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Wstep
„Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie 
namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą 
nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym 
przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, 
abym obwoływał rok łaski Pana” (Łk 4,18-19).  

Rok 2016 był takim właśnie szczególnym rokiem – 
Rokiem Miłosierdzia. Był to bez wątpienia rok łaski 
- rok pracy, wysiłku, a przede wszystkim modlitwy. 
Wszystko po to, aby Chrystus mógł rodzić się w 
sercach innych, zwłaszcza ludzi biednych, tych, 
którzy potrzebują miłości, relacji z Bogiem i wycią-
gniętej dłoni drugiego człowieka. 

Był to rok łaski, także dlatego, że przeżywaliśmy 
wizytę Papieża Franciszka i podczas Światowych 
Dni Młodzieży otworzyliśmy swoje drzwi dla 
pielgrzymów ze wszystkich kontynentów. Słowa 
Ojca Świętego potęgują w nas motywację do 

działania, by otworzyć oczy i zobaczyć ludzi, do 
których jesteśmy posłani, by wstać z kanapy i pomóc 
braciom, którzy tego potrzebują: zarówno tym 
blisko, jak i tym w najodleglejszych zakątkach 
świata. 

Czymże jednak byłoby nasze indywidualne działa-
nie, gdyby nie zostało ono spotęgowane przez to, 
że wspólnie razem z nami podjęliście to wyzwanie. 
Oddając w Wasze ręce raport z naszych działań 
dziękuję Wam za te rok, za każdy przejaw dobrej 
woli i to wszystko, czego udało nam się wspólnie 
dokonać. Dziękuję wszystkim, którzy wyjechali na 
misje i tym, którzy te misje wspierali zarówno 
materialnie, jak duchowo. Nasze wspólne działa-
nie jest niczym innym, jak przedłużeniem misji 
Chrystusa. Niech Jego błogosławieństwo towa-
rzyszy nam każdego dnia na ścieżkach życia. 

św. Jan Bosko

Nie traćcie czasu, czyńcie dobro i to wiele dobra, 
a nie będziecie nigdy żałowali, żeście je uczynili.
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Kraje, które
wsparlismy
w 2016 roku

Rok 2016 w liczbach

w 22 krajach na 3 kontynentach,
którym pomogliśmy

29

którym udzieliliśmy
wsparcia

95 300 osób,

w tym 115 wspierających
program Adopcja Miłości

przy udziale ok. 350 000 wiernych

Peru

Boliwia

w Polsce z czego
18 wolontariuszy na misjach

160

1925 darczynców,

niedziel misyjnych87
przekazanych na wsparcie misji

1 419 957
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placówek misyjnych

wolontariuszy
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zaangażowane w program
edukacji globalnej

naszych działań w Polsce

Etiopia

Syria

Mongolia

Bangladesz

Indie

Filipiny

Sudan Południowy

Czad

Kenia

Uganda

Demokratyczna Republika Konga

Malawi

Liberia

Ghana

Nigeria

Burundi

Namibia

Zambia

szkoly94

375 500 odbiorców

osób,
do których dotarliśmy
poprzez media

10 mln
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które odwiedziły Wioski Świata

18 605 osób,
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Burundi
W tym malutkim, ogarniętym od lat konfliktami 
wewnętrznymi kraju pracują siostry o wielkich 
sercach – Karmelitanki Misjonarki od Dzieciątka 
Jezus. Prowadzą one przedszkole, przychodnię 
medyczną i pomagają w miejscowej parafii. Swoją 
obecnością dodają ludziom otuchy oraz nadziei na 
lepsze jutro. W tym roku, odpowiadając na prośby 
sióstr, naszą pomocą w Burundi objęliśmy trzy 
działania.

Zakup terenu pod budowę szkoły w Gitega

Siostry Karmelitanki prowadzą przedszkole, do 
którego obecnie uczęszcza 97 dzieci. Od wielu lat 
rodzice dzieci zwracali się do sióstr z prośbą o założe-
nie szkoły podstawowej. Ta istniejąca w Gitega nie 
jest w stanie przyjąć wszystkich dzieci, które chciały-
by się uczyć. Pierwszym krokiem do budowy szkoły 
była konieczność zakupu terenu. Dzięki zbiórce 
przeprowadzonej z okazji Tygodnia Misyjnego 
udało nam się pomóc siostrom w sfinansowaniu 
tego dzieła. 

Sfinansowanie studiów dla dwóch Sióstr 
Karmelitanek

Siostra Consolate studiuje medycynę, a siostra 
Anne-Lyse ekonomię. Po ukończeniu studiów 

siostry będą pracować w prowadzonym przez 
zgromadzenie szpitalu w Musongati i przychodni 
w Gasura. Do tej pory obie placówki korzystały 
z pomocy ludzi świeckich, a prowadzące je oficjal-
nie siostry nie miały żadnego kierunkowego 
wykształcenia, co bardzo utrudniało formalne 
funkcjonowanie ośrodków. Wsparcie przeznaczo-
ne zostało na opłacenie czesnego, materiałów 
edukacyjnych oraz kosztów zakwaterowania 
sióstr na czas zajęć.

Sfinansowanie prac wykończeniowych
w kościele w Gitega – Soga

We wrześniu ubiegłego roku parafianie zakończyli 
budowę nowego kościoła. Nie starczyło im jednak 
środków na jego wykończenie, dlatego na prośbę 
wspólnoty parafialnej przekazaliśmy finanse na 
wstawienie okien, posadzki, ławek i wytynko-
wanie ścian. Parafia Bikinga, prowadzona przez 
Zgromadzenie Misjonarzy na Rzecz Pojednania, 
liczy 22 tysiące wiernych. Dzięki temu wsparciu 
będą oni mogli w godnych warunkach przeżywać 
niedzielną Eucharystię.

Siostra Consolate
studiuje medycynę, 
aby podjąć pracę w 
miejscowym szpitalu

Marta wyjaśnia 
swoim uczniom 
matematyczne 
zawiłości
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Czad
Budowa 7 studni w okolicach Sarh

Dla mieszkańców Czadu woda jest prawdziwym 
skarbem. Pora sucha trwa tam 6 miesięcy, a brak 
wody powoduje głód, choroby, a nawet śmierć 
wielu ludzi. W tym roku, we współpracy z ks. 
Arturem Bartolem, udało się nam wybudować 
7 kolejnych studni. Tym samym zakończyliśmy 
nasz wieloletni projekt, dzięki któremu 
powstało łącznie 16 studni dających obecnie 
wodę ponad 8 tysiącom osób! Budowa kolej-
nych studni kontynuowana będzie w sąsiadują-
cej z Czadem Republice Środkowoafrykańskiej.

Głoszenie Słowa Bożego przejawia się również przez 
konkretną pomoc, zwłaszcza w przypadku kraju, 
który tej pomocy potrzebuje. Pragnę wyrazić 
wdzięczność w imieniu swoim, a przede wszystkim 
tych wszystkich ludzi, którzy dzięki Waszej ofiarno-
ści dziś mają wodę zdatną do picia. Drodzy, nawet 
sobie nie wyobrażacie jak wielką radość sprawiliście 
mieszkańcom wiosek (każdej liczącej ok. 500 osób). 
Tam, gdzie udało nam się zbudować studnie, miesz-

kańcy z wielkim wzruszeniem dziękowali za ten 
wspaniały dar. Niektórzy nawet dziwili się, że są tacy 
ludzie, którzy choć ich nie znają, myślą o nich i im 
pomagają. Okres w którym przebywałem w Czadzie, 
w Sarh był dla mnie wspaniałym czasem, w którym 
doświadczyłem ogromnej mocy łaski Bożej. Obecnie 
przebywam na nowej misji w Bangui w Republice 
Środkowoafrykańskiej. Zapewniam o mojej  modli-
twie za Was i Waszych bliskich.

ks. Artur Bartol sdb

misjonarz w Czadzie i Republice Srodkowoafrykanskiej

DEMOKRATYCZNA
REPUBLiKA KONGa
Wyposażenie klas w ośrodku dla dzieci ulicy

W mieście Goma Salezjanie stworzyli Centrum 
Młodzieżowe Don Bosco Ngangi. Trafiają tu głów-
nie młodzi ludzie, którzy na skutek wojny domo-
wej  znaleźli sie z dala od swoich rodzin, żyją na 
ulicach miast bez godnych warunków i możliwość 
edukacji. W ramach centrum działa dom, gdzie 

aktualnie na stałe mieszka  300 młodych ludzi, 
ponadto przedszkole i szkoły na kilku poziomach 
nauczania. W ubiegłym roku szkolnym ponad 
3700 uczniów mogło zasiąść w szkolnych 
ławkach bez konieczności ponoszenia żadnych 
opłat. Wsparliśmy to dzieło przekazując środki 
finansowe na zakup ławek do sal lekcyjnych.
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Etiopia
Wsparcie działalności edukacyjnej placówki 
misyjnej w Shire

Do szkoły podstawowej i ośrodka młodzieżowego 
w Shire uczęszcza obecne 673 dzieci w wieku 8-16 
lat. Dzięki trosce Salezjanów mogą zdobywać 
wiedzę i rozwijać zainteresowania, brać udział 
w zajęciach sportowych i bezpiecznie spędzać 
wolny czas w duchu Księdza Bosko. Po raz kolejny 
wsparliśmy te działania we współpracy z Wydaw-
nictwem M, które regularnie przeznacza cześć 
dochodów ze sprzedaży kawy i czekolady na 
działalność placówki. W tym roku pomogliśmy w 
zakupie książek i materiałów edukacyjnych do 
biblioteki oraz preparatów do szkolnego laborato-
rium chemicznego.

Organizacja obozu wakacyjnego w Fullasie, 
Soddu Abala i Dhadim

Już po raz trzeci wolontariusze z Wrocławia 
pomogli w organizacji wakacyjnego czasu dla 

etiopskich dzieci. Agnieszka Chlipała, Kalina Kabat 
i Anna Śnieżek przeprowadziły m.in. zajęcia z języka 
angielskiego, katechezę, zajęcia artystyczne, 
przyrodnicze, sportowe i informatykę. Oprócz 
tego wyremontowały przedszkole i pomagały 
prowadzić przychodnię lekarską w Fullasie. 
W organizowanych obozach wakacyjnych w sumie 
wzięło udział ponad 300 dzieci. 

Dofinansowanie przychodni lekarskiej
w Fullasie

Dzięki przekazanemu wsparciu pokryliśmy 
koszty zatrudnienia farmaceuty w przychodni 
prowadzonej przez Siostry Miłosierdzia w Fullasie. 
Zebraliśmy także fundusze potrzebne na bieżą-
ce utrzymanie tego jedynego w obrębie 50 km 
ośrodka zdrowia.

Radość mieszkańców 
Czadu, dla nich woda 
to prawdziwy skarb

Ania cierpliwie 
tłumaczy kolejne 
zadania



Kenia
Rozbudowa szkoły technicznej w Nairobi oraz 
szkolenia dla uczniów i nauczycieli 

Don Bosco Boys’ Town jest nie tylko szkołą, ale 
również domem dla około dwóch setek młodych 
ludzi z ubogich środowisk Nairobi i okolic. Tu uczą 
się nie tylko zawodu pozwalającego zapewnić im 
lepszą przyszłości, ale również wartości i postaw. 
Obecnie do szkoły uczęszcza 175 chłopców i 35 
dziewcząt. Aby więcej dziewcząt mogło z tej 
szansy skorzystać wybudowaliśmy dla nich budy-
nek wyposażony w sale lekcyjne, toalety i szatnię. 
Dzięki temu 250 dziewczyn rocznie będzie 
mogło się kształcić na kursach: krawiectwa, 
informatyki, czy prac biurowych oraz warsztatach 

z zakresu doradztwa zawodowego.  Poza powsta-
łym budynkiem, w ramach projektu zostały 
przeprowadzone szkolenia dla 190 uczniów oraz 
30 nauczycieli. Uczniowie dowiedzieli się jak 
założyć własną działalność i odnaleźć się na rynku 
pracy, nauczyciele natomiast przeszkoleni zostali 
z metodologii pracy z młodzieżą, w tym szczególnie 
pracy z dziewczętami, których do tej pory w szkole 
było niewiele. Nad realizacją projektu czuwały 
Monika Kubica i Sara Makuła oraz Joanna Stożek.

Projekt współfinansowany w ramach programu 
polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych RP.

Nairobi przyciąga młodych ludzi z całego kraju. 
Miasto to jest dla nich nadzieją na lepszy start w życiu. 
W poszukiwaniu lepszej pracy pozostawiają oni 
rodziny w odległych zakątkach Kenii i wspólnie z rówie-
śnikami zamieszkują na obrzeżach stolicy licząc, że 
jest to pierwszy krok do spełnienia ich marzenia. Na 
gruncie tego marzenia powstał drugi największy 
w Afryce slums Kibera. To przede wszystkim tu 
zamieszkują ci, którzy zaryzykowali wszystko, aby 
budować lepsze życie. Jednak rzeczywistość potrafi 
rozczarować. Z każdym rokiem w Kenii pogłębiają się 
dysproporcje pomiędzy biednym i bogatymi. Bogaci 
stają się jeszcze bogatsi, a biedni jeszcze biedniejsi. 

Takie miejsca, jak Don Bosco Boys’ Town, pomagają 
zmniejszyć tę przepaść. Uczniowie szkoły są dumni 
z tego, że mogą się tutaj uczyć i naprawdę to doceniają. 
Dla wielu z nich to miejsce jest nie tylko szkołą, ale 
również domem. Często podczas rozmów wspominają 
to jak  szkoła zmieniła ich życie, a przede wszystkim to, 
że dała im nadzieję na lepszą przyszłość. Fredrick, jeden 
z trenerów szkolenia dla uczniów, przed kilkoma laty 
sam był uczniem tutejszej szkoły. Dzięki swojej determi-
nacji i wytrwałości założył fundację „String for Life”, 
która dzisiaj pomaga młodym ludziom w odkrywaniu 
swojego potencjału i rozwijaniu umiejętności niezbęd-
nych w życiu zawodowym.

Sara Makula

Wolontariuszka w Kenii

Za plecami Moniki 
rośnie budynek 
szkoły (zdjęcie na 
górze)
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Liberia
Dofinansowanie Salezjańskiego Centrum 
Młodzieżowego w Monrovii

Przekazane środki przeznaczone zostały na pokry-
cie kosztów zatrudnienia 4 nauczycieli i trenerów do 
oratorium, którzy pomagają ponad 300 dzieci 
rozwijać swoje talenty. Pozostałe fundusze zosta-
ły przeznaczone na edukację dzieci i młodzieży. 
Opłaciliśmy edukację ponad 50 dzieciom. W ramach 
wsparcia zakupiliśmy także monstrancję i kielich do 
kościoła parafialnego. Po raz drugi zaprosiliśmy 
polskie szkoły do akcji Draw4Liberia, w którą 
zaangażowali się uczniowie 12 placówek, dzięki nim 
rozdaliśmy 1130 ołówków uczniom w Liberii.

Organizacja obozu wakacyjnego w Monrowii 

Dwóch wolontariuszy z Wrocławia Kamil Janik 
oraz Robert Weber pomogli w organizacji obozu 
wakacyjnego dla ok. 500 dzieci z najbiedniej-
szych dzielnic stolicy Liberii. Uczyli matematyki 
i katechezy, a w ramach zajęć mających na celu 
rozwój talentów przeprowadzili warsztaty z robie-
nia latawców. Po zakończeniu obozu wolontariu-
sze pomogli w pracach remontowych na 
placówce, m.in. stworzyli sieć elektryczną w sali 
komputerowej miejscowej szkoły salezjańskiej.

