
popełniane przeze mnie błędy stały 
się przysłowiowe, jak np.: „poproszę 
sześciu małych rodziców”, albo „cały 
dzień nad tym pracowałem, jestem 
bardzo żonaty”. Obecnie po ponad 
czterech miesiącach mówię całkiem 
płynnie, co zważywszy na środowi-
sko, w którym się znajduję jest dużym 
osiągnięciem. Angola jest miejscem 
gdzie można usłyszeć każdy istnieją-
cy na świecie akcent portugalskiego, 
a  siedziba Salezjanów w  Luandzie, 
gdzie pracuję, to prawdziwy między-
narodowy kocioł. Tak więc usłyszeć 
tu można Brazylijczyków, z  których 
każdy mówi troszeczkę inaczej zależ-
nie od regionu, Urugwajczyków, Chi-
lijczyków i  Argentyńczyków, mówią-
cych specyfi czną mieszanką portu-
galskiego i hiszpańskiego zwaną tutaj 
portugnol, rdzennych Portugalczy-
ków mówiących z  dykcją tak czystą 
i  poprawną, że nikt nie jest w  stanie 
ich zrozumieć, i wreszcie krzykliwych 
Angolanów, wplatających ukradkiem 
słowa ze swoich ojczystych dialek-
tów: Kimbundu, Ombundu, Chokue 
i  Kikongo. Wyobrażacie sobie zapew-
ne, jak bezradnie musiał się począt-
kowo czuć osamotniony Słowianin na 
tym lingwistycznym targowisku.

Wspomniana przeze mnie siedzi-
ba Salezjanów znajduje się w samym 
sercu dżungli – betonowej dżungli Lu-
andy. Stolica to bez wątpienia najnie-
bezpieczniejsze i  najdziksze miejsce 
w całym kraju. Spotkałem się z opinią, 
że nocą znacznie bezpieczniej jest 
pośrodku afrykańskiej puszczy niż 
w  niektórych dzielnicach Luandy. Na 
szczęście nie miałem możliwości te-
go sprawdzić i  w  najbliższym czasie 
nie planuję. Życie w  Luandzie nie na-
leży do najprzyjemniejszych, z  wielu 

powodów. Przede wszystkim panu-
je tu nieustanny hałas i  zamieszanie. 
Wszyscy handlują wszystkim, wszyscy 
gdzieś idą lub jadą, wszędzie wala-
ją się śmieci, wszystko jest byle jakie, 
zniszczone, zużyte i  tymczasowe. Na 
ulicach Luandy często można spotkać 
ubogich bezdomnych, do których 
często zaliczają się dzieci i  to właśnie 
im – „dzieciom ulicy”  – poświęcona 
jest większość projektów Salezjań-
skich w  Luandzie i  okolicach. W  naj-
biedniejszej dzielnicy – Sambizandze, 
zwanej także śmietniskiem, istnieją 
3 ośrodki, w  których zgromadzenie 
zajmuje się dziećmi nie mającymi ro-
dziny lub pochodzącymi z rodzin zbyt 
biednych, aby zapewnić im godne 
życie. W ośrodkach dzieci mogą czuć 
się bezpiecznie, mają zapewnione 
godziwe warunki sanitarne, wyżywie-
nie, edukację oraz opiekę lekarską 

  Czym jest  FIDESCO ?

Lukasz Cywinski
Architekt, Angola

KATOLICKA ORGANIZACJA
NA RZECZ ROZWOJU
MIĘDZYNARODOWEGOFIDESCO

FIDESCO jest katolicką organizacją 
pozarządową działającą na rzecz 
rozwoju międzynarodowego.
Wysyła wolontariuszy do biednych 
krajów i społeczeństw na prośbę 
lokalnego Kościoła, aby mogli wy-
korzystać swoje umiejętności na 
potrzeby projektów rozwojowych. 
Fidesco wysyła osoby stanu wolne-
go, małżeństwa i rodziny pragnące 
w imię wiary pracować dla ludzi mar-
ginalizowanych. To wyjaśnia nazwę 
Fides-Co: wiara i współpraca.

w w w . f i d e s c o . p l

Drodzy Krewni, Znajomi, Przyjaciele 
Misji!

Właśnie rozpoczął się piąty miesiąc 
mojego pobytu w  Angoli. Czasami 
wydaje mi się, że jestem tutaj już cał-
kiem długo, jednak kalendarz bezli-
tośnie przypomina, że to jedynie pre-
ludium mojej dwuletniej misji w tym 
kraju. Wylądowałem w  Luandzie do-
kładnie 21 września i pamiętam, jakby 
to było wczoraj, pierwszy łyk afrykań-
skiego powietrza, pierwsze spotkanie 
z  Salezjanami i  pierwsze rozmowy 
po portugalsku. Mimo że w  Polsce 
ukończyłem krótki kurs tego języka, 
początkowo moja komunikatywność 
ograniczała się w praktyce do gestów 
oraz onomatopei. Na szczęście wkrót-
ce uległo to zmianie, jednak niektóre 

Siedziba Salezjanów, Luanda – Angola
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i  psychologiczną. Co najważniejsze – w końcu znajdują się 
w miejscu, gdzie są otoczone miłością i troską, której nie za-
znały ze strony swoich rodziców. Salezjanie zajmują się po-
rzuconymi na ulicach dziećmi na każdym etapie rozwoju: 
najmniejsze dzieci mieszkają w ośrodkach w Sambizandze, 
skąd po ukończeniu 12 lat trafi ają do ośrodka wychowaw-
czego Kala-Kala, a  następnie w  wieku 16 lat do ośrodka 
kształcenia zawodowego Kabiri. Po osiągnięciu pełnolet-
niości część z  nich wraca do swoich rodzin, natomiast ci 
którzy rodzin nie posiadają mieszkają wspólnie przez 3 lata 
w domach autonomii. Czas ten jest niezbędny na znalezie-
nie pracy i  mieszkania. Przywrócenie porzuconych dzieci 
społeczeństwu to trudny i  wieloletni proces, w  który za-
angażowanych jest wielu księży, pracowników i  wolonta-
riuszy, ale ostatecznie przynosi owoce, gdy młodzi ludzie, 
którzy znaleźli się w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej, 
stają się pełnowartościowymi członkami społeczeństwa.

Nie wszystkie dzieci ulicy chcą jednak pójść tą drogą. 
Część z  nich nie chce lub nie może skorzystać z  salezjań-
skiego wykształcenia. Dzieje się tak, ponieważ żyjąc na 
ulicy, wbrew pozorom, można zarobić pieniądze na zbie-
ractwie, żebractwie lub myciu samochodów. Tych chłop-
ców, którzy pozostają na ulicy, zgromadzenie także nie 
pozostawia bez opieki. Dwa razy w  tygodniu odbywają 
się spotkania z wolontariuszami, podczas których chłopcy 
mogą obejrzeć fi lm, porozmawiać o  swoich problemach 
lub pograć w piłkę. Otrzymują także od Salezjanów pomoc 
medyczną, na którą nie mogą sobie pozwolić z pieniędzy 
zarobionych na ulicy. Praca z tymi chłopcami jest znacznie 
trudniejsza. Na spotkania często przychodzą ze śladami 
bójek lub pod wpływem narkotyków (z  braku pieniędzy 
bardzo popularne jest wąchanie werniksu lub benzyny).

Jak już wspomniałem – w Luandzie Salezjanie głównie 
zajmują się pomocą dzieciom ulicy, ale oprócz tego zgro-
madzenie prowadzi inne projekty na terenie Luandy oraz 
całego kraju. Są to miedzy innymi: parafi e, szkoły, ośrodki 
szkolenia zawodowego w  Luandzie, N’Dondo, N’Dalatan-
do, Calulo, Bengueli i Lwenie, punkty medyczne, budowa 
studni, prowadzenie ośrodka młodzieżowego w  Lwenie, 
wyższe i  niższe seminarium duchowne w  Luandzie oraz 
opieka duszpasterska na Uniwersytecie Katolickim tamże. 

Poza tymi projektami lokalnymi Salezjanie prowadzą tak-
że MJS (Salezjański Ruch Młodych), w ramach którego or-
ganizowane są obozy, warsztaty duchowe i szkolenia dla 
młodzieży z całej Angoli.

