
Jesteśmy szczęśliwi mogąc po-
dzielić się z Wami tymi kilkoma tygo-
dniami przepełnionymi odkryciami, 
spotkaniami, radością, uśmiechami 
i czasem wypełnionym do ostatniej 
minuty!

Mamy nadzieję, że uda nam się 
opisać, czym żyjemy, zarówno w na-
szych miejscach misji, jak i  w  życiu 
rodzinnym i wspólnotowym!

Na początek DZIĘKUJEMY!
– Dziękujemy szczególnie na-

szym Rodzicom, Braciom, Siostrom 
i Przyjaciołom, którzy nam dodawali 
odwagi, wspierali nas, interesowali 
się tą szczególną misją.

– Dziękujemy tym wszystkim, 
którzy nam opowiadali o  Republi-
ce Konga, Wspólnocie Emmanuel 
i  Zgromadzeniu Księży Salezjanów 
założonemu przez Ks. Jana Bosko, 
Wam wszystkim, którzy zapoznali-
ście nas trochę bardziej z  kontek-
stem naszego nowego kraju i  na-
szych zadań misyjnych.

– Wielkie podziękowania kieruje-
my do naszych Współpracowników 
Misyjnych, Darczyńców, którzy robili 
wszystko, co mogli, aby nas wesprzeć 
moralnie, duchowo i fi nansowo!

– Wasza obecność jest niezastą-
piona i  czyni Was także uczestni-
kami tego projektu. Możecie być 
pewni, że o Was nie zapomnimy i że 
nosimy każdą i każdego z Was w na-
szych codziennych modlitwach!

Wyjazd…
Wtorek 13 października, nasza 

czwórka w  komplecie na lotnisku 
Charles de Gaulle, w  towarzystwie 
zaaferowanych rodziców i  wzru-
szonej jednej z  sióstr, gotowi do 
odlotu w  stronę nowej przygody. 
Czekało nas trochę perypetii, aby 
nasze liczne bagaże przeznaczone 
do luku bagażowego i  kabiny mo-
gły wylecieć razem z nami! Problem 
opanowany! Dolecą wszystkie i bez 
dodatków! Pan jest z  nami i  mamy 
do Niego zaufanie.

Przyszedł rozdzierający moment 
pożegnania, wzruszający i  wypeł-
niony Miłością. Zrobiło się późno, 
a  my jesteśmy z  jednej strony pod-
ekscytowani, a z drugiej wyczerpani. 
Uświadamiamy sobie, że jesteśmy 

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.
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  Czym jest  FIDESCO ?

Yambo yenu! 
Dzień dobry wszystkim!
Habari gani?
Jakie wieści, co słychać?

Oto mija kilka miesięcy od na-
szego pierwszego listu, w  którym 
oznajmiliśmy Wam o  naszym wy-
jeździe na misje do Demokratycznej 
Republiki Konga!

Po kilku niepowodzeniach we 
Francji związanych z  kradzieżą na-
szych dokumentów, która opóź-
niła nasz wylot, w  końcu jesteśmy 
w naszym nowym domu w Lubum-
bashi!

Flore i Theophane Saunier 
z dzieCmi:  ELEONORE 
I PAUL’EM
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w  końcu w  samolocie, coraz bliżej naszego nowego 
przeznaczenia, naszej nowej misji! Dotyka nas rzeczywi-
stość, wszyscy czworo musimy się usadowić na naszych 
trzech miejscach, ściśnięci w  jednym rządku. Jest póź-
no, bardzo późno. Dzieci zrobiły się śpiące, samolot wy-
startował, więc mogę zrobić setki kroków w samolocie, 
aby uśpić małego Paula na rękach. Pogrąża się we śnie 
w  ramionach swojej mamy. Bardzo mili ludzie propo-
nują nam lepsze miejsca, takie, przy których można za-
czepić kołyskę dla dziecka. Uff ! Paul może spać w łóżku. 
Jest 3:30 rano, kiedy Eleonora także decyduje się zasnąć. 
O 4:00 światła w samolocie zaświeciły się, Paul się budzi, 
a tata i mama marzą o miękkim łóżku do snu.