Uczniowie chętnie 
angażowali się
w prace przy 
powstaniu nowego 
budynku w szkole
w Nairobi

Robert i Kamil 
nauczyli swoich 
podopiecznych robić 
latawce



Malawi
Wsparcie programu dla dzieci ulicy z regionu 
Kang’oma

Don Bosco Friends of Youth (Don Bosco Przyjacie-
le Młodych) to organizacja działająca przy misji 
salezjańskiej w Lilongwe, stolicy Malawi. Powstała 
ona trzy lata temu, z inicjatywy dwójki młodych 
ludzi – Grace i Reubena. Dzięki przyjaźni i współ-
pracy z polskimi wolontariuszami przebywającymi 
w Malawi, Grace odkryła w sobie pasję pomagania 

i postanowiła zmieniać rzeczywistość wokół 
siebie. „Przyjaciele młodych” pomagają obecnie 
30 najuboższej młodzieży i dzieci, często sierot 
z rozległego obszaru Kang’oma. Chcą ich uczyć 
przez doświadczenie, pragną pokazać jak być 
odpowiedzialnym, uczciwym i świadomym obywa-
telem. Przekazane w tym roku wsparcie finanso-
we pomoże pokryć opłaty szkolne, kursy zawo-
dowe oraz rozwój niewielkiej farmy, na której 
starsza młodzież uczy się podstaw gospodarstwa.

Reprezentacja z 
Ghany podczas 
Światowych Dni 
Młodzieży

Ghana
Stypendia dla uczniów szkół zawodowych w 
Ashaiman i Sunyani

Dzięki inicjatywie polskich i słowackich przedsię-
biorców w (Firma ZIBET i CEMENTOWNIA LADCE) 
od trzech lat działa program stypendialny dla 
uczniów szkół technicznych w Ghanie. W 2016 roku 
pomocą zostało objętych 24 uczniów dziewięciu 
różnych specjalizacji. Wsparcie udzielane jest 
najuboższym uczniom szkoły, a także młodzieży 
będącej ofiarą nielegalnego handlu ludźmi. 
Stypendia pozwalają opłacić zakwaterowanie, 
książki, przybory szkolne oraz narzędzia szko-
leniowe do zajęć praktycznych, a także pokryć 
koszty egzaminów państwowych. 

Wsparcie finansowe  działalności 
młodzieżowej 

Bycie z młodymi i dla młodych – to idea księdza 
Bosko realizowana od lat dzięki programowi 
animacji młodzieżowej prowadzonemu przez 
Salezjanina ks. Piotra Wojnarowskiego. Działal-
ność polskiego misjonarza, od kilku lat delegata do 
spraw Afryki Zachodniej, obejmuje formację 
liderów młodzieżowych i prowadzenie lokal-
nych wspólnot. W tym roku objęła także organi-
zację przyjazdu grupy młodych na Światowe Dni 
Młodzieży. Było to cenne doświadczenie wspólnoty 
wiary, które będzie owocować w sercach uczestni-
ków i ich rówieśników. Działania te zostały wsparte 
finansowo.
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Mieliśmy pod opieką prawie 140 dzieci młodszych 
i starszych. To oni są przyszłością Nigerii i tylko oni 
mogą cokolwiek zmienić, dlatego ich wykształcenie 
i rozwój jest tak ważny. Istotne jest to jakie wartości ci 
młodzi ludzie będą wyznawać, w co będą wierzyć, jacy 
będą dla siebie nawzajem. Dlatego nasz obóz wakacyj-
ny to nie tylko lekcje, w czasie których dzieci przyswaja-
ły książkową wiedzę. To nie tylko gry i zabawy, kiedy 
mogły się wyszaleć i przez chwilę nie myśleć o proble-

mach, których w wielu domach jest pod dostatkiem. 
W tym wszystkim staraliśmy się przekazać dzieciom 
wartości, których może nie będą miały okazji poznać 
nigdzie indziej. Czasem od zupełnych podstaw jak 
„proszę”, „dziękuję”, „przepraszam”. Pokazywaliśmy im, 
że wyznając różne religie i pochodząc z różnych kultur 
możemy darzyć się nawzajem szacunkiem. I to wszyst-
ko w codzienności.

Ela Permus

Wolontariuszka w Nigerii

Nigeria
Organizacja obozu wakacyjnego w Ibadanie

Już po raz czwarty wsparliśmy finansowo organi-
zację wakacyjnej półkolonii dla dzieci i młodzieży w 
centrum młodzieżowym Don Bosco w Ibadanie. W 
tym roku odbył się on pod hasłem „Z Jezusem 
wspólnie przeżywamy przygodę w Duchu 

Świętym”. Ponad 140 uczestników przez cztery 
tygodnie codziennie przychodziło, aby spędzić 
czas na wspólnej nauce, zabawie i modlitwie w 
duchu salezjańskiej radości. W prowadzeniu 
obozu pomagały wolontariuszki Katarzyna 
Mierzejewska, Marta Ruszczyńska, Karina 
Łyszczek i Elżbieta Permus.

Kasia  w otoczeniu 
najmłodszych 
uczestników
obozu
wakacyjnego
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Sudan Poludniowy
Wsparcie programu pomocy dla dzieci ulicy
w Wau i Kuajock

Prowadzone przez Salezjanów ośrodki udzielają 
podstawowej pomocy ponad 200 dzieciom 
pozbawionym opieki, a często też dachu nad 
głową. Tu mogą liczyć na pomoc medyczną, 
posiłek, podstawową edukacje, gry i zabawy, 
modlitwę, a przede wszystkim zainteresowanie 
i rozmowę. Program obejmuje także proces 
przywracania najmłodszych dzieci do rodzin. Już 
po raz czwarty wsparliśmy finansowo działania 
Salezjanów. Ponadto do sierpnia 2016 roku wolon-
tariusze Bartłomiej Wróblewski i Kazimierz Helon 
pracowali jako nauczyciele w szkole technicznej 
oraz wychowawcy w centrach dla dzieci ulicy. 
Prowadzili m.in. zajęcia sportowo-rekreacyjne, 
zajęcia z higieny osobistej, lekcje języka angielskie-
go i matematyki. Przede wszystkim jednak dzielili 
się z chłopcami swoją wiarą i nadzieją. 

Praca wolontaryjna w szkołach podstawowych 
w Wau

Do lipca 2016 roku wolontariuszki Ania Kowalczyk 
i Marta Anglart pracowały jako nauczycielki oraz 
pomagały w administracji dwóch szkół podstawo-
wych w Wau, w których łącznie uczy się 2000 dzieci 
i młodzieży. Prowadziły lekcje, wspierały nauczy-
cieli w opracowywaniu programów zajęć dla 

poszczególnych roczników i pomagały w pracach 
administracyjnych. Wspierały także Siostry 
Salezjanki w prowadzeniu oratorium.

Rozwój działu mechanicznego w szkole 
technicznej w Wau

Salezjańskie technikum zawodowe umożliwia 
młodym Sudańczykom zdobycie konkretnego 
zawodu. Dzięki wsparciu indywidualnego darczyń-
cy przekazaliśmy środki na stworzenie nowej 
specjalizacji w dziale mechanicznym. Warsztat 
naprawy pojazdów dwu i trójkołowych (niezwykle 
popularnych środków transportu w Sudanie) oraz 
naprawy generatorów. Dzięki temu każdego roku 
25 uczniów może się kształcić w tej dziedzinie, 
co da im pewność pracy, a co za tym idzie także 
środki na utrzymanie rodziny.

Dożywianie dzieci ze szkoły podstawowej
w Wau

Siostry Salezjanki prowadzą w Wau dwie szkoły 
podstawowe oraz przedszkole. Dzięki przekaza-
nym funduszom zapewniliśmy codzienny ciepły 
posiłek dla ponad 1000 uczniów tych placówek.

