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„Nowe życie w Chrystusie” – pod takim hasłem rozpo-
częliśmy w Kościele w Polsce kolejny rok duszpasterski. 
To bezpośrednie nawiązanie do obchodów jubileuszu 
1050-lecia chrztu Polski ma także wymiar osobisty dla 

każdego z nas. Kieruje nas również myślami do miejsc, 
w których wiara w Chrystusa nie jest jeszcze tak głęboko 
zakorzeniona.  

U progu nowego 2016 roku oddajemy w Wasze ręce 
sprawozdanie z naszych ubiegłorocznych działań. Tym 
razem ma ono nieco obszerniejszą i bardziej rozbudