
dwa lata współpracy i  zapraszam do 
przeczytania mojego ostatniego ra-
portu misyjnego.

Te kilka miesięcy po decyzji o  po-
wrocie do kraju były naznaczone za-
mykaniem wielu spraw – trzeba było 
zakończyć wszystkie zaczęte przez 
mnie projekty, ustalić, kto przejmie 
moje obowiązki, napisać instrukcje 
i  różne raporty. Pracy miałam więc 
dużo, w  dodatku doszły jeszcze ab-
sorbujące, choć bardzo miłe przygo-
towania do prymicji naszego brata ze 
Wspólnoty, Martina, jako że ustalili-
śmy, że impreza prymicyjna odbędzie 
się w naszym ogrodzie.

Studentki
Koniec mojej misji to jednocześnie 

koniec roku akademickiego – w  Lu-
bumbashi wygląda to trochę inaczej 
niż u  nas, zajęcia trwają do końca 
czerwca i dopiero w lipcu zaczyna się 
sesja. Liczba egzaminów zależy do 
wydziału i rocznika i trzeba przyznać, 
że niektóre z  naszych dziewcząt by-
ły naprawdę mocno obciążone – na 
przykład Ananda, studentka wydzia-
łu Turystyki i Hotelarstwa miała aż 14 
egzaminów i  to najczęściej dzień po 
dniu! Papa Gilbert, tutor dziewcząt 
przyjechał do nas przed rozpoczę-
ciem sesji, żeby przygotować dziew-
czyny do stresu i dać im kilka dobrych 
rad, gdyby natrafi ły na problemy ko-
rupcji lub, co gorsza molestowania. 
Jest to prawdziwa plaga uniwersyte-
tów w  Kongu i  całe szczęście, że pa-
pa Gilbert jest dziekanem Wydziału 
Prawa – w razie jakiś poważnych kło-
potów którejś z  naszych dziewcząt, 
może spróbować interweniować. Nie 

oznacza to, że mogą one liczyć na 
taryfę ulgową – obserwowałam, jak 
w  zeszłym roku pomógł jednej z  na-
szych studentek – najpierw sprawdził, 
czy problemy z  zaliczeniem przed-
miotu nie są czasem winą jej niedba-
łości, a  potem umożliwił jej ponow-
ne zaliczenie kolokwium. Większość 
naszych studentek poradziła sobie 
świetnie i  zdały w  pierwszym termi-
nie. Kilka ma jeszcze jakieś zaległości 
i  czeka je sesja poprawkowa w  paź-
dzierniku. Trzy dziewczyny skończyły 
studia – Luna, która studiowała lite-
raturę i  dziennikarstwo, Lydia, która 
studiowała chemię fi zyczną (obie by-
ły z nami od dwóch lat) i Carine, która 
skończyła medycynę. Carine spędzi-
ła z  nami tylko ostatnie kilka mie-
sięcy stażu – studiowała wcześniej 

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-
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w imię wiary pracować dla ludzi mar-
ginalizowanych. To wyjaśnia nazwę 
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  Czym jest  FIDESCO ?

Drodzy przyjaciele misji!

Kiedy zaczynam pisanie tego ra-
portu, jestem już od dwóch tygodni 
w domu. 4 sierpnia zakończyłam mo-
ją misję w Lubumbashi i wróciłam do 
Polski. Rozstanie z  przyjaciółmi tam 
poznanymi nie było łatwe. Kiedy się 
żegnaliśmy i mówili mi, że będzie im 
mnie brakować, odpowiadałam, że 
mi będzie trudniej, bo im zabraknie 
jednej osoby, a  mi mnóstwa... I  tak 
jest rzeczywiście – Afryka zapuściła 
głęboko korzenie w  moim sercu i  je-
dynie spotkanie z rodziną i przyjaciół-
mi w  Polsce osłodziło mi gorycz roz-
stania. Dziękuję Wam serdecznie za te 

Dziewczyny

Julia Wieczorek
Kongo

Akademik



w  stolicy kraju, Kinszasie. Udało jej się przejść przez egza-
miny końcowe i na wrzesień została jej tylko obrona pracy 
dyplomowej. Medycyna, jak chyba wszędzie jest jednym 
z trudniejszych kierunków studiów. Luna i Lydia obroniły 
się szczęśliwie i   koleżanki z  akademika towarzyszyły im 
w świętowaniu – z tej okazji mogły wrócić do domu o 21, 
co jak na Afrykę było naprawdę późną porą. Maman Justi-
ne wyjątkowo zgodziła się na to, ponieważ wiedziałyśmy, 
że dziewczyny wrócą razem. Dziewczyny uszyły sobie na-
wet z tej okazji ubrania z tego samego batiku – w ten spo-
sób podkreśla się tutaj uroczyste okazje.

Jeszcze w  trakcie sesji, 12 lipca miałyśmy ofi cjalne za-
mknięcie roku u  nas w  akademiku – mszę świętą i  mały 
poczęstunek. Jako, że maman Justine zdradziła wcześniej 
dziewczynom, że wyjeżdżam, to przygotowały dla mnie 

wyjątkową niespodziankę – zamówiły profesjonalnego fo-
tografa do zrobienia wspólnego zdjęcia i kupiły mi w pre-
zencie piękny sweter. Mam więc piękne zdjęcie z  naszy-
mi studentkami i maman Justine oraz zabawną pamiątkę 
z Afryki – gruby, wełniany sweter! Ja natomiast przygoto-
wałam im prezent bardziej duchowy – dałam każdej obra-
zek z fragmentem Pisma Świętego i osobistym podzięko-
waniem za wspólnie spędzony czas. Niektóre z nich były 
bardzo poruszone otrzymanym tekstem, co mnie oczywi-
ście ucieszyło, jako że modliłam się za każdą z nich osobno.

Nowe projekty budowlane
Jako że Fidesco poprosiło mnie o  przygotowanie wy-

cen różnych koniecznych prac budowlanych w akademiku, 
dużo czasu spędzałam z robotnikami przy dyskusjach nad 
najlepszymi rozwiązaniami i  pomiarami. Trudno znaleźć 
ekipę, na której można polegać i  trzeba się napracować, 
żeby przygotować sensowną wycenę prac tak, aby realiza-

cja projektu nie przekroczyła nadmiernie spodziewanych 
kosztów i  spełniła nasze oczekiwania. Nauczyłam się już, 
że do każdego projektu trzeba dodać jakieś 10% na rze-
czy nieprzewidziane. W Afryce, jeszcze bardziej niż u nas, 
trzeba czuwać nad robotami i to w każdej fazie – przygo-
towania, prac głównych i wykończenia. Jakoś w połowie 
czerwca udało mi się w końcu zgromadzić większość do-
kumentów i  po przesłaniu ich do Fidesco, otrzymaliśmy 
w lipcu pieniądze na kilka projektów. Jeszcze przed zakoń-
czeniem sesji egzaminacyjnej naszych studentek udało 
nam się więc wzmocnić oświetlenie z paneli słonecznych 
w ich pokojach – w ostatnim czasie baterie wystarczały za-
ledwie na dwie godziny i często modlitwę wieczorną w ka-
plicy odbywałyśmy przy świecach. Dziewczyny ucząc się, 
musiały więc częściej korzystać z wspólnej sali, gdzie na 
szczęście światło było zasilane z innych baterii i nie gasło 
nawet przez całą noc. To bardzo istotna kwestia w czasie 
sesji egzaminacyjnej i  myślę, że to udogodnienie spro-
wadzi do nas z  powrotem większość naszych studentek 
w  przyszłym roku. Przy okazji wzmacniania oświetlenia 
w akademiku, dołożyliśmy też oświetlenie w naszym do-
mu i przez ostatnie dwa tygodnie pobytu w Lubumbashi 
mogłam się przyzwyczajać do światła w pokoju – coś, co 
przecież w Europie jest tak zwyczajne.

Ustaliliśmy też z godną zaufania ekipą budowlaną, jakie 
prace zaczniemy we wrześniu. To już nie ja będę je piloto-
wać, ale maman Justine. Trzeba przerobić prysznice-bro-
dziki były tak kiepskiej jakości, że po dwóch latach użytko-
wania przeciekają. Zamiast je wymieniać postanowiliśmy 
po prostu wykafelkować dno kabin prysznicowych – bę-
dzie to trwalsze rozwiązanie. Mieliśmy też spory problem 
z kanalizowaniem wody z pralni dziewcząt – kanał odpro-
wadzający wodę ciągle się zatykał i stała w nim brudna wo-
da, co w tym klimacie jest zabójcze – komary z łatwością 
się namnażają i  roznoszą malarię. Tak więc po powrocie 
z urlopu maman Justine będzie miała sporo pracy z przy-
gotowaniem akademika do roku akademickiego. Ekipa, 
którą wybraliśmy, pracowała już dla nas wcześniej. To Gro-
upe Nyota Multiservice (Nyota znaczy „Gwiazda” w suahili), 
którą założył papa Benoît – elektryk, współpracujący bli-
sko z salezjanami. W ekipie pracują głównie młodzi ludzie, 
którzy przeszli przez salezjańskie centra formacji zawodo-
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Przesyłając ósmy, ostatni raport Julii pragniemy po-
dziękować za modlitwę i wsparcie fi nansowe. 

Z  misji w  Brazylii wrócił również nasz wolontariusz 
Mateusz Szybiak, martwiący się, podobnie jak Julia, 
o swoje następstwo wśród dzieci w Brazylii.

„Tym razem, po raz pierwszy w historii projektu nie by-
ło nikogo z  wolontariuszy Fidesco, który mógłby mnie 
zastąpić po moim wyjeździe. To spowodowało pewne 
komplikacje, ponieważ obecność wolontariusza Fidesco 
w tym projekcie jest dość ważna. Musiałem więc przygo-
tować jak najwięcej rzeczy, aby dyrektorka Vania miała 
jak najmniej trudności w poprowadzeniu tego projektu 
bez pomocy.”

Nasi wolontariusze wracają do kraju, a  problemy, 
z którymi się borykali, będą podejmowane przez ich na-
stępców, o  ile nie zabraknie naszego wsparcia - naszej 
modlitwy. 

Fidesco wysyła wolontariuszy z  różnych krajów, fi -
nansując ich przygotowanie do wyjazdu i pobyt na misji 
z  darowizn. Obecnie w  Polsce przygotowują się kolej-
ne osoby, dlatego istnieje stała potrzeba pozyskiwania 
funduszy. Gdyby państwo chcieli nadal współpracować 
w  podjętym dziele wysyłania wolontariuszy na misje, 
proponujemy przesyłanie kolejnych raportów np. Flory 
i Théofana z Lubumbashi (oczywiście po polsku).

Serdeczne Bóg zapłać za każdy rodzaj wsparcia.
Dziękując Bogu i Wam za rok współpracy, przekazuje-

my naszą służbę w ręce Julii Wieczorek.
Z wyrazami wdzięczności i szacunku.
Anna i Krzysztof Mirowscy
z zespołem Fidesco Polska
P.S. Informujemy wszystkich, którzy chcieliby nas na-

dal wspierać fi nansowo, że zmieniliśmy numer konta – 
nowy numer znajdą Państwo na końcu tego raportu.
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wej. Papa Benoît to wyjątkowy człowiek – można na nim 
naprawdę polegać i jest bardzo uczynny. Jeśli nawet jego 
ekipa coś zawali, to zawsze stara się to naprawić. Liczę więc 
na to, że dobrze wykonają zlecone im prace.

Kontynuacja mojej misji
Początkowo po decyzji o  moim powrocie wspólnie 

z całą tutejszą ekipą akademika i Fidesco zastanawialiśmy 
się, kto z  członków lokalnej Wspólnoty Emmanuel mógł-
by przejąć moje obowiązki. Było to dość problematyczne, 
ale mieliśmy kilka pomysłów. Przedstawialiśmy oczywi-
ście kwestię Panu Bogu na modlitwie i chyba dzięki temu 
udało nam się nie popełnić błędu – w tygodniu, w którym 
odpowiedzialny za Wspólnotę, Guy-Marie miał porozma-
wiać z wybraną kandydatką, dostaliśmy niespodziewanie 
wiadomość z Fidesco, że znaleźli wolontariuszy dla nasze-
go projektu. Co ciekawe, nie będzie to tym razem celiba-
tariuszka, ale młoda mężatka. Flora i Théofan Saunier ma-
ją przyjechać do Lubumbashi z dwójką swoich dzieci we 
wrześniu. Flora przejmie moje obowiązki, a Théo będzie 
pracował w  Bakanja Centre z  dziećmi ulicy. Była to fan-
tastyczna wiadomość, choć dość zaskakująca dla Jeanne 

– znienacka zostanie „przyszywaną babcią” i będzie musia-
ła przyzwyczaić się do mieszkania z młodą rodziną. Rów-
nież dla Flory i Théo pomysł zamieszkania z  kimś, kogo 
do tej pory nie znali nie był łatwy do zaakceptowania. Po 
pierwszym zdziwieniu propozycja została przyjęta przez 
wszystkich – dom jest duży i przy pozytywnym nastawie-
niu znajdą dobry sposób funkcjonowania pod jednym da-
chem. Przy okazji, że zamieszka tu rodzina z małymi dzieć-
mi trzeba było też wprowadzić kilka udogodnień – stąd 
światło w pokojach. Mamy też nadzieję na uruchomienie 
małej kuchenki gazowej – dla mamy dwóch maluchów 
(Flora i Théo mają trzyletnią córeczkę i  półrocznego syn-
ka) będzie to ważnym usprawnieniem gotowania. Trudno 
sobie wyobrazić, żeby europejska mama sprostała wyma-
ganiom kongijskiej kuchni i  gotowania na węglu drzew-
nym – dla mnie było to miłe w  sumie wyzwanie i  sporo 

  Drodzy współpracownicy  FIDESCO !

Mateusz Szybiak– Brazylia

Panele słoneczne



tylko trzech kapłanów, bo większość stanowili salezjanie. 
Potrzeby tutejszego kościoła są naprawdę ogromne. Choć 
jest sporo powołań rodzimych, to formacja młodych ludzi 
jest ogromnym wyzwaniem, o tyle trudniejszym w Afryce, 
że tutejszej kulturze bezdzietność, a co za tym idzie celibat 
są czymś jeszcze bardziej „nienaturalnym” niż w  Europie. 
Do tego w rodzinach ogromny nacisk kładzie się na fami-
lijną solidarność i nawet od księdza czy siostry zakonnej 
oczekuje się całkiem konkretnego wsparcia fi nansowego. 
A ponieważ pojęcie własności jest tu odmienne niż euro-
pejskie, członkom rodziny trudno jest zrozumieć, że ka-
płan obracający na co dzień dużymi kwotami parafi alny-
mi, nie ma ich do swojej dyspozycji i nie może ich używać 
na cele prywatne. Dlatego też w czasie Eucharystii ksiądz 
arcybiskup podkreślał w  kazaniu, że oto rodziny oddają 
w  tej chwili tych młodych ludzi Bogu i  Jego Kościołowi 
i nie mogą się w zamian spodziewać jakiś korzyści. Mówił 
także sporo o celibacie i konieczności życia braterskiego 
z członkami różnych plemion. Niestety dziedzictwem afry-
kańskiej poligamii jest nie tylko duża ilość związków po-
zamałżeńskich, ale również łamanie celibatu. Ale właśnie 
w tym kontekście kościół afrykański zawsze bronił celiba-
tu – pojęcie sacrum jest tu bardzo silne. Mimo tych wszyst-
kich trudności można tu spotkać wspaniałych kapłanów 
i na takiego zapowiada się nasz brat, Martin.

Po jego święceniach przeżywaliśmy przez kolejne nie-
dziele prymicje w  jego rodzinnej parafi i oraz w  parafi i, 
w której pracował w zeszłym roku i w końcu nasze wspól-
notowe prymicje, które odbyły się w  parafi i… św. Jana 
Pawła II!

Święcenia Martina
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się nauczyłam, ale karmiłam tylko siebie i Jeanne. Tak więc 
Cécile (wolontariuszka Fidesco pracująca z  salezjanami) 
wspólnie z da Jeanne będą już po moim wyjeździe przy-
gotowywać nasz dom na przyjęcie rodziny.

Święcenia i prymicje Martina
Już w  zeszłym roku miałam okazję poznać naszego 

brata ze Wspólnoty, który przygotowywał się do kapłań-
stwa – w  lipcu zeszłego roku otrzymał święcenia diakoń-
skie, a  w  tym roku kapłańskie. Była to wielka radość dla 
całej tutejszej Wspólnoty i  postanowiliśmy świętować to 
wielkie wydarzenie w  sposób szczególny. Uczestniczyli-
śmy więc wszyscy w  mszy świętej prymicyjnej 19 lipca – 
ksiądz arcybiskup Jean-Pierre TAFUNGA udzielił święceń 
kapłańskich ponad 20 diakonom, ale dla diecezji przybyło 

Msza prymicyjna Martina



Adaptacja do Europy
Kiedy piszę te słowa mija mój drugi miesiąc po powro-

cie do Europy. W czasie formacji Fidesco mówiono nam, że 
powrót może nie być łatwy. Oczywiście spotkanie z rodzi-
ną i  przyjaciółmi jest wspaniałe. Europejski komfort prą-
du i bieżącej wody jest także miłą odmianą, ale na wiele 
spraw patrzę inaczej i tym chciałabym się z Wami podzielić.

Zacznę od tego, o co często ludzie pytają mnie po po-
wrocie :

Czego stamtąd mi brakuje? Ludzi! W  Afryce bardzo 
ważne są relacje i  ludzie generalnie są bardzo serdeczni 

– oczywiście nie brak tego i u nas, ale jednak europejskie 
tempo życia powoduje, że mamy dla siebie nawzajem 
coraz mniej czasu. I  myślę, że Afrykańczycy są bardziej 
radośni – mimo wszystkich problemów, z  którymi bory-
kają się na co dzień, potrafi ą cieszyć się małymi rzeczami, 
a standardową odpowiedzią na „Habari?” (w swahili ozna-
cza to „Co słychać?” czy „Jak się masz?”) jest „Nzuri, aksanti” 
(Dobrze, dziękuję). Po francusku u Kongijczyków to brzmi 
jeszcze mocniej, bo na słynne francuskie „Comment ça va?” 
odpowiedzą „ça va un peu” czyli „trochę w porządku”, jeśli 
przeżywają jakieś problemy.

Brakuje mi także tej oczywistej obecności Boga w spo-
łeczeństwie – oczywiście nasze kościoły są pełne i chwała 
Panu Bogu, ale w przestrzeni publicznej, czy nawet towa-
rzyskiej mówienie o  Bogu ciągle jest traktowane przez 
wielu ideologicznie. A w Afryce Bóg po prostu jest. Oczy-
wiście nie znaczy to, że ludzie są święci, ale jednak mają 
duże poczucie sacrum.

A co było dla mnie trudne w Afryce? Różnica w podej-
ściu do danego słowa – to chyba naprawdę było najtrud-
niejsze. Kosmiczna niepunktualność, niesłowność i  brak 
poczucia winy z tego powodu – oni rzeczywiście żyją w in-
nym wymiarze czasowym – czas nie jest ich  przeciwnikiem, 

Najbardziej wzruszającym dla mnie momentem była 
pierwsza Msza Święta Martina – jako że byłam jedynym 
białym gościem (niestety francuski ksiądz Gabriel, który 
miał przyjechać nie dostał wizy) otrzymałam szczególne 
miejsce, bardzo blisko ołtarza i mogłam widzieć całą uro-
czystość ze wszystkimi szczegółami. A przydało mi się to, 
bo zarówno Msza święceń, jak i  prymicyjna były oczywi-
ście w swahili… Rozmyślałam o tym, jakim cudem jest dar 
kapłaństwa – Pan Jezus ustanawiając Eucharystię, myślał 
o każdym z nas i jest obecny w każdej Mszy – cóż to za nie-
pojęta tajemnica! I  młody człowiek, który przecież w  pe-
wien sposób pozostaje ten sam, ze swoimi zaletami i wa-
dami, po otrzymaniu sakramentu kapłaństwa otrzymuje 
szczególną moc uobecniania Ciała i Krwi Chrystusa… Ob-
serwując Martina z  tak bliska, widziałam w  nim zachwyt 
nad tą tajemnicą.

Przyjęcie prymicyjne odbyło się w  naszym ogrodzie 
i było naprawdę imponujące – wspomnę tylko, że kilka dni 
wcześniej przywieziono nam dwie żywe (!) kozy i świnkę, 
które zostały następnie przygotowane przez cały zespół 
maman ze Wspólnoty. Nie zabrakło różnych warzyw i sała-
tek, nieśmiertelnego „fufu” (potrawy z mąki kukurydzianej 
i  manioku) oraz oczywiście pączków. Panowie ze Wspól-
noty zajęli się stawianiem dużego namiotu, żeby ochronić 
gości przed słońcem (zaprosiliśmy ponad 200 osób !) oraz 
dekoracją i  muzyką. Miałam więc niepowtarzalną okazję, 
żeby zobaczyć afrykańskie świętowanie od kuchni.

Na koniec przyjęcia, kiedy zostaliśmy właściwie we 
własnym gronie (jakiś 60-ciu osób ) bracia i  siostry ze 
Wspólnoty zaczęli śpiewać dla mnie i ze mną Magnifi cat 
w swahili, a potem każdy z nich mówił mi, za co konkretnie 
mi dziękuje. O dziwo, otrzymałam szczególną łaskę i nie 
rozpłakałam się… (pierwsze łzy pojawiły się dopiero w sa-
molocie).
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którego trzeba ujarzmić, ale powietrzem, które nas otacza 
i trzeba po prostu w nim żyć. Może dlatego też tak mocno 
się przywiązałam do tych Kongijczyków, którzy są słowni 
(a  można takich spotkać!), a  jednocześnie mają czas dla 
drugiego człowieka. Bo to człowiek jest w Afryce najważ-
niejszy…

A  jak wyglądała moja adaptacja do Europy, do życia 
w Polsce? Co ciekawe adaptacja w tę stronę była dla mnie 
trudniejsza niż przystosowanie się do Afryki. Może dlatego, 
że kiedy wyjeżdża się na misje, ma się w sobie mnóstwo 
zapału i  dobrych chęci, a  powrót naznaczony jest smut-
kiem rozstania i tęsknotą za tym, co się pozostawiło. Oczy-
wiście spotkanie z  rodziną i  przyjaciółmi ogrzewa serce 

– dziękuję szczególnie tym, którzy przyjechali po mnie na 
lotnisko i przyjęli mnie w domu. Pomogło mi to uświado-
mić sobie, ilu ludzi o mnie pamiętało w czasie tych dwóch 
lat. Odnalezienie zwykłego komfortu bieżącej wody i prą-
du bardzo ułatwia życie – wiele z prostych rzeczy, którymi 
 posługujemy się na co dzień, doceniam teraz bardziej.

Ale tym, co było dla mnie szalenie trudne to nadmiar 
dóbr konsumpcyjnych – naprawdę nie zdajemy sobie spra-
wy z tego, jak jesteśmy bogaci i przesyceni. Wejście do zwy-
kłego supermarketu przyprawiało mnie na początku o ból 
głowy i smutek w duszy – jak to możliwe, że ceny żywności 
w biedniejszej części świata są takie jak u nas, albo wyższe?! 
Oczywiście wiem, że kraje „rozwijające się” najczęściej nie 
produkują u  siebie nic i  wszelkie produkty przetworzone 

– herbaty, kawy, makarony, nabiał sprowadzają z zewnątrz. 
Ale dlaczego u  nas banany są w  takiej samej cenie, jak 
w Afryce tego nie potrafi ę zrozumieć. To gorzkie refl eksje.

Żeby je trochę złagodzić, przytoczę Wam humorystycz-
ne spojrzenie na świat, które znalazła w internecie i zapi-

sała w swoim raporcie misyjnym 12-letnia Pauline, córka 
francuskich wolontariuszy Fidesco w Lubumbashi:

„Gdyby można zredukować Ziemię do wioski liczą-
cej 100 mieszkańców, żyło by w niej:

- 60 Azjatów (w tym 20 Chińczyków i 18 Hindusów),
- 14 Amerykanów,
- 13 Afrykańczyków,
- 12 Europejczyków,
- 1 mieszkaniec Oceanii.
Wioska obejmowałaby dwie dzielnice – w  bogatej 

żyłoby 21 osób:
- każda miałaby telewizor,
- 14 z nich miałoby komputer,
- jedna byłaby analfabetą.
W biednej dzielnicy mieszkałoby 79 osób:

- 12 mieszkałoby w slumsach,
- 20 cierpiałoby z głodu,
- 23 nie miałyby dostępu do wody pitnej,
- 16 nie miałoby dostępu do opieki lekarskiej w  razie 

choroby,
- 24 nie potrafi łyby czytać ani pisać,
- jedynie 12 miałyby telewizję,
- tylko jedna osoba miałaby komputer.
Jeśli więc macie dach nad głową, jedzenie w lodów-

ce i  coś do włożenia na grzbiet, jesteście bogatsi od 
większości mieszkańców naszej planety.”

Dodam też, choć to może zbyt gorący temat, że mnie 
nie dziwi fala uchodźców atakująca granice Unii Europej-
skiej – mnie tylko dziwi, że to zjawisko pojawia się dopiero 
teraz. I  myślę, że Fidesco, podobnie jak inne organizacje 
misyjne jest odpowiedzią na to silne rozwarstwienie po-
między bogatą Północą i biednym Południem. DZIĘKUJĘ 
WAM BARDZO, BARDZO SERDECZNIE za wsparcie, które-
go udzieliliście mojej misji – bez Was nie mogłaby się ona 
odbyć, a  ja byłabym dużo uboższa. Moja misja w  Afryce 
się skończyła, ale teraz, ku mojej ogromnej radości, będę 
nadal pracować dla Fidesco w Polsce – w ten sposób mo-
gę nadal zasypywać choć trochę te podziały na świecie. 
Potrzeby nadal są ogromne, a  chętnych na wyjazdy bra-
kuje. Akademik w Lubumbashi ma szczęście – w paździer-
niku rozpoczną tam misję Flora i Théo – ci z Was, którzy 
chcieli by nadal wspierać nasze misje, będą otrzymywać 
ich raporty przetłumaczone na język polski. Tak więc mam 
nadzieję, że do wielu z was będę mogła jeszcze pisać, ko-
mentując misję moich następców w Lubumbashi.

Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia na jakimś spo-
tkaniu misyjnym. Z modlitwą.

Julia Wieczorek

 Nauka czytania i pisania chłopców ulicy
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