Przyjazd
Po postoju i przesiadce o 4:00 w Addis Abebie w Etio-

pii, w  środę 14 października ok. 13:30, docieramy na 
małe lotnisko Luano w  Lubumbashi. Czeka już na nas 
komitet powitalny: dwie wolontariuszki Fidesco: Cécile 
i Bénédicte oraz Charles, dawny uczeń Centrum ojców 
salezjanów, pracujący obecnie na lotnisku. Théophane 
zostaje z Cécile, aby odebrać nasze bagaże, podczas gdy 
Bénédicte zawozi dzieci i Flore do naszego nowego do-
mu. Po drodze z lotniska do domu Eléonore zachwyca 
się i wybucha śmiechem na widok wszystkiego, co tylko 
zobaczy: chłopców na ulicy, którzy do niej podskakują, 
kobiet, które niosą kosze na głowach i motocykli, które 
nas wymijają. Tymczasem Paul zasypia – kołysany przez 
delikatne wstrząsy, które nam towarzyszą z  powodu 
dziurawej nawierzchni drogi.

Nasza dzielnica jest niedaleko lotniska i bardzo szyb-
ko odkrywamy drogi z  ubitej czerwonej ziemi, poroz-
rzucane wszędzie śmieci, piorące kobiety przy drodze 
i rozbiegane dzieci. Dzielnica nie jest bogata, ale atmos-

fera wydaje się nam dobra i gościnna. Jesteśmy „Muzun-
gu” (biali ludzie) w dzielnicy i nasze pojawienie się nie 
może pozostać niezauważone!

Przyjmuje nas Da Jeanne, nasza nowa współlokator-
ka, siostra konsekrowana we Wspólnocie Emmanuel. 
W kolejnych dniach dzieci ją akceptują. Eléonore myśli 
nawet, że Jeanne nazywa się Kongo, choć po pewnym 
czasie zaczyna mówić do niej „Da Jape”, co nas bardzo 
rozśmiesza. Paul wyciąga do niej dłoń za każdym razem 
i uśmiecha się, kiedy jest u niej na rękach, bez oporów, 
przebiega pokój na czworakach, najszybciej jak się da, 
żeby się do niej zbliżyć wykrzykując jednocześnie „Oh! 
Ooh!”.

Przed rozpoczęciem naszej pracy misyjnej mieliśmy 
okazję poznać kilka miejsc prowadzonych przez ojców 
salezjanów don Bosco oraz przeżywać z naszą nową pa-
rafi ą wizytę arcybiskupa Lubumbashi.

Zwiedzanie Farmy Jacaranda ojców salezjanów 
don Bosco

Jacaranda – to dzieło salezjanów, ukierunkowane na 
kształcenie zawodowe w dziedzinach: rolno-pasterskiej 
i  rolno-żywieniowej. Ośrodek przyjmuje i  uczy ok. 50 
uczniów w  wieku mniej więcej 18-tu lat, z  których 25 
mieszka w nim na stałe. Wszyscy pochodzą z trudnych 
lub bardzo ubogich rodzin.
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Farma Jacaranda

Rozesłanie wolontariuszy



Drodzy darczyńcy!
Przedstawiamy Wam pierwszy raport Flory i Théo 

Saunier – po raz pierwszy Fidesco Polska ma okazję 
towarzyszyć rodzinie z dziećmi na misjach – to wielkie 
wyzwanie. Jak możecie przeczytać, dzieci najłatwiej 
adaptują się do nowego środowiska. Flore dzielnie so-
bie radzi z nowymi wyzwaniami – musi być nie tylko 
animatorką, ale i budowlańcem i zarządcą. Théophan 
ma więcej pracy, ale jego obowiązki są jaśniej określo-
ne i  łatwiej może się odnaleźć w swojej misji. Pamię-
tajcie o nich w swojej modlitwie.

Tymczasem kolejna polska wolontariuszka przygo-
towuje się do wyjazdu – Gosia Zawacka w marcu 2016 
roku wylatuje do małego miasta w środku Angoli. Oto 
fragment jej listu misyjnego:

„W październiku pojechałam do Niemiec na tzw. sesję 
formacyjną, żeby ostatecznie upewnić się że właściwie 
na pewno nie pojadę. Stało się jednak zupełnie inaczej. 
Pojawiło się dużo więcej wątpliwości i pytań niż miałam 
na początku, ale w  tym wszystkim wiedziałam już, że 
jeśli nie podejmę decyzji o wyjeździe będę żałować tego 
każdego dnia. Są takie decyzje, które na zawsze zmie-
niają czyjeś życie. I nie są to łatwe decyzje. Czasem jed-
nak dużo trudniej jest nie podjąć ryzyka.

