposo-
by zaspokojenia ludzkich potrzeb (por. 
CA, nr 32). 

W parafii w Lindzie od czasu do cza-
su mówiłem na ambonie, że mam do-
bry sposób na to, jak zostać bogatym. 
Po tych słowach zawsze zapadała głę-
boka cisza. Po chwili spokojnie doda-

le w Lindzie, nie budowałem go z my-
ślą o biednych dzieciach, lecz o przy-
szłych przedsiębiorcach. 

„Biedni to nie są numery, dzięki 
którym możemy pochwalić się dzia-
łaniami”, napisał papież Franciszek 
w swoim orędziu na Światowy Dzień 
Ubogich w 2019 r. Nigdy nie opowia-
dałem, że pracuję z biednymi. Zawsze 
broniłem się też przed dzieleniem lu-
dzi na biednych i bogatych. Misjonarz 
musi towarzyszyć wszystkim, których 
spotyka na swojej drodze. Pomaga-

W weekendy organizowaliśmy spo-
tkania z młodymi przedsiębiorcami 
z Polski dla młodzieży z Lindy. Odby-
wały się one pod drzewem, podobnie 
jak katechezy w szkółce niedzielnej. 
W parafii nie było żadnej salki kate-
chetycznej, a przedszkole było dopie-
ro w budowie. W pierwszej grupie wo-
lontariuszy był Dawid, 19-letni stu-
dent. Opowiadał o handlu na Allegro 
i o swojej finansowej niezależności 
od rodziców. Do Zambii przyleciał za 
własne pieniądze nie tylko po to, aby 

materialne bogactwo i zdrowie. Niektó-
rzy moi parafianie zanosili dziesięcinę 
do protestanckich kościołów, gdzie jest 
ona akceptowana. Protestanccy pasto-
rzy, powołując się na Biblię, obiecują 
swoim wiernym Boże błogosławień-
stwo w zamian za złożenie dziesięci-
ny, a za niewywiązanie się z tego obo-
wiązku, straszą przekleństwem.

BIZNESOWA APLIKACJA 
W listopadzie ub.r., po dwóch la-

tach, miałem znowu okazję spotkać 

żu czy możliwość przeprowadzania 
transakcji bez konieczności udawania 
się w daleką podróż. African Mall jest 
firmą rodzinną, w której prowadzenie 
zaangażowana jest żona byłego pasto-
ra i trójka jego dorosłych dzieci. 

Bogactwo narodów, jak pisał szkocki 
filozof i ekonomista, Adam Smith, bie-
rze się z podziału ludzkiej pracy. Afri-
can Mall w ręce zambijskiego przed-
siębiorcy jest jak pałeczka w ręce dy-
rygenta. 

Chanshi Chanda z autorem w Lusace, 2021 r. Spotkanie wolontariuszy-przedsiębiorców z młodzieżą w Lindzie, 2012 r. Aplikacja African Mall w działaniu
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Jacek Gniadek SVD

Nie karmimy 
hipopotamów 

ZAMBIJSKIE REFLEKSY

Ernesto Sirolli jest włoskim autorem 
książek i mówcą z ogromnym do-

świadczeniem w dziedzinie lokalnego 
rozwoju gospodarczego. W latach sie-
demdziesiątych ub.w. pracował w Za-
mbii dla włoskiej organizacji pozarzą-
dowej. Młody Włoch chciał nauczyć 
Zambijczyków, jak sadzić pomidory. 
Zapłacił im za pracę, więc została ona 
wykonana. Gdy pomidory urosły i doj-
rzały, przyszły hipopotamy i wszystko 
zjadły. Wtedy dopiero dowiedział się, 
dlaczego nikt z Zambijczyków nie sa-
dził ich w tamtym miejscu. 