Jak widać dzieło Salezjańskie w  Angoli jest bardzo 
rozległe i  wielopłaszczyznowe, obejmuje pomoc doraź-
ną, kształceniową i duchową dla mieszkańców tego kraju. 
Z  pozoru te projekty mogą się wydawać Wam niezwią-
zane bezpośrednio z moją misją, ale piszę aby przekazać 
wrażenie jakie zrobiło na mnie dzieło zakonu oraz piękne 
świadectwo miłości bliźniego jakie dają ci sympatyczni na-
śladowcy św. Jana Bosco. Księża pochodzą z krajów całego 
świata i większość z nich jest tutaj od ponad dwudziestu 
lat, co oznacza, że przeżyli okres wojny domowej. Nie chcę 
rozwodzić się nad tym w jakie projekty byli zaangażowani 
podczas wojny, ale mogę zaświadczyć, że nie próżnowa-
li. Generalnie duchowość tego zakonu sprowadza się do 
ciężkiej pracy na rzecz bliźniego i  właśnie poprzez pra-
cę – odkrywanie i doświadczanie Boga obecnego w dru-
gim człowieku. To bardzo trudna i wymagająca droga, ale 
w  sposób nieunikniony narzuca się nam  – wolontariu-
szom. Tak więc, zgodnie z salezjańskim stylem, od samego 
początku (pomijając pierwszy tydzień) otrzymałem liczne 
zadania do wykonania i  nie przeszkadzała mi w  tym sła-
ba znajomość portugalskiego. Początkowo były to rzeczy 
bardzo skromne, takie jak projekt plastikowych przepu-
stek dla dzieci, czy projekt szaf dla domów autonomii. Jed-
nak już w trzecim tygodniu zaczęto mnie wręcz zasypywać 
projektami zupełnie poważnymi i  dosyć wymagającymi 
zawodowo. Wymagającymi przede wszystkim dlatego, że 
musiałem zmierzyć się z zupełnie nowymi warunkami kli-
matycznymi, nieużywanym w Polsce materiałem – bloka-
mi z zagęszczanej ziemi, oraz znacznie niższym poziomem 
wykwalifi kowania zawodowego robotników. Obecnie 
pracuję równolegle nad kilkoma projektami, jednak ciągle 
otrzymuję nowe zadania do wykonania.

W tej chwili moim priorytetowym projektem jest kościół 
we wspomnianym ośrodku wychowawczym dla dzieci uli-
cy Kala-Kala. Projekt od początku był robiony „na wczoraj”, 
bo Salezjanie właśnie otrzymali dofi nansowanie od rządu 
i prace należało rozpocząć najszybciej jak to tylko możliwe. 
Tak więc 17 grudnia, wspólnie z grupą murarzy pod przy-
wództwem Justino, wytyczyliśmy obszar zabudowy przy-
szłego kościoła. Obecnie trwają prace związane z  wyko-
pem ław fundamentowych i wykonaniem zbrojenia tychże. 
Z tym także wiąże się pewna dodatkowa trudność, z  jaką 
nie spotkałem się do tej pory w  Polsce, mianowicie jako 
architekt muszę wiedzieć i kontrolować wszystko, co dzie-
je się na placu budowy. Nie mogę w tym względzie liczyć 
na murarzy, którzy nie dość, że nie potrafi ą czytać rysun-
ków architektonicznych, to tradycyjnie popełniają pewne 
poważne błędy wykonawcze. Rola architekta na misji jest 
trochę inna i  zakres obowiązków znacznie szerszy, ponie-
waż obejmuje także obliczenia konstrukcyjne, kierownic-
two projektu, projekty branżowe oraz szczegółowy nadzór 
budowlany, przypominający kierownictwo budowy. Te 
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  Drodzy współpracownicy  FIDESCO !

Z  wielką radością przesyłamy Wam pierwszy raport 
misyjny Łukasza. Chcielibyśmy jednocześnie poinfor-
mować, że grono polskich wolontariuszy Fidesco liczy 
obecnie 7 osób na trzech kontynentach. Są to Adela i To-
biasz Lemańscy, którzy pracują z dziećmi niewidomymi 
w RPA, Ania Majchrzak, ucząca angielskiego w Tajlandii, 
Julia Wieczorek w  Kongo, Ania Kuśmierczyk, prowadzą-
ca aptekę w Togo i  Mateusz Szybiak w  Brazylii. Będzie-
my starali się informować Was na bieżąco o tym, co się 
u nich dzieje.

Na razie oddajemy głos Tobiaszowi Lemańskiemu, 
który w ostatnim raporcie z RPA, z misji, na której pracuje 
wraz ze swoją żoną Adelą u polskich sióstr franciszkanek 
Służebnic Krzyża, pisze m.in.:

„Po egzaminach z  muzyki mieliśmy troszkę mniej 
intensywny czas w  szkole muzycznej, który mogliśmy 
poświęcić na rekrutację nowych uczniów. Chociaż by-
ło bardzo wielu chętnych, wybieraliśmy jedynie wśród 
najmłodszych klas, tj. od zerówki do czwartej klasy. Jeśli 
chcemy, by nasi uczniowie mogli zostać zawodowymi 
muzykami, musimy zacząć naukę, gdy są wciąż jeszcze 
młodzi. Pierwszeństwo dawaliśmy uczniom całkowicie 
niewidomym. Dla tych, którzy z powodu braku wzroku 
mają ograniczone możliwości zawodowe, zdobycie wy-
kształcenia muzycznego może być szczególnie ważne. 
(…) Wśród moich nowo przyjętych uczniów jest Boi-
kantsho – 9-letni chłopiec, który zaczyna naukę na fl e-
cie prostym. Zapowiada się na bardzo dobrego ucznia, 
po paru dniach potrafi ł już zagrać kilka prostych melo-
dii. Jest też chętny do grania: w podskokach przychodzi 
i wraca z lekcji. Na początku myślałem, że trudno będzie 
się z nim porozumieć. Na każde moje pytanie odpowia-
dał z  uśmiechem „Yes”. Myślałem, że to słowo jest jedy-
nym angielskim słówkiem, jakie zna. Któregoś dnia, po 
dość długiej lekcji próbowałem się dowiedzieć, czy jest 
zmęczony, czy chce wrócić do internatu (hostelu). Gdy 
się dopytywałem „Hostel?”, odpowiedział „No”. Od tamtej 
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Tobiasz z uczniem

dodatkowe obowiązki często zmuszają mnie do sięgania 
do książek i dodatkowych źródeł w celu poszerzenia mojej 
wiedzy. Kościół w Kala-Kala będzie pod wezwaniem św. Ka-
tarzyny, za której wstawiennictwem, mam nadzieję, uda 
nam się uniknąć większych kłopotów na placu budowy 
(wszystkie Kasie, które to czytają chciałbym prosić o szcze-
gólną modlitwę w intencji naszej pracy).

Kościół w  Kala-Kala nie jest oczywiście jedynym pro-
jektem architektonicznym, którym zajmuję się w  Angoli. 
Równocześnie pracuję m.in. nad salezjańskim kościołem 
parafi alnym w Bengueli na ponad 2 tysiące osób oraz nad 
biblioteką dla wyższego seminarium duchownego na Pa-
lance. Obydwa są jednak jeszcze w stadium koncepcyjnym 
i wymagają dużo pracy w przyszłości. Poza tymi dużymi ga-
barytowo projektami zajmuję się także sporą liczbą mniej-
szych prac. Należy do nich m.in. nowy dom autonomii 
w Catete, sala wielofunkcyjna i kaplica w Kabiri i adaptacja 
na cele mieszkalne budynku w Starym Moxico. Ze wszyst-
kich wspomnianych projektów jedynie ten w Kala-Kala jest 
w zaawansowanym stadium, a wszystkie pozostałe są dale-
kie od ukończenia. Nie przeszkadza to jednak Salezjanom 
w wynajdywaniu dla mnie coraz to nowych obowiązków. 
Na początku lutego jedziemy na inwentaryzację nowo po-
zyskanego terenu, na którym w przyszłości ma się znaleźć 
nowe pełnowymiarowe centrum salezjańskie, obejmujące 
kościół, budynek parafi alny, szkołę, salę wielofunkcyjną 
oraz centrum kształcenia zawodowego. Jest to naprawdę 
dużo pracy, ale wierzę, że z bożą pomocą uda nam się do-
prowadzić wszystkie te projekty do końca.