Uczniowie nowego 
warsztatu 
mechanicznego 
podczas zajęć
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Uganda
Wsparcie budowy ośrodka zdrowia w Koja

Z inicjatywy Polaków mieszkających niegdyś w tej 
miejscowości nad Jeziorem Wiktorii powstaje 
ośrodek zdrowia dla miejscowej ludności. Przeka-
zaliśmy część funduszy na wykończenie oraz 
wyposażenie budynku. Dzięki nim już teraz 
powstają sale przeznaczonego do krótkotrwałej 
hospitalizacji chorych mężczyzn, kobiet i dzieci, 
a także pomieszczenie na laboratorium. 
Przychodnia będzie nosić imię Polskich Sybiraków, 
by upamiętnić tych, którzy po przejściu syberyj-
skiego dramatu i wydostaniu się z sowieckich 
obozów w ZSRR znaleźli schronienie w Ugandzie.

Zambia
Wyposażenie biblioteki w szkole w Mansa

Szkoła średnia Don Bosko powstała trzy lata temu. 
Uczniowie pochodzą w większości z ubogich 
rodzin i wielu z nich nie stać na zakup przyborów 
szkolnych. Podręcznik na własność  to coś, o czym 
mogą jedynie pomarzyć. Przekazaliśmy środki, by 

do istniejącego już budynku biblioteki zakupić 
wyposażenie: półki, stoliki, krzesła, oświetle-
nie, komputer i przede wszystkim książki (na 
początek ok. 1200). Dzięki temu 600 uczniów 
zyskało komfortowe warunki do nauki oraz możli-
wość samodzielnego uzupełniania wiedzy zdoby-
wanej podczas lekcji.

Uczniowie z zapałem 
czytają nowe książki 
(zdjęcie powyżej)

Nowa przychodnia 
już niebawem 
otworzy swe drzwi 
dla pacjentów
(zdjęcie po prawej)
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Ameryka
Poludniowa



Boliwia
Boliwia jest najuboższym z krajów Ameryki 
Południowej. Zarówno w dżungli, jak i na zboczach 
andyjskich szczytów życie mieszkańców nie jest 
łatwe. Ubóstwo, brak prądu i bieżącej wody, 
olbrzymie odległości, które utrudniają dostęp do 
edukacji, czy możliwość uczestnictwa w Mszy 
Świętej raz w roku, to tylko niektóre wyzwania 
boliwijskiej rzeczywistości.

Wyposażenie kościoła w Pasorapie

Pasorapa to niewielkie miasteczko położone 
wysoko w boliwijskich Andach. Pracujący tam 
włoski misjonarz ks. Stefano Mazza wraz z parafia-
nami wspólnymi siłami wybudowali kościół. Modlą 
się w nim nie tylko mieszkańcy Pasorapy, ale 
również okolicznych wiosek, do których księża 
docierają jedynie raz w roku. Pomogliśmy zakupić 
ławki oraz drzwi wejściowe do świątyni. Dzięki 
temu ponad dwa tysiące wiernych, zwłaszcza 
starszych i chorych może teraz uczestniczyć 
w nabożeństwach. 

Wsparcie funkcjonowania domu dziecka
w Tupizie

Już od 7 lat pomagamy Siostrom Służebniczkom 
Dębickim w prowadzeniu domu dla dzieci, które 
z różnych powodów nie mogą mieszkać ze swoimi 
rodzicami. W lipcu Ania Maj i Zofia Grygiel zakoń-

czyły swój roczny pobyt, a ich obowiązki przejęły 
Magda Pykosz i Ola Nowak. Wolontariuszki poma-
gają w odrabianiu zadań domowych oraz 
prowadzą dodatkowe zajęcia m.in. sportowe, 
plastyczne, język angielski, biblioterapię i warszta-
ty z edukacji zdrowotnej. Przede wszystkim 
jednak dzielą się z 28 wychowankami swoim 
sercem i świadectwem życia wiarą.

Najlepszym sposobem by ukazać naszą boliwijską 
rzeczywistość jest opowieść o tych, z którymi pracuje-
my i z którymi mieszkamy. Tajemnice swojego serca 
najszybciej odkrywają przed nami najmłodsi, czyli Luis 
i Angelito. Wielkimi krokami nadchodzi wiekopomna 
chwila, w której zorganizujemy konkurs na „przedszko-
laka, któremu brakuje najmniej rzeczy”. Kilka dni temu 
Luis nie mógł znaleźć swoich butów, więc założyliśmy 
stare. Ale tym starym brakowało sznurówek, więc 

musieliśmy pożyczyć je od Angela, błogosławiąc w duchu 
przypadek, że ten drugi ma dodatkową parę. Z dwojga 
złego lepiej „pożyczyć” sznurówki od kolegi, niż wysłać 
dziecko boso do przedszkola. W zamian za to, Luis 
wspaniałomyślnie wytłumaczył Angelowi w jaki sposób 
nosić buty bez sznurówek, a także wyciągnął z szafy 
jedne ze swoich bokserek i zdecydował się oddać 
koledze w ramach sprawiedliwej wymiany mówiąc: 
„Weź, Ángel, mam ich dużo”.

Magda Pykosz

Wolontariuszka w Tupizie

Ola i dzieci z Tupizy 
cieszą się z każdej 
wspólnie spędzonej 
chwili (zdjęcie po 
prawej)

Monice i jej 
podopiecznym
z oratorium nigdy
nie brakuje energii
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Peru
Kontrast, to słowo chyba najlepiej określa Peru. 
W wielkich miastach bogate dzielnice i centra 
handlowe kontrastują z olbrzymi obszarami biedy, 
gdzie ludzie żyją w prowizorycznych domach z blachy 
i kartonu, bez dostępu do bieżącej wody. W wioskach  
położonych w głębi amazońskiej dżungli lub na 
Andyjskich szczytach stały dostęp do prądu, czy 
możliwość posłania dzieci do szkoły, dla wielu ludzi 
nadal pozostaje marzeniem.

Wsparcie działalności oratoriów w San Lorenzo

Po raz kolejny wsparliśmy oratoria działające przy 
prowadzonej przez Salezjanów placówce misyjnej 

w amazońskiej dżungli. To tu dzieci i młodzież 
gromadzą się, aby wspólnie z rówieśnikami 
bezpiecznie, ciekawie i pożytecznie spędzać wolny 
czas. Zawsze też znajdą tu wyciągniętą pomocną 
dłoń wolontariuszek, które pomagają w nauce, 
prowadzą zajęcia rozwojowe, a czasem wystar-
czy, że są, aby porozmawiać, wysłuchać i dora-
dzić. Do lipca 2016 roku na placówce pracowały 
Ania Matejko i Beata Kozak, zastąpiły je Kasia 
Korczyk, Monika Michalska i Agata Jaworska. 
Wolontariuszki także prowadzą szkolenia dla 
animatorów i pomagają misjonarzom w prowa-
dzeniu katechez w okolicznych wioskach.

Bardzo lubię ten czas, kiedy otwieramy drzwi oratorium 
i w ciągu kilkunastu minut nasza sala do zabaw, boiska 
i ogródek – wypełniają się dziećmi i młodzieżą. Przycho-
dzą lokalni animatorzy, którzy pomagają nam przygoto-
wywać i prowadzić przeróżne zajęcia dla naszych 
oratorian – dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym 
oraz młodzieży. Szczególnie zachwycają mnie dzieci 
w wieku 6-7 lat, które przyprowadzają młodsze rodzeń-

stwo, bardzo często nie potrafiące jeszcze chodzić. 
Wycierają im buzie oblepione lizakiem, ocierają łzy po 
upadku, podają zabawki i cierpliwie pouczają w jaki 
sposób się zachowywać. Pan Bóg daje nam wiele 
drobnych sytuacji, którymi potrafi przemienić nas 
w dosłownie jednym momencie. Posyła do nas dzieci, 
byśmy my – dorośli, potrafili odnaleźć dziecko w sobie.

Kasia Korczyk

Wolontariuszka w San Lorenzo

Mali mieszkańcy 
dżungli uwielbiają 
spędzać czas z Agatą 
na czytaniu książek

Salezjańscy 
współpracownicy
w Aleppo (zdjęcie
po prawej)



Azja



Bangladesz
Zakup motocykla dla misji w Lokhikul

Misja w Lokhikul powstała 5 lat temu. Obszar 
parafii obejmuje  ponad 100 wiosek, w których 
mieszka około 150 katolickich rodzin (ok. 500 
osób). Wielu z nich to ludzie nieochrzczeni, dlatego 
tak pilną potrzebą jest ewangelizacja i edukacja. 
Duży problem w pracy misyjnej stanowią ogrom-
ne odległości i fatalny stan dróg, a w wielu 
miejscach nawet ich brak. Dlatego do ewangeliza-
cji i służby ludziom, misjonarzom  niezbędny jest 
motor - jedyny środek transportu pozwalający 
dotrzeć do trudno dostępnych miejsc. Na 
prośbę polskiego misjonarza ks. Pawła Kociołka 
przekazaliśmy część kwoty potrzebnej do zakupu 
nowego motocykla. Drugą połowę kwoty zapew-
niła MIVA Polska.

Filipiny
Wsparcie programu rolniczego w Numancia

Po tajfunie sprzed 3 lat mieszkańcy starają się 
odzyskać poczucie stabilności, by życie wróciło do 
normy. Pomogliśmy w tym wspierając program 
aktywizacji dla 25 seniorów i ich rodzin z regionu 

Aklan. Program opiera się na prowadzeniu 
niewielkiej plantacji roślin służących do produk-
cji naturalnych wyrobów roślinnych jak kosmetyki, 
czy herbaty. Pozwala to mieszkańcom zapewnić 
utrzymanie sobie i swoim rodzinom oraz dać 
poczucie niezależności. 

Drodzy Przyjaciele, z całego serca dziękuję Wam za 
pomoc finansową w realizacji zakupu motoru. Aby 
dotrzeć do chrześcijan mieszkających w najbardziej 
oddalonych wioskach, na dojazd trzeba przeznaczyć 
parę godzin. Na początku mojej pracy w Lokhikul 
używałem roweru, ale ze względu na duże odległości, 
które trzeba było pokonywać oraz fatalny stan dróg, 
pojawiły się u mnie problemy z kręgosłupem. Obecnie 

po zakupie motoru, mogę znacznie szybciej i łatwiej 
dotrzeć do naszych parafian, nawet tych mieszkających 
z dala od cywilizacji. Ponadto, co również ważne w misyjnej 
pracy, od czasu zakupu nowego motoru nie mam 
problemów zdrowotnych. Jeszcze raz składam Wam 
serdeczne podziękowania i zapewniam o mojej pamięci 
modlitewnej.

Ks. Pawel Kociolek sdb

misjonarz w Bangladeszu

Ks. Paweł na 
motorze przemierza 
misyjne ścieżki 
(zdjęcie po prawej)
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Syria
Pomoc dzieciom i młodzieży w Aleppo

Pomimo wyniszczającej wojny wielu mieszkańców 
Syrii stara się wieść normalne życie, chodzą do 
pracy i na uczelnie, choć nie mają pewności, czy po 
powrocie ich dom będzie stał tak, jak go zostawili. 
Salezjanie w Damaszku i Aleppo starają się wspie-
rać wszystkich mieszkańców. Oprócz akcji modli-
tewnego wsparcia, do którego cały czas zachęca-
my, przekazaliśmy także środki finansowe na 
prowadzone przez nich działania: codzienne 
oratorium dla około 800 dzieci i młodzieży, 
dystrybucję żywności i ubrań, pomoc materialną 
studentom oraz ludziom, którzy uciekli z oblężonej 
części Aleppo.

Dobroć i serdeczność Salezjanów, którzy przyjęli 
nas w Syrii, kontrastowała z wojną, która nas zewsząd 
otaczała. Dzieci i młodzież mówią nam, że oratorium to 
miejsce, które nazywają wyspą pokoju. Mimo, że w oddali 
słychać nadal sporadyczne strzały i wybuchy tutaj 
jesteśmy w innym świecie – osłonięci Bożą opieką, pod 
płaszczem Maryi Wspomożycielki Wiernych. Po Mszy 

Świętej znowu spotykamy młodzież z oratorium – 
wspólnie żartujemy, śmiejemy się, ale na pożegnanie 
jeden z naszych przyjaciół – Joseph – prosi nas o modli-
twę i mówi: Nie zapomnijcie nas – przekazując w tym 
momencie kule karabinową, znalezioną na boisku 
w oratorium. Wiemy, że naszym zadaniem teraz jest 
prosić, zachęcać, błagać o modlitwę o pokój w Syrii.

ks. Roman Sikon sdb i Michal Król

pray4syria
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Mongolia
Dożywianie uczniów w Ułan Bator

Dzięki finansom przekazanym do Ułan Bator 
w Mongolii pomogliśmy w projekcie dożywiania 
uczniów szkoły salezjańskiej. Ofiarowane pienią-

dze zostały przeznaczone na zakup produktów 
spożywczych, z których codziennie przygotowy-
wano ciepły posiłek dla 20 najbiedniejszych 
uczniów.



Indie
Praca wychowawcza w Nellore

Od lipca 2016 wolontariuszki wrocławskiego 
oddziału SWM Karolina Molendzka i Agata Kopań-
ska pełnią misję w Nellore. Pracują w szkole ucząc 
języka angielskiego, w domu dziecka, gdzie orga-

nizują zajęcia artystyczne oraz w szpitalu, gdzie 
niosą pomoc chorym. Oprócz tego wolonta-
riuszki prowadzą warsztaty dla lokalnych 
nauczycieli z dydaktyki oraz metodyki, aby 
usprawnić ich warsztat pracy oraz urozmaicić 
prowadzone przez nich lekcje. 

W roku 2016 objęliśmy indywidualnym wsparciem 
finansowym misjonarzy pracujących w różnych 
częściach świata: ks. Sławomira Bartodzieja 
w Zambii, ks. Mariusza Skowrona w Namibii; ks. 
Piotra Wojnarowskiego w Ghanie, ks. Jana Marci-
niaka w Sudanie Południowym, ks. Artura Bartola 
w Czadzie, ks. Leszka Aksamita w Zambii, ks. 
Józefa Czerwińskiego w Malawi.

Agata i Karolina 
podczas warsztatów 
dla nauczycieli

Ks. Mariusz Skowron 
podczas modlitwy ze 
swoimi parafianami 
w Rundu, Namibia 
(zdjęcie po prawej)

Indywidualne
wsparcie
misjonarzy
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Nasi wolontariusze
na misjach w 2016 roku

Afryka

Etiopia Szkoła w Fullasie

Agnieszka CHLIPAŁA

polonistka i katechetka,
miłośniczka teatru
i poetyckich uniesień

Kalina KABAT

niepoprawna optymistka
studiująca chemię
na Politechnice Wrocławskiej

Kenia Szkoła techniczna Don Bosco Boys’ Town w Nairobi

Monika KUBICA

architekt i urbanista
nie odkładająca marzeń
na później

Sara MAKUŁA

na co dzień pracująca
w korporacji, miłośniczka
gór i białej czekolady

Nigeria Centrum młodzieżowe w Ibadanie

Karina ŁYSZCZEK

nauczycielka angielskiego,
włóczykij i miłośnik
wielokulturowości

Katarzyna
MIERZEJEWSKA

nauczycielka hiszpańskiego,
pasjonatka fotografii i śledzi

Anna ŚNIEŻEK

tegoroczna maturzystka,
pasjonatka tańca i fotografii
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Elżbieta PERMUS
geograf z ogromnymi
pokładami wewnętrznej
energii

Marta RUSZCZYŃSKA
studentka matematyki
z pasją grająca na pianinie



Liberia Centrum młodzieżowe  w Monrovii

Kamil JANIK

informatyk i nastawiony
na działanie społecznik,
kochający góry

Robert WEBER

inżynier elektryk i miłośnik
gór w jednym

Monika MICHALSKA

studentka pedagogiki
pełna niegasnącego
optymizmu

Boliwia Dom dziecka w Tupizie

Aleksandra NOWAK

farmaceutka z zamiłowaniem
do pracy pedagogicznej

Magdalena PYKOSZ

iberystka z ogromną potrzebą
poznawania świata

Peru Oratorium w San Lorenzo

Agata JAWORSKA

absolwentka ASP szukająca
piękna w malarstwie
i drugim człowieku

Katarzyna KORCZYK

studentka etyki, mediacji
i negocjacji oraz miłośniczka
dobrego jedzenia

Ameryka poludniowa

Indie Placówka misyjna w Nellore

Agata KOPAŃSKA

historyczka, anglistka
i nauczycielka z pasją

Karolina MOLENDZKA

absolwentka turystyki
i pedagogiki kochająca dzieci

Azja

24



Polska



Adopcja milosci
Prowadzony od 12 lat program pozwala zapewnić 
edukację najuboższym dzieciom. Jednak Adopcja 
Miłości to nie tylko pomoc w sfinansowaniu opłat 
za szkołę, przyborów szkolnych, mundurków i posiłków. 
To danie młodym szansy na lepszą przyszłość, a przede 
wszystkim poczucia, że ktoś się o nich troszczy, że 
komuś ich los nie jest obojętny.

W 2016 roku opieką adopcyjną objęliśmy dzieci 
i młodzież z następujących placówek:

Bangladesz – Lokhikul, Khonjonpur i Joypurhat
Dzięki Adopcji stałą pomocą objętych jest 30 
uczniów internatu, a także doraźnie około 400 
dzieci z wiosek należących do parafii. Dostęp do 
edukacji pozwala otworzyć im furtkę do choć 
trochę lepszego świata.

Kenia – Nairobi
Opieka rodziców adopcyjnych pozwoliła 60 
dzieci i młodzieży zapewnić: posiłek, katechezę, 
możliwość pójścia do szkoły, kontakt z rówieśnika-
mi i co najważniejsze ciepło od ludzi, którego nie 
doświadczają żyjąc na ulicach Nairobi.

Zambia – Kasisi
Ponad 200 dzieci znalazło tu swój dom. Adopcyjne 
wsparcie pozwala na zakup leków, jedzenia, ubrań 
oraz mundurków i przyborów szkolnych. Najważniej-
sze jest jednak opieka i miłość, jakiej doświadczają.

Tanzania – Biharamulo
W ciągu 7 lat pomocą zostało objętych 40 dzieci – 
uczniów szkoły St. Severin. Dzięki adopcyjnemu 
wsparciu mogli uczyć się i rozwijać, nie obawiając się 
o to, że któregoś dnia braknie pieniędzy na opłaty 
za szkołę, jedzenie czy materiały edukacyjne.

Od bieżącego roku wygaszamy wieloletnią pomoc 
dla tej placówki, aby móc dać szansę innym.  Obej-
mujemy wsparciem nową placówkę:

Malawi – Lilongwe
Opieką obejmiemy 30 młodzieży w wieku 15-27 
lat. W większości przypadków są to sieroty, które 
często pomimo młodego wieku, odpowiadają za 
swoje rodzeństwo, a nawet zapewniają byt całej 
rodzinie. Dlatego nie stać ich na opłacenie czesne-
go w szkole czy zakup książek. Adopcja Miłości 
pozwoli na pokrycie wszelkich opłat szkolnych 
i kursów zawodowych oraz pozwoli poczuć, że 
ktoś martwi się o nich i ich rodzeństwo.

Indie – Nellore (program prowadzony przez 
Oddział SWM Wrocław)
Na prośbę ks. Biskupa Mosesa Prakasam z Diecezji 
Nellore w Indiach przejęliśmy prowadzony do tej 
pory przez wrocławski Caritas projekt adopcji 
dzieci. Obecnie programem jest objętych 119 dzieci, 
które są wspierane przez 70 rodziców adopcyjnych.

Bardzo się cieszę, że mogę do Was napisać drodzy 
Przyjaciele z Polski. Uczę się aktualnie w 10 klasie Szkoły 
Podstawowej w Lusace. Kilka ostatnich tygodni spędzi-
łam tutaj w Kasisi. Kocham zarówno to miejsce oraz 
ludzi, jak i szkołę, do której chodzę. Staram się każdego 
dnia zgłębiać swoją wiedzę oraz poprawiać stopnie. 

Wiem, ile wysiłku wkładacie, aby pomagać takim 
osobom jak ja i doceniam to. Dziękuję Bogu za to błogo-
sławieństwo, które objawia się w Waszej opiece 
i miłości. Każdego dnia budzę się dumna z tego, że mam 
takich opiekunów jak Wy!

Thabu 

Zambia, Kasisi
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XV Orawa
dzieciom afryki
Piętnasta edycja, piętnasty rok pracy, piętnasty 
rok miłości. Jubileuszowa Orawa Dzieciom 
Afryki stała się okazją do wspomnień i wzruszeń. 
Pierwszych dostarczył sobotni koncert Andrzeja 
i Mai Sikorowskich połączony z prezentacją filmu 
podsumowującego piętnaście lat akcji. W niedzie-
lę od samego rana wolontariusze obecni byli 
w 11 parafiach Orawy dzieląc się świadectwem 
pracy misyjnej, a także dziękując za otwartość 
mieszkańcom tak hojnie wspierającym ofiarą i modli-
twą dzieci Afryki. Na stadionie w Jabłonce tradycyj-
nie w godzinach popołudniowych rozpoczął się 
festyn połączony z Orawskim Dniem Dziecka. 

Tegoroczną akcją wsparliśmy program dla dzieci 
ulicy w Malawi. Zebrane fundusze pomogą 
sfinansować edukację i kursy zawodowe dla 
najuboższych dzieci regionu Kang’oma. Zaczęło 
się od Malawi. W 2002 roku rodowita Orawianka, 
Jadwiga Karlak zorganizowała pierwszą Orawę 
Dzieciom Afryki. Swoim zapałem i determinacją 
udowodniła, że jest gotowa do pracy na Czarnym 
Lądzie. Miejscem jej pierwszej misji było maleńkie 
państwo w południowo-wschodniej Afryce, 
Malawi, dokąd wyruszyła wraz z innymi wolonta-
riuszami SWM. W taką piękną rocznicę ten malutki 
afrykański kraj powraca na orawską ziemię.

Ile Orawianie przekazali na misje w ciagu 15 lat

swm.pl/orawa

Zobacz jakie projekty 
wsparła Orawa:

Niegasnący 
entuzjazm
naszych orawskich 
wolontariuszy
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Animacje misyjne w parafiach
Misja wolontariuszy nie kończy się z momentem 
powrotu do Polski.  Zmienia jedynie swój charak-
ter. Przez cały rok dzielimy się świadectwem 
naszej misyjnej pracy w parafiach całej Polski. 
Podczas spotkań z parafianami zachęcamy 
wsparcia misji poprzez: modlitwę, zaangażowa-
nie w wolontariat i wsparcie finansowe. 

Przeprowadziliśmy 87 niedziel misyjnych.

W tym roku dzięki akcjom w parafiach wsparliśmy 
między innymi:

•  zakup ziemi pod budowę szkoły w Burundi
•  studia sióstr karmelitek w Burundi
•  wykończenie kościoła w Burundi
•  wyposażenie biblioteki w Zambii
•  budowę studni w Czadzie
•  dożywianie dzieci w Mongolii i Sudanie 
Południowym

Każdej niedzieli 
misyjnej towarzyszą 
otwarte serca
i ciepłe słowa 
parafian (zdjęcie
po prawej

Magda - 
wolontariuszka
w Sudanie 
Południowym dzieli 
się świadectwem 
swojej misyjnej
pracy
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Premiera filmu
„Insha Allah. Krew męczenników”

W minionym roku ukazała się premiera kolejnego 
filmu z cyklu „Prześladowani zapomniani”, tym 
razem ukazującego rzeczywistość Państwa Islam-
skiego oraz historie chrześcijańskich uchodźców 
przebywających w obozach w Karakosz i Mosulu. 

•  w dniu premiery w TVP1 film obejrzało 
łącznie ok. 2 miliony osób,

•  pokaz filmu odbył się w nowojorskiej 
siedzibie ONZ podczas kongresu o równości 
i wolności religijnej  "We are all Nazarenes", 
gdzie obejrzało go ok. 300 osób,

•  film wyświetlono w Parlamencie Europej-
skim w Brukseli.

Telewizyjna premiera filmu „Uwolnić Asię Bibi”

Film przedstawiający historię chrześcijanki 
z Pakistanu skazanej na śmierć za rzekome 
bluźnierstwo, obejrzało w dniu premiery ok. pół 
miliona widzów. Łącznie przekaz dotarł do ok. 2 
milionów odbiorców.

Jeden z twórców filmu - Michał Król został nomi-
nowany do Studenckiej Nagrody Dziennikar-
skiej "Mediatory".

Oprócz tego miały miejsce cotygodniowa emisje 
naszych filmów w TV TRWAM i TVP KRAKÓW, 
co pozwoliło dotrzeć z przekazem do około milio-
na osób tygodniowo. 

Projekt „Nieśmiertelni”

Projekt muzyczny w ramach którego powstaje 
płyta z utworami poruszającymi problem 
prześladowania chrześcijan. Realizujemy go 
współpracy ze  znanym muzykiem Darkiem Male-
jonkiem oraz innymi polskimi muzykami (m.in. 
Natalią Niemen, Muńskiem Staszczykiem, 
Mietkiem Szcześniakiem i braćmi Golec). Celem 
jest nie tylko poinformowanie Polaków o tragedii 
prześladowanych, ale przede wszystkim zwróce-
nie uwagi na zwycięstwo, jakie nawet w momencie 
poniesienia ofiary swojego życia, odnoszą chrze-
ścijanie na całym świecie. Dochód ze sprzedaży 
płyty zostanie przeznaczony na wsparcie mate-
rialne dla braci i sióstr prześladowanych na 
całym świecie. Częścią projektu była wyprawa 
naszej ekipy do Syrii, gdzie powstał materiał 
filmowy ukazujący sytuację chrześcijan 
w Aleppo, na bazie którego powstaje film 
dokumentalny "Aleppo".

#PrayerChallenge

Mieszkańcy Aleppo prosili nas przede wszystkim 
o modlitwę. Dlatego zapoczątkowaliśmy na 
Facebooku modlitewną akcję w intencji pokoju 
w Syrii. Dotarliśmy do 5 milionów Polaków, akcja 
ogarnęła już cały kraj. Szkoły, parafie, wspólnoty, 
osoby publiczne i prywatne modlą się o pokój 
i publikują nagrania na Facebooku zapraszając 
swoich znajomych. Cały czas można się dołączyć! 
Inicjatorzy akcji ks. Roman Sikoń sdb i Michał Król 
odbyli także szereg spotkań w mediach i na żywo, 
dzieląc się swoimi doświadczeniami pobytu w Syrii.

Media
Facebook.com/
swmmlodziswiatu

Polub nas:

swm.pl/
niesmiertelni

Zobacz na:

Michał z kamerą, 
która w dzisiejszych 
czasach staje się 
także narzędziem 
ewangelizacji



Wioski Świata – Park Edukacji Globalnej to 
niepowtarzalne miejsce dla każdego, kto bez 
dalekiej podróży chce dotknąć misyjnych 
zakątków świata. Tutaj można wyruszyć przez 
wielkoformatową mapę świata, zobaczyć zabu-
dowania i oryginalne eksponaty z sześciu 
kontynentów. Dzięki temu każdy może odkryć 
nie tylko ubóstwo i prostotę, ale i złożoność 
życia, myśli i wiary mieszkańców różnych części 
świata. 

Warsztaty edukacyjne 

Grupy dzieci i młodzieży wraz z nauczycielami 
poznają życie mieszkańców wybranego konty-
nentu poprzez udział w warsztatach. Pokazy 
multimedialne, gry i zadania pozwalają wczuć 
się w sytuację ich rówieśników z krajów misyj-
nych.   

17 128 uczniów i nauczycieli
Zobacz, dotknij, poczuj misje

Indywidualna wizyta w Wioskach Świata to 
okazja dla starszych i młodszych by poznać 
misje z bliska. Oprowadzający wolontariusze 

dzielą się doświadczeniami misyjnej pracy, 
opowiadają o warunkach życia w różnych 
krajach oraz  kulturze ich mieszkańców. 

18 605 odwiedzających
Warsztaty rodzinne z Misyjkiem

Podczas spotkań rodzice wraz z dziećmi 
poprzez twórczą zabawę odkrywają różne 
aspekty misyjnego życia. Uczą się dlaczego i jak 
pomagać, by działania służyły dobru innych. To 
wspaniała okazja, by pięknie i owocnie spędzić 
czas w rodzinnym gronie. 

8 spotkań, 350 uczestników
Spotkania Podróżnicze Wielkie Wyprawy 

To czas, kiedy wolontariusze i podróżnicy 
odkrywają przed wszystkimi ciekawymi tajem-
nice najodleglejszych zakątków świata. 
Kluczem tematycznym są wybrane zagadnienia 
życia codziennego takie jak środki transportu, 
architektura, czy kuchnia.  

16 spotkań, 800 uczestników 

Uczestnicy 
warsztatów 
odkrywają misyjną 
rzeczywistość

wioskiswiata.org
Odwiedź:



Piknik Rodzinny 

W ostatnią niedzielę sierpnia coroczny piknik 
rodzinny połączony z Dniem Wdzięczności groma-
dzi setki przyjaciół misji. To czas, by w cieniu 
afrykańskich chat, igloo, mongolskiej jurty spędzić 
niezapomniane chwile i wzajemnie się poznać. W 
tym roku także nie brakło misyjnych niespodzia-
nek oraz atrakcji dla starszych i młodszych.    

ok. 1000 uczestników 
Razem dla Rozwoju 

To projekt polegający na współpracy ze szkołami, 
w którym uczniowie pogłębiają swoją wrażliwość 
na potrzeby innych. Uczestnicy najpierw zdobywa-
ją wiedzę podczas zajęć lekcyjnych, a potem wyko-
rzystują ją włączając się w różne akcje na rzecz 
misji.   

94 placówki edukacyjne

Urodziny

Dla tych, którzy chcą w niezapomniany sposób 
spędzić urodziny organizujemy tematyczne 
przyjęcia. W klimacie afrykańskim można nie tylko 
świetnie bawić się z rówieśnikami, ale także 
poznać zwyczaje ludzi z innych zakątków świata.

52 przyjęcia urodzinowe
Sklep z misją

Każdy może przywieźć pamiątkę w podróży do 
Wiosek Świata – kawę prosto z Etiopii, ciepły szalik 
z wełny lamy, czy pachnącą bransoletkę ze skórki 
pomarańczy. Każdy zakup w sklepie to wsparcie 
misji.

Odwiedzając Wioski Świata i robiąc zakupy w 
naszym sklepie wspierasz misje!

Wioski Świata
z lotu ptaka
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Swiatowe Dni
Mlodziezy
Światowe Dni Młodzieży w Krakowie były wielkim 
wydarzeniem, które mieliśmy zaszczyt współtwo-
rzyć. Dlatego to co, robimy na co dzień na kilka 
tygodni zyskało inny wymiar, choć przecież cel 
był i jest jeden: głosić Ewangelię i świadczyć o niej 
swoim życiem.

Sfinansowanie przyjazdu reprezentantów
z Afryki na ŚDM

Światowe Dni Młodzieży były spotkaniem 
młodych z CAŁEGO świata. Nie byłyby one pełne, 
jeśli zabrakłoby na nich młodzieży z najuboższych 
krajów.  Co roku nasi wolontariusze wyjeżdżają by 
pomagać w krajach misyjnych. Tym razem wsparli-
śmy młodzież z Afryki, aby mogła przyjechać 
do nas i uczestniczyć w tym wyjątkowym wyda-
rzeniu. Spotkanie z młodymi ludźmi z różnych 
części świata, poznanie odmiennej kultury, przeży-
wanie swojej wiary wraz z rówieśnikami z innych 
krajów, jest doświadczeniem przemieniającym 
spojrzenie na świat i życie, niezwykle ubogacają-
cym i poszerzającym horyzonty. Doświadczenie to 
z pewnością przyniesie owoce także w życiu 
młodych z  Namibii, Sierra Leone, Liberii oraz 
Ghany. 

Pielgrzymka Motocyklowa do Rzymu

Zorganizowaliśmy pielgrzymkę motocyklistów do 
Watykanu – Iskra Miłosierdzia. Była ona swoistą 
formą rekolekcji i częścią przygotowania do 

spotkania z Papieżem Franciszkiem podczas 
Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. 180 
motocyklistów wyruszyło z Sanktuarium 
Miłosierdzia w Łagiewnikach  i uczestniczyło 
w audiencji na placu św. Piotra. Uczestnicy 
pielgrzymki prowadzonej przez ks. Adama 
Parszywkę przekazali papieżowi Franciszkowi 
krzyż zrobiony z części motocyklowych, kask 
z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego i kurtkę moto-
cyklową z logo ŚDM. Była to pierwsza z planowa-
nych akcji ewangelizacyjnych kierowanych do 
różnych środowisk.

Zaangażowanie medialne

Prezes i duszpasterz SWM - ks. Adam Parszywka 
pełnił funkcję dyrektora departamentu komu-
nikacji w komitecie organizacyjnym ŚDM. Efekt 
jego wysiłków widoczny był dla wszystkich, którzy 
dzięki przekazom medialnym mogli przeżywać te 
piękne wydarzenia. Za swoją pracę został wyróż-
niony przez kardynała Dziwisza i uhonorowany 
specjalna statuetką w plebiscycie Dziennika 
Polskiego i Wydawnictwa Polska Press.

Ekipa filmowa SWM stanowiła trzon sekcji 
audiowizualnej komitetu lokalnego ŚDM. Była 
odpowiedzialna za nagrywanie i produkcję 
materiałów filmowych w czasie przygotowań do 
Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, a także 
relacje podczas samego wydarzenia.

swm.pl/rajd

Zobacz relację 
filmową:

Ks. Adam 
Parszywka wraz
z reprezentantem 
motocyklistów 
wręcza Ojcu 
Świętemu 
pamiątkowy kask
i kurtę
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Zrealizowane zostały m. in. projekty: 

•  Minuta z ŚDM (cotygodniowy program 
opowiadający o przygotowaniach do ŚDM,
w 9 oficjalnych językach ŚDM, łącznie 34 
odcinki), 

•  Ambasadorzy ŚDM, 

•  Mów SDM (seria wywiadów o Bożym 
Miłosierdziu), 

•  Młodzi 2016 (krótkie filmy o młodych
dzielących się doświadczeniem swojej wiary),

•  Riksza Miłosierdzia (sonda uliczna podczas ŚDM),

•  ŚDM news. 

Łącznie opublikowano ponad 40 godzin materia-
łu. Nagrania, publikowane na oficjalnym kanale 
ŚDM na Youtube, uzyskały ponad 11 milionów 
wyświetleń. Ponadto stała emisja materiałów 
miała miejsce w 16 krajach świata, na 34 stacjach 

telewizyjnych i radiowych (w tym w Polce w TVP 
Kraków i TVP Trwam).

Gościna młodzieży salezjańskiej

Na czas ŚDM Wioski Świata dosłownie wypełniły 
się mieszkańcami z różnych krajów świata, a nasze 
biura przy ul. Tynieckiej zamieniły w centrum 
dowodzenia. Na terenie salezjańskiego semina-
rium w Krakowie, gdzie mieści się nasza siedziba 
gościliśmy ponad 2 ty.s pielgrzymów z parafii 
salezjańskich, przybyłych na ŚDM z 12 krajów. 
Centrum rejestracji, punkt informacyjny, noclegi, 
punkt gastronomiczny, studio medialne – nad 
wszystkim czuwali salezjanie wraz z pracownikami 
SWM i wolontariuszami. Zwieńczeniem było 
zorganizowane spotkanie młodzieży salezjańskiej 
z udziałem księdza Generała Salezjanów oraz 
Matki Generalnej Sióstr Maryi Wspomożycielki na 
hali Expo.

Radość, młodość i 
entuzjazm były 
widoczne na 
każdym kroku

Spotkanie młodzieży 
z przełożonymi 
Rodziny Salezjańskiej: 
Księdzem 
Generałem Ángelem 
Fernandezem Artime 
i Matką Generalną 
Córek Maryi 
Wspomożycielki
s. Yvonne Reungoat



Formacja i zaangazowanie
wolontariuszy w Polsce
Nie moglibyśmy wspierać misji, gdyby nie zaan-
gażowanie wolontariuszy w Polsce. W tym roku 
w naszej krakowskiej siedzibie oraz oddziałach 
w Kielcach, Poznaniu, Świętochłowicach i Wrocła-
wiu  pracowało łącznie ok. 160 wolontariuszy. 

Włączyli się oni w animacje misyjne w parafiach 
i szkołach, przygotowanie akcji (Orawa Dzieciom 
Afryki, Piknik Rodzinny), działania medialne 
i promocję projektów misyjnych,  prace porządko-
we oraz prowadzenie warsztatów w Wioskach 
Świata, tłumaczenia, prace biurowe, czy pakowa-
nie poczty. 

Oprócz zaangażowania w bieżące działania 
wolontariusze w każdym z oddziałów uczestni-
czą w cotygodniowych spotkaniach formacyj-
nych. Raz w miesiącu odbywają się także zjazdy 
wolontariuszy ze wszystkich oddziałów. 
Spotkania pozwalają lepiej przygotować się do 
pracy dla misji w Polsce i za granicą, rozeznać 
swoją drogę misyjną. Szczególny charakter ma 
zjazd majowy, kiedy wolontariusze wyjeżdzający 
otrzymują błogosławieństwo oraz krzyże misyjne. 

W roku 2016 odbyło się ok. 35 spotkań cotygo-
dniowych w każdym z oddziałów i 9 spotkań 
miesięcznych.

Pozostale dzialania
Pielgrzymka Rolkowa na Jasną Górę

W dniach 1-4 lipca wyruszyła Pierwsza Rolkowa 
Pielgrzymka Wrocławska na Jasną Górę. Wzięło 
w niej udział 50 uczestników, którzy zaangażowali 
się w akcję, dzięki której przyczynili się do wybu-
dowania studni w Czadzie.

Kampania 1%

Dzięki wpływom z kampanii 1% uzbieraliśmy kwotę 
117 757,46 zł, którą wsparliśmy finansowo szereg 
działań w Afryce, m.in. budowę studni w Czadzie, 
działalność ks. Jana Marciniaka w Sudanie 
Południowym, budowę studni głębinowej w Tanza-
nii, zakup ławek do szkoły salezjańskiej w Demo-
kratycznej Republice Kongo. 

swm.pl/
1-procent

Przekaż 1%
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Dziekujemy,
ze razem z nami
wspieracie misje

Dołącz do grona naszych sponsorów.
Zapraszamy!
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Salezjański Wolontariat Misyjny MŁODZI ŚWIATU
ul. Tyniecka 39, 30-323 Kraków

+48 12 269 23 33, misje@swm.pl
KRS: 0000076477

www.swm.pl

SWM Odział we Wrocławiu
Pl. Grunwaldzki 3, 50-377 Wrocław

+48 71 733 64 16 / +48 504 926 443, wroclaw@swm.pl
KRS: 0000308004

SWM Oddział w Poznaniu
ul. Pszczelna 20, 61-658 Poznań

+48 61 820 11 32, poznan@swm.pl
KRS: 0000318637

SWM Odział w Świętochłowicach
ul. Wojska Polskiego 82, 41-603 Świętochłowice

+48 32 345 21 67, swietochlowice@swm.pl

SWM Odział w Kielcach
ul. 1 Maja 57, 25-511 Kielce

+48 722 010 213, swm.kielce@gmail.com