MYDŁO, KOZY I KURY 
Należy słuchać ludzi, którym chce 

się pomóc. Pracując dla wewnętrznych 
przesiedleńców w Liberii, widziałem 
wiele projektów zrealizowanych przez 
organizacje pozarządowe. Były wśród 
nich też tzw. white elephants (ang. bia-
łe słonie), czyli coś, co kosztowało du-
żo pieniędzy, ale nie miało użytecz-
nego celu. Sam taki projekt też kiedyś 
prowadziłem. Hiszpański rząd finan-
sował prowadzenie warsztatów, aby 
nauczyć uchodźców produkcji mydła. 
Trudno było jednak znaleźć w obozie 
chętnych do tego przedsięwzięcia, po-
nieważ gotowe mydło można było ku-
pić za grosze na ulicznych straganach. 
Nie mogłem jednak zmienić projektu. 
Był wcześniej zatwierdzony przez ma-
dryckich urzędników, a ja byłem tylko 
jego wykonawcą. 

O tym, że należy słuchać, zanim za-
czniemy innym pomagać, przekonała 
się również Monika Wojtoń-Perz. Dzi-
siaj prowadzi ona Fundację ASBIRO 
i razem realizujemy projekty, mają-
ce na celu wspieranie prywatnej edu-
kacji w Zambii. Kilka lat temu, kiedy 
byłem jeszcze w Zambii, Monika mia-
ła własną fundację i pomagała szko-
le w kenijskim buszu. Zainwestowała 
w hodowlę kóz i kur. Miał to być pro-

jekt pomocowy, który dawałby szkole 
stałe dochody. Hodowla nigdy nie sta-
ła się dochodowa. Przedsiębiorczyni 
z Krakowa porzuciła kenijski projekt 
i zaczęła szukać innego sposobu, aby 
pomagać dzieciom w Afryce.

LOKALNY PRZEDSIĘBIORCA 
W maju 2016 r. powróciłem z Zambii 

do Polski, ale w październiku pojecha-
łem znowu do Lindy w celu rozpoczęcia 
nowego projektu. Wiedziałem, że będę 
mógł go realizować na odległość. Nie 
był to projekt, który sam wymyśliłem 
przy biurku. Chciałem go zrobić z lo-
kalnym przedsiębiorcą. Włoski mów-
ca, Sirolli, który szkoli przedsiębior-
ców na całym świecie, ostrzega przed 
zadawaniem pytań lokalnej ludności 
o potrzeby. Może wiedzą, co jest im po-
trzebne, ale nie wiedzą, jak to zrobić. 
Taką wiedzę ma tylko przedsiębiorca, 
ale on nie przychodzi na takie spotka-
nia. Jest zajęty swoją pracą. Gdyby to, 

o czym myślimy, było możliwe do zre-
alizowania, to już dawno byłoby wy-
konane dla zysku. 

Do Lindy wróciłem, ponieważ zna-
łem tam Johna Musondę, właściciela 
Mujo’s Sky Limited School. Poznałem 
go zaraz po rozpoczęciu pracy dusz-
pasterskiej w 2011 r. w parafii Świętej 
Rodziny w Lindzie. Był w radzie para-
fialnej. Zaprosił mnie do swojej szkoły. 
Był z niej dumny, a ja byłem pełen po-
dziwu dla jego przedsiębiorczości. By-
ła to szkoła przynosząca zysk. Muson-
da utrzymywał z tego swoją rodzinę, 
a zambijskie dzieci miały edukację, za 
którą płacili ich rodzice. 

SYTUACJA WIN-WIN 
W Lindzie spędziłem pięć lat. Byłem 

proboszczem i zbudowałem prywatne 

przedszkole. Udało mi się też otwo-
rzyć pierwszą klasę szkoły podsta-
wowej. Miałem doświadczenie w pro-
wadzeniu szkoły w Zambii. Chciałem 
je wykorzystać, aby zrobić coś więcej 
dla edukacji w Lindzie. Przez pewien 
czas miałem nawet pomysł, aby zbu-
dować własną szkołę, założyć miejsco-
wą fundację i wszystkim pokazać, jak 
powinna wyglądać prawdziwa szkoła. 
Górę wzięło afrykańskie doświadcze-
nie i rozsądek. 

Nowy projekt postanowiłem zreali-
zować razem z Musondą w jego pry-
watnej szkole, który to projekt odniósł 
już sukces w lokalnej społeczności. Ro-
dzice przyprowadzali co roku do szko-
ły Musondy swoje dzieci. Dochody nie 
były jednak wystarczająco wysokie, 
aby inwestować w rozwój szkoły i pod-
nieść poziom edukacji. Miałem pomysł, 
jak mu pomóc. Sam jako obcy nie był-
bym w stanie dotrzeć do dzieci w Lin-
dzie. Musonda taką wiedzę już miał 
i postanowiłem z niej skorzystać. By-
ła to kolejna sytuacja win-win (ang. 
wygrana-wygrana), w której nie ma 
przegranych. 