Gosia będzie pracować w radiu i szkole w Luenie, 
małej miejscowości w środku Angoli, która powoli 
dźwiga się z  trwającej 27 lat wojny domowej. Musi 
nauczyć się portugalskiego, więc potrzebuje bardzo 
naszego duchowego wsparcia!

Dziękujemy Wam bardzo za wspieranie fi nanso-
we i duchowe naszych wolontariuszy – w ten sposób 
możemy przyczyniać się do tego, żeby życie choć 
kilku osób się zmieniło. Prosimy też o propagowanie 
w swoich środowiskach projektów Fidesco – w obec-
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Farma Jacaranda jest częścią sieci „Dzieła Mamy Mał-
gorzaty” (Œuvres Maman Marguerite), która koordynuje 
całościową działalność ośrodków przyjmujących dzieci 
z  problemami rodzinnymi. W  Lubumbashi i  okolicach 
jest 14 takich ośrodków. 

Oglądamy na farmie uprawy sadzonek młodych ro-
ślin, tu każdy może kupić różne odmiany roślin, drzew 
owocowych i kwiatów. Znajduje się tu również hodowla 
zwierząt i mleczarnia, sprzedaje się tu króliki, kurczęta, 
kaczki, trzodę chlewną, a  także wyrabiane na miejscu 
świeże jogurty i smakowite lody!

Naucza się tu także hodowli i  sprzedaży ryb. Oraz 
oczywiście kształci się tu w  dziedzinie rolnictwa po-
przez produkcję i  sprzedaż wielu gatunków warzyw 
i owoców, a także bardzo dobrych konfi tur, pikantnych 
przetworów i wina.

Jacaranda zajmuje obszar ponad 180 ha. Oferuje 
wyjątkowe możliwości odprężenia i relaksu, z  licznymi 
pejzażami zapierającymi dech w  piersiach, altankami 
w rozmaitych miejscach, dużą salą przyjęć…

Zwiedzaliśmy farmę z dwoma innymi wolontariuszami 
Fidesco oraz trzema reprezentantami UNICEF-u: dwoma 
odpowiedzialnymi za Czerwony Krzyż i jednym pracowni-
kiem banku oraz jego rodziną. Dzięki tej  wizycie mogliśmy 
odkryć, czym zajmują się Dzieła Mamy Małgorzaty, a do-
kładniej ojcowie salezjanie, z  którymi pracuje Théophane.

  Drodzy współpracownicy  FIDESCO !

Gośka Zawacka– Angola



Po Mszy wszyscy zebrani pozostali w  parafi i na 
wspólny posiłek, aby lepiej się poznać. Spotkaliśmy kilka 
osób z naszej parafi i, a więc zarazem z naszej dzielnicy. 
Śmieszył nas widok ludzi idących ze swoimi kurczakami 
(żywymi!), rybami, ryżem, ze swoimi krzesłami i urządza-
jących się, by wspólnie przygotować posiłek. Następnie 
otrzymaliśmy wyjątkowe zaproszenie na obiad w  na-
miocie arcybiskupa. Nie mogliśmy z  Nim zbyt długo 
rozmawiać, ale za każdym razem kiedy go spotykaliśmy, 
słyszeliśmy: „Karibu! Witajcie! Dziękuję, że przyszliście!”. 
Mogliśmy skosztować smacznych dań regionalnych: 
wyśmienitych grillowanych ryb, bukari, wyśmienitych 
sosów, regionalnego piwa bananowego „Simba”! Nie 
wspominając już o… gąsienicach z grilla! Nie wszystko 
polubiliśmy, ale niektóre potrawy nam zasmakowały 
a dzieci z  łatwością przyswajają tutejszą sztukę kulinar-
ną. Paul mimo swojego młodego wieku (roczek!) nie był 
ostatni w zjadaniu bukari (rodzaju białych kluch, zrobio-
nych z mąki kukurydzianej i manioku).