Praca architekta nie jest jednak moją jedyną misją w An-
goli. Biorę także udział w projekcie „Przyjaciele Don Bosco”, 
polegającym na spotkaniach z dziećmi ulicy w każdą sobo-
tę i  czwartek. W  projekt zaangażowani są także wolonta-
riusze z Uniwersytetu Katolickiego. Te spotkania często są 
trudne, ale zawsze dają nam dodatkową energię do dzia-
łania, ponieważ pomagają uświadomić sobie jak wiele jest 
jeszcze do zrobienia i jak bardzo jesteśmy tutaj potrzebni. 
Nawet jeśli czasem nasza pomoc dla tych dzieci jest bardzo 
skromna, jak np. ciepły domowy posiłek, prysznic, wyświe-
tlenie fi lmu edukacyjnego, to zawsze dobrze jest czuć, że 
nie pozostajemy obojętni na krzywdę i niesprawiedliwość, 
która dzieje się na naszych oczach.

Ponadto w  soboty będę w  tym roku prowadził lekcje 
z  rysunku technicznego w  centrum kształcenia zawodo-
wego Kabiri. Początkowo myślałem, że jest to umiejętność 
niezbyt użyteczna w życiu młodego człowieka i Salezjanie 
powierzyli mi ten obowiązek po to, abym nie siedział bez-
czynnie w każdy weekend. Jednak po pierwszym spotkaniu 
z murarzami, którzy zupełnie nie potrafi li nie tylko wykonać, 
ale także przeczytać jakiegokolwiek sporządzonego prze-
ze mnie planu, doceniłem jak ważne w życiu zawodowym 
tych chłopców mogą okazać się prowadzone przeze mnie 
lekcje. Na szczęście miałem już tutaj możliwość prowadze-
nia lekcji podczas styczniowej misji uniwersyteckiej w mie-
ście N’Dalatando w prowincji Kwanza Norte. Jest tradycją, 
że wolontariusze salezjańscy w  Luandzie,  pochodzący 
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i  chorych pozostawionych samych sobie, żony z  dziećmi 
porzucone przez swoich mężów lub kobiety nie mogące 
wziąć ślubu, ponieważ ich mężczyźni mają po kilka żon. 
Niestety poligamia jest ciągle częstą praktyką w Angoli.

Podczas tych wizyt, z  powodu białej skóry, wielokrot-
nie brano mnie za księdza. Początkowo próbowałem za-
przeczać i  tłumaczyć, że duchownym nie jestem i być nie 
zamierzam, ale nie przynosiło to oczekiwanych rezultatów. 

„Dobry wieczór, proszę księdza. – Dobry wieczór, ale ja nie 
jestem księdzem. – Tak, tak, proszę księdza”. Z powodu tych 
dosyć częstych nieporozumień otrzymałem od moich czar-
nych braci przezwisko „Padre Lukala”, co nie będę ukrywał, 
sprawiło mi dużo radości, podobnie jak stwierdzenie mojej 
przyjaciółki Weroniki, „Łukasz, Pan jest Angolano”. Zasłuży-
łem sobie na ten komplement, ponieważ wyjątkowo za-
smakowały mi tradycyjne lokalne potrawy, których miałem 
okazję skosztować całkiem sporo. Podstawą kuchni był jest 
i będzie Mandioka – lokalna roślina, z której można zrobić 
praktycznie wszystko, a przede wszystkim fundżi. Próbowa-
łem wiele rodzajów tej bardzo prostej potrawy o konsysten-
cji galarety i kolorze kleju do tapet. Miałem nawet okazję ją 
przyrządzać wspólnie z mamą Celestą (tutaj kobiety, które 
są gospodyniami domu, są nazywane mamami nawet przez 
obcych). Pomimo niezbyt apetycznego wyglądu fundżi 
smakuje wybornie, zwłaszcza serwowane z  fasolą lub kur-
czakiem. Jadłem także inne lokalne specjały: smażone bom-
bo które może zastępować chleb, żinguba – lokalny rodzaj 
pieczonych orzeszków ziemnych, żindungu – bardzo ostry 
sos robiony z papryczek chili, mukua – owoc baobabu, z któ-
rego soku robi się świetne lody sprzedawane na ulicy po 10 
centów, świeżo zerwaną trzcinę cukrową, która przypomi-
na miękkie słodkie drewno i którą przed zjedzeniem należy 
przy użyciu zębów obrać z kory, i w końcu piłem Marofo – 
jeden z najbardziej niezwykłych trunków świata. Napój ten 
jest lekko słodki w smaku i zawiera od 0,5 do 20 procent al-
koholu. Jego niezwykłość polega na tym, że proces fermen-
tacji zachodzi wewnątrz drzewa palmowego a cały proces 
pozyskiwania marofo to wetknięcie zwykłego kranika, od-
kręcenie kurka i czekanie aż słodki napój wypełni butelkę.