DAJ WĘDKĘ, A NIE RYBĘ
Nowy projekt powoli kształtował 

się podczas mojego pierwszego poby-

tu u szkole w Lindzie. Fundacja ASBI-
RO zainwestowała w wyremontowa-
nie mieszkań dla wolontariuszy na te-
renie szkoły. Została doprowadzona 
woda i postawiony zbiornik. Pierw-
szą wolontariuszką w nowym projek-
cie w Lindzie była Monika, która szu-
kała swojego nowego miejsca na ma-
pie pomocowej Afryki. 

Daj wędkę, a nie rybę. To była za-
sada, którą kierowaliśmy się od same-
go początku. Wiedzieliśmy, że pomoc 
może uzależnić. Nauczyłem się tego 
od Dambisy Moyo, zambijskiej ekono-
mistki i autorki książki Dead Aid: Why 
Aid Is Not Working and How There Is 
a Better Way For Africa? (ang. Mar-
twa pomoc: Dlaczego pomoc nie dzia-
ła i jaka jest lepsza droga dla Afryki?). 
Moyo stawia tezę, że pomoc finanso-
wa płynąca do Afryki z Zachodu nie 
pomaga afrykańskim krajom w roz-
woju i zwalczaniu biedy. Taka pomoc 
szkodzi i uzależnia Afrykę od zachod-
nich rządów. Moyo przekonuje, że trze-
ba znaleźć inny sposób. 

NA WYJŚCIE Z BIEDY – 
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

W Fundacji ASBIRO wiemy, że jest 
nim przedsiębiorczość. Szkoła biznesu 
ASBIRO, przy której powstała fundacja, 

Tacy ludzie wyjeżdżają też na wo-
lontariat do Lindy. „Co myślisz o tym, 
że za wyjazd, mieszkanie i wyżywienie 
w Zambii musisz zapłacić?” – pytam 
podczas wstępnego wywiadu ochot-
ników na wyjazd do Zambii. Wszyscy 
uważają to za coś zupełnie normalne-
go. Rozdawanie cudzych pieniędzy nie 
jest dobroczynnością, a praca za utrzy-
manie nie jest wolontariatem. 

Przedsiębiorczości w Afryce mogą 
uczyć tylko ci, którzy sami w życiu 
są przedsiębiorczy i odnieśli sukcesy. 
Wierzymy, że wykształcenie i odpo-
wiednie umiejętności mogą zapewnić 
młodym Zambijczykom lepszą przy-
szłość i stworzyć szansę na godne 
życie. Dlatego zbudowaliśmy i wy-
posażyliśmy dla nich bibliotekę, sa-
lę informatyczną, a aktualnie sku-
piamy się na świetlicy edukacyjnej. 
Wszystkie projekty powstały oddol-
nie we współpracy z Musondą i wo-
lontariuszami, a pieniądze pochodzą 
od prywatnych darczyńców lub zbie-
rane są wśród przyjaciół i znajomych 
wolontariuszy. 

Cechą dobrego przedsiębiorcy jest 
wsłuchiwanie się w potrzeby innych lu-
dzi. Robimy to również we własnym in-
teresie. Wydając własne pieniądze, nie 
chcemy karmić hipopotamów. 

O. Jacek Gniadek SVD i John Musonda 
na Jasnej Górze w Częstochowie, 2019 r.

John Musonda w swoim szkolnym biurze 
w Lindzie, 2019 r.
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Dzieci w drodze do szkoły w Lindzie, 2019 r. Monika Wojtoń-Perz w salce komputerowej w szkole w Lindzie, 2021 r.

jest uczelnią, gdzie nie tylko uczą się 
przedsiębiorcy, ale także wykładają. 
Monika prowadzi własną firmę „Pra-
sologia” w branży pralnie i farbiarnie. 
Fundacja i projekt przyciągają do sie-
bie ludzi przedsiębiorczych. 
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