Poznaliśmy różne wspólnoty, i  wszyscy byli bardzo 
gościnni! Spotkaliśmy także innych członków Wspólno-
ty Emmanuel. Po całym dniu wróciliśmy pieszo do do-
mu, nasyceni nie tylko pokarmem ziemskim, lecz także 
duchowym i braterskim!

Biblioteka w Centrum Bakanja i „Bakanja Ville”
Poza zwykłą pracą misyjną mamy możliwość poma-

gać w  bibliotece w  Centrum Bakanja w  czwartki po-
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Wizyta arcybiskupa Lubumbashi
Był to dzień bardzo wyczekiwany przez całą parafi ę. 

Da Jeanne, nasza siostra konsekrowana ze Wspólnoty 
Emmanuel przez kilka tygodni pracowała dniami i  no-
cami, aby przygotować kościół. Budowa kościoła trwa 
od 2010, brakuje mu jeszcze dachu, wykończenia ścian, 
posadzki i  okien… Trzeba go było więc odpowiednio 
pięknie udekorować z okazji tej uroczystej niedzielnej 
Sumy, a cóż lepszego można znaleźć niż piękne afrykań-
skie tkaniny na ścianach! Trzeba było więc szyć, kiedy 
tylko był prąd, jednak tu nie jest to takie proste i zdarza-
ło się, że Da Jeanne musiała wstawać o godz.3:00 nad 
ranem, by szyć, jeśli był prąd!

W niedzielę 25 października 2015 ks. arcybiskup Jean-
Pierre Tafunga, ordynariusz diecezji Lubumbashi celebro-
wał niedzielną Mszę Świętą w naszej małej dzielnicy, w ko-
ściele tak kochanym przez swoich parafi an. To oznaczało 
czterogodzinną celebrację w  języku swahili. Oczywiście 
nie wszystko zrozumieliśmy, więc Da Jeanne przetłuma-
czyła nam większość po zakończeniu Mszy. Ale nie to było 
najważniejsze, msza była piękna i żywiołowa, abp Tafun-
ga był blisko swoich parafi an, blisko ich trudności (ofi a-
rował wiele worków cementu na wykończenie kościoła!). Alma z Eléonore i Paul’em

nym czasie, gdy temat uchodźców jest tak zapalny 
możemy spróbować zrobić coś, by pomóc ubogim 
społecznościom w  dojściu do stabilizacji i  normalno-
ści. Z wypowiedzi wielu emigrantów wynika jasno, że 
gdyby w swoich krajach mieli szansę na godne życie, 
wielu z nich nie uciekało by w tak desperacki sposób 
w  obce dla nich środowiska. Nasz świat się zmienia 
i  nie wiemy, jaka przyszłość nas czeka, ale wszystko 
jest w rękach Boga. Starajmy się czynić dobrze i ufać, 
że On zatroszczy się o resztę.

Z modlitwą. Julia Wieczorek – Fidesco Polska

Angola



NASZE MISJE
Misja Theophane:
Rozpocząłem moją pracę misyjną tydzień po na-

szym przybyciu tutaj. Pracuję dla ojców salezjanów jako 
nauczyciel w  Centrum Bakanja, które obejmuje opie-
ką około 300 dzieci. Ośrodek znajduje się na drugim 
końcu miasta. Aby tam dojechać muszę o 6 rano wyjść 
na główną ulicę, złapać taxi-bus, w  którym jesteśmy 
upchani w około 20 osób w jednym busiku. Ludzie czę-
sto są bardzo zdziwieni, widząc „Muzungu” w taxi-busie 
i często próbują wykorzystać sytuację, prosząc o więcej 
pieniędzy… To bardzo zabawne, bo sprawia, że się roz-
budzam i daje okazję do ciekawych dyskusji. Wysiadam 
na przystanku Njamena, idę piechotą do Bakanja Ville, 
gdzie spotykam się z  ojcem Erykiem, Cecile i  Benedic-
te, którzy czekają na mnie z dobrą kawą. Następnie o 7 
jadę busikiem razem z dziećmi jadę aż do Centrum Ba-
kanja, gdzie rozpoczynam pracę zebraniem roboczym 
o 7.30. Centrum Bakanja znajduje się w dzielnicy targo-
wej Kenya, niedaleko mokradeł. A mokradła oznaczają 
masę komarów, co sprawiło, że po raz pierwszy złapa-
łem malarię (mimo stosowania profi laktyki) już w dwa 
tygodnie po przyjeździe. To trochę jak grypa, ale trzeba 
ją szybko leczyć, bo może być śmiertelna.

Jak powiedzieliśmy wcześniej w  Centrum znajduje 
się sześcioklasowa szkoła podstawowa oraz sześciolet-
nie gimnazjum według belgijskiego systemu szkolnego. 
Jest także jedna klasa nauki pisania i dwie klasy wyrów-
nawcze. Te trzy ostatnie klasy przyjmują młodych, któ-
rzy albo nie są w  stanie rozpocząć klasy pierwszej, al-
bo są już dużo starsi. Mamy także w Centrum internat 
z osiemdziesięcioma miejscami dla młodych, którzy nie 
mogą mieszkać ze swoimi rodzinami oraz przychodnię 
przeznaczoną pierwotnie dla młodych przygarniętych 
przez salezjanów. Zauważyłem jednak, że również są-
siedzi Centrum przychodzą się tu leczyć.

Moja misja będzie polegać na pracy w szkole, szcze-
gólnie z  trzema klasami wyrównawczymi. Będę miał 
także zajęcia w  innych klasach szkoły podstawowej. 
Salezjanie stwierdzili, że nauczyciele mają duże braki 
pedagogiczne w nauczaniu francuskiego i matematyki. 
Nie wszyscy uczący mają właściwe wykształcenie peda-
gogiczne, duża część mojej misji będzie więc polegać 
na dokształceniu kadry, aby mogli zdobyć podstawy 
pedagogiki, których im brak. Będzie się to dokony-
wać przez obserwacje lekcji, które ja będę prowadził 
z  uczniami, a  także przez wykłady prowadzone przez 
osoby z zewnątrz oraz przygotowane materiały.

Pracuję w łączności z dyrektorem, księdzem Arthurem 
– seminarzystą salezjańskim na dwuletniej misji w Cen-
trum, oraz ojcem Emmanuelem –  odpowiedzialnym za 

południu i w bibliotece w Bakanja Ville w soboty rano 
– zwyczaj wprowadzony przez dawnych wolontariuszy 
Fidesco kilka lat temu.

By zrozumieć różnicę między Bakanja Ville i Centrum 
Banakja, trzeba wiedzieć, że Bakanja Ville jest pierw-
szym miejscem przyjęcia dzieci ulicy, które nie chcą już 
dłużej żyć na ulicy i pragną wrócić do rodziny. Dziecko 
musi więc podać jakiś kontakt do rodziny. Bakanja Vil-
le to zatem miejsce przyjęcia dzieci, które następnie 
umożliwia im uczęszczanie do szkoły, jeśli wszystkie 
sprawy rodzinne zostaną uregulowane.

Z kolei Centrum Bakanja to kolejny etap po Bakanja 
Ville – to ośrodek szkolny z  internatem, którego celem 
jest reedukacja dzieci na poziomie szkoły podstawowej 
(jest tu ten sam system szkolny co w Belgii, jako że Kon-
go to dawna kolonia belgijska). Centrum proponuje tak-
że trzy klasy pozasystemowe dla dzieci, które nigdy nie 
chodziły do szkoły i muszą najpierw nauczyć się pisać.

Mamy więc okazję spotkać wiele dzieci, niektóre na-
wet dwa razy w tygodniu w dwóch różnych miejscach. 
Są to chwile dzielenia, bardziej lub mniej  głębokiego. 
Trzeba też powiedzieć, że w  czwartki popołudniu 
w Centrum Bakanja jest mnóstwo dzieci w różnym wie-
ku także spoza Centrum, ponieważ wtedy otwieramy 
bibliotekę także dla dzieci z dzielnicy, które przychodzą 
bardzo licznie.

Teraz należałoby opowiedzieć Wam trochę więcej 
szczegółów o naszych właściwych misjach, nieprawdaż?

kongo
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Centrum Bakanja i koordynatorem Dzieł Mamy Małgo-
rzaty. Obydwaj pomagają mi zaadaptować się w moim 
nowym miejscu pracy i ułatwiają mi zrozumienie tutej-
szego sposobu pracy.

Obecnie obserwuję funkcjonowanie Centrum i  pra-
cowników. Staram się na razie zbytnio nie interwenio-
wać, bo moim celem jest im pomóc, a nie ich osądzać. 
W dodatku tutejszy sposób towarzyszenia i nauczania 
bardzo różni się od tego, który znałem do tej pory i nie 
chciałbym stanąć wobec muru wrogości, jeśli moje 
uwagi zostałyby źle zrozumiane.

Tym niemniej, w czasie moich obserwacji lekcji, mo-
głem niektórym nauczycielom zaproponować kilka ćwi-
czeń i  zostały one chętnie przyjęte. Zaproponowałem 
także ćwiczenia sprawdzające dla młodych przybywają-
cych do Centrum, żeby określić ich poziom w nauce. Mo-
głem także wejść od razu w bezpośrednią relację z no-
wymi dziećmi, z  którymi szybko nawiązałem kontakt. 
Często dzieci same mówią, w  której były klasie, zanim 
znalazły się na ulicy, ale zauważamy, że nie są w stanie 
nadążyć za programem i  razem z  księdzem Arthurem 
kierujemy je do odpowiedniej klasy wyrównawczej. 

Poza dziedziną nauczania, zauważam, że dzieci od-
noszą się do mnie bardzo entuzjastycznie i  doświad-
czam dużo życzliwości ze strony kadry. Ojciec Em-
manuel i  ks.  Arthur zorientowali się, że potrafi ę grać 
w  koszykówkę oraz trenować innych i  sędziować i  za-
proponowali mi przygotowanie drużyny koszykarskiej 
na przyszłoroczne zawody salezjańskie. Odbywają się tu 
jakby zawody olimpijskie, ale tylko między ośrodkami 
salezjańskimi. Sport ma wielkie znaczenie dla młodych 
i salezjanów, więc traktują to bardzo poważnie. Muszę 
więc okazać się wystarczająco dobrym w tej dziedzinie, 
aby nie zawieść ich oczekiwań. Kolejne zadanie do re-
alizacji…

Misja Flory:
Zaczęłam moją pracę misyjną później niż Théophane 

i dopiero odkrywam, czego się tu ode mnie oczekuje. Tak 
naprawdę młode studentki z Akademika Św. Jana Paw-
ła  II rozpoczynają rok akademicki dopiero na początku 
listopada i w tej chwili nawet nie wszystkie jeszcze przy-
były do Akademika – zależy to od rozkładu ich zajęć.

Tymczasem moja misja nie dotyczy jedynie opieki 
nad studentkami, ale także czuwania nad pracami bu-
dowlanymi w Akademiku, ponieważ jest to całkiem no-
we dzieło – Akademik istnieje zaledwie od trzech lat.

Jeśli chodzi o  roboty budowlane, pozostało jeszcze 
sporo rzeczy do zrobienia, takich jak wylewka betonowa 
na tyłach Akademika, odnowienie toalet i  pryszniców, 
budowa wiatrołapu przy wejściu do Akademika i jeszcze 

kilka innych. Na szczęście Julia, która była tu animator-
ką przede mną przygotowała sporo wycen robót przed 
swoim wyjazdem. Dzięki! Pozostaje nam więc znalezie-
nie koniecznych pieniędzy, żeby móc zacząć niezbędne 
prace. Jeśli chodzi o mnie, to muszę się nauczyć nowej 
roli: „nadzorcy robót wykończeniowych”. To nie byle co, 
ale jestem dobrej myśli, bo towarzyszy mi maman Justi-
ne i powierzam tę sprawę Waszym modlitwom.

Jeśli chodzi o  nasze studentki, to w  tej chwili obec-
nych w Akademiku jest tylko 13, ale mamy zapisane 24. 
Czekamy więc niecierpliwie na pozostałe. Zaczęłyśmy 
już nasz normalny rytm życia z modlitwą wieczorną. Ge-
neralnie to dziewczęta w  parach przygotowują modli-
twę, z moją pomocą lub bez, w zależności od ich potrzeb. 
Te, które mieszkały tu w zeszłym roku znają na pamięć 
nie tylko teksty pieśni, ale także numery stron, na któ-
rych się znajdują w śpiewniku! Mają przepiękne głosy, co 
wspaniale pomaga w modlitwie – jest ona tak żywa i po-
rywająca! Prawdziwe źródło radości każdego dnia!

Wszystkie czekałyśmy z  niecierpliwością, żebyśmy 
były w komplecie, aby móc formalnie zacząć rok, czyli 
formację raz w miesiącu, tutorat trzy razy do roku (lub 
częściej, w  zależności od potrzeb dziewcząt), wspólną 
niedzielną mszę świętą w  Akademiku raz w  miesią-
cu. Przewidziałyśmy także przygotowanie wspólnego 
posiłku na rozpoczęcie, abyśmy mogły lepiej się po-
znać i  skosztować różnych dań regionalnych. Tak więc 

Eléonore z koleżanką
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wszystko układa się dobrze i jestem naprawdę szczęśli-
wa, że moja misja w końcu się zaczyna.

Eleonora i Paul dalej rosną i rozwijają się
Eleonora:
Kiedy wszyscy jesteśmy w  Bakanja Ville lub Centrum 

Bakanja nie widzimy jej wcale: gra na dworze z chłopcami 
(bez względu na wiek, panienka niczego i nikogo się nie 
boi!) albo w  domu z  małymi dziewczynkami z  dzielnicy 
(te ostatnie są tu jednak rzadkością). Jednak jej najlepszą 
koleżanką pozostaje Alice, najmłodsza córeczka Nathalie 
i Stephane, wolontariuszy Fidesco, którzy są tu już od roku.

Eleonore od stycznia pójdzie do pierwszej klasy tu-
tejszej szkoły francuskiej i trzeba Wam wiedzieć, że cze-
ka na to z niecierpliwością.

W  Akademiku Eleonore czuje się jak u  siebie! Puka 
do mieszkania maman Justine i wprasza się do niej bez 
oporów, tak samo zachowuje się wobec studentek. Bie-
gnie do nich podjadać ich kolacje, kiedy dziewczęta go-
tują i daje się nosić na rękach, kiedy tylko znajdzie się 
chętna, a tych nie brakuje.

Paul:
Roczek! I  jeszcze ani jednego ząbka! Paul także ro-

śnie i rozwija się! W momencie, kiedy do Was piszę, Paul 
jeszcze nie chodzi, ale tylko na to czeka. W Bakanja Ville 
zyskał miano „Małego Zakrystianina”, dzięki porannemu 

wstawaniu o  5 rano zaraz po naszym przybyciu tutaj. 
W  Salezjańskim Biurze Projektów, gdzie pracują ojciec 
Eryk, Cecile i  Benedicte, Paul ma opinię chłopczyka 
zawsze uśmiechniętego, który lubi wszystkim mówić 

„Dzień dobry”. Prawdziwy mały misjonarz!
Ma także opinię prawdziwego Kongijczyka, kiedy za-

siadamy do stołu z salezjanami: od apetytu francuskie-
go wróbelka przeszliśmy do apetytu kongijskiego ogra! 
Zajada tyle fufu (czyli inaczej bukari, typowej tutejszej 
potrawy z  mąki kukurydzianej i  manioku), co i  frytek, 
kurczaka, fasolki, warzyw, mango i innych wspaniałości! 
Ma też trudną do opanowania skłonność do kosztowa-
nia pikantnych przypraw, ale na to musi jeszcze pocze-
kać (tutejsze papryczki chili są bardzo pikantne!)

Każde z nas żyje więc swoją misją w inny sposób, ale 
zawsze z  otwartością na nowe! Rodzina białych jest tu 
zawsze cenioną atrakcją i jesteśmy szanowani. Nasz rytm 
życia bardzo się zmienił w porównaniu z naszym życiem 
we Francji, ale tego właśnie szukaliśmy, wyjeżdżając. Na-
sze dni zaczynają się teraz o  5.15, a  kończą najpóźniej 
o 21.30/22.00 – nam, którzy prowadziliśmy raczej życie 
sów niż skowronków! Wszystko się zmieniło!

Oto typowy rozkład dnia naszych ostatnich dni:
Theophane:

5.15 dzwoni budzik,
6.00 wyjście do pracy,
7.30 zebranie nauczycieli,
8.00 apel dla wszystkich uczniów na dziedzińcu: modlitwa, 

hymn do Isidora Bakanja, potem krótkie słowo na te-
mat tygodnia, następnie uczniowie udają się do klas,

10.30 pół godziny przerwy, uczniowie mogą odetchnąć, 
uprawiając sport, taniec… to idealny moment dla 
mnie, żeby odpocząć razem z nimi,

12.00 posiłek; nauczyciele i  uczniowie jedzą osobno, 
przed pójściem na własny posiłek musimy upewnić 
się, że wśród uczniów panuje spokój (świetnie, jeśli 
tak jest!), czas posiłku jest dla mnie dobrym czasem 
rozmów z kadrą,

13.30 – 15.00 powrót uczniów do klas lub innych ak-
tywności (sprzątanie, zbiórki skautów, zbiórki mini-
stranckie, chór…)

16.00/17.00 powrót do domu, opieka nad moimi dzieć-
mi (czasami między 16 a 18 pomagam Florze w Aka-
demiku, Eleonora bawi się ze studentkami, a  Paul 
najczęściej jest noszony na plecach na sposób afry-
kański przez którąś z nich)

18.00 powrót do domu, kąpiel dzieci
19.15 wspólna kolacja!
20.00 czas wspólnej modlitwy rodzinnej i dzieci idą do 

łóżka
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20.15-21.00 zmywanie naczyń, sprzątanie i  trochę od-
poczynku (muzyka, sprawdzanie poczty…)

20.15 powrót Flory, prysznic, środki przeciw komarom, 
środki przeciwmalaryczne, odpoczynek

Flora i dzieci:
5.20-6.30 pobudka Eleonory – przychodzi do naszego 

pokoju,
7-7.30 pobudka Paula,
7.30 śniadanie naszej trójki, Paul ze smakiem zajada 

Konfi tury Mamy Małgorzaty (produkcja farmy Jaca-
randa),

Jeśli jest prąd:
8.00 prasowanie ubrań naszej czwórki, zabawy dzieci 

(najczęściej na dworze),
9.30/10.00 Paul zaczyna drzemkę
 ja robię obchód Akademika, żeby sprawdzić, czy 

wszystko gra,
11.00 przygotowanie obiadu z  warzywami prosto 

z farm salezjańskich i owocami z naszego ogrodu! 
Czasami da Jeanne pokazuje mi, jak gotować tutej-
sze warzywa,

11.30/12.00 obiad naszej trójki
13.30/14.00 sjesta dla dzieci, czas porządków dla Flory, 

zmywanie, pranie, gotowanie wody przed fi ltrowa-
niem, przygotowanie wody na wieczorną kąpiel dla 
dzieci (trzeba napełnić wodą baniak i zostawić go 
na słońcu), pisanie pierwszego raportu misyjnego, 
odpoczynek, czuwanie nad Akademikiem,

13.00-19.00 powrót studentek z  zajęć na uczelni = 
otwieranie i  zamyka-
nie bramy Akademika 
przez maman Justine 
lub przez mnie,
16.30/17.00 The-
ophan zajmuje się 
dziećmi, ja idę do biu-
ra Akademika,
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Eléonore z Paul’em
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Flore i Theo, Kongo

Kontakt: Przelewy: 

Flore i Théophane Saunier z dziećmi: Eléonore i Paul’em,
Flore – Animatorka w Akademiku Św. Jana Pawła II

Théophane – Pedagog specjalny w Centrum Bakanja 
dla dzieci ulicy

Lubumbashi – Demokratyczna Republika Konga

Farma Jacaranda

18.00 powrót do domu, przygotowanie kolacji, kąpiel 
dzieci,

19.15 wspólna kolacja!
20.00 czas wspólnej modlitwy rodzinnej po czym dzieci 

idą do łóżka,
20.15 modlitwa ze studentkami w kaplicy Akademika
21.00-21.15 powrót do domu! Dzień jest skończony! 

Prysznic, środki przeciw komarom, środki przeciw-
malaryczne, gry lub lektura albo fi lm.

W  naszym kolejnym raporcie będziemy już po pół 
roku naszej misji tutaj. Na pewno sporo się nauczymy 
i będziemy mieli Wam sporo do opowiedzenia. Czekając 
na to kolejne spotkanie, życzymy Wam bardzo dobrego 
Roku Miłosierdzia! Ściskamy Was serdecznie!

Flore, Theophan, Eleonore i Paul