Pomimo tych wszystkich cudowności ciągle tęsknię 
za naszym pięknym krajem nad Wisłą, za przyprószonymi 
śniegiem sosnami, babciną kuchnią, oraz oczywiście za Wa-
mi, moi krewni i przyjaciele. Czasami udaje mi się wpleść 
troszeczkę polskości w  tą afrykańską egzotykę. Niektórzy 
z moich czarnych braci potrafi ą mówić „dzień dobry” i „do 
widzenia”, a na święta w pocie czoła przygotowałem gołąb-
ki, które wszystkim bardzo smakowały i  zostały nazwane 
przez innych wolontariuszy „polskim sushi”. Wielu z moich 
przyjaciół chce odwiedzić nasz kraj w  czasie Światowych 
Dni Młodzieży, więc będziemy mieli okazję do rozsławienia 
na cały świat naszej przysłowiowej polskiej gościnności.

Łączę się z Wami w modlitwie,
Łukasz

angola

z   krajów całego świata włączają się w  misję lokalnego 
wolontariatu młodzieży uniwersyteckiej Uniwersytetu Ka-
tolickiego w  Luandzie. Tak więc wspólnie z  moją 20-oso-
bową grupą przez 2 tygodnie pełniliśmy służbę na rzecz 
mieszkańców N’Dalatando. Zajęcia obejmowały codzienne, 
uzupełniające lekcje z  języka portugalskiego i  matematy-
ki, zajęcia plastyczne i teatralne, lekcje tańca, kurs biblijny, 
edukację seksualną, oraz nauczanie praw człowieka. Mnie 
przypadło w  udziale prowadzenie zajęć plastycznych, co 
było nie lada wyzwaniem, ponieważ grupa liczyła ponad 40 
małych Murzynków, z których każdy chciał otrzymać arkusz 
papieru, gumkę, temperówkę, kredki i długopisy a przede 
wszystkim odrobinę uwagi. Po zajęciach, z których zawsze 
wychodziłem równie szczęśliwy co zmęczony, odbywały 
się wizyty rodzinne, przypominające trochę znaną nam 
tradycję chodzenia po kolędzie. Chodziliśmy od domu do 
domu, rozmawialiśmy z ludźmi, słuchaliśmy ich problemów 
i odmawialiśmy wspólnie prostą modlitwę do Maryi Wspo-
możycielki o pobłogosławienie domu. Często spotykaliśmy 
rodziny bardzo doświadczone przez życie: ludzi starszych 

pory inaczej patrzę na to jego „Yes” – nie jako na jedyne 
słowo, które potrafi  odpowiedzieć, ale jako na akcep-
tację tego co mówię, tego że go uczę; potwierdzenie, 
że podoba mu się całe to granie.”

Zapraszamy do odwiedzenia naszego bloga pod 
adresem fi descopolska.wordpress.com, gdzie moż-
na znaleźć wszelkie aktualności o  naszej działalności 
i pracy wolontariuszy.

Na koniec dziękujemy z  całego serca za wszelkie 
wsparcie i zapewniamy o naszej modlitwie w Państwa 
intencjach.

Z wyrazami szacunku
Maria i Maciej Jęczmykowie
Fidesco Polska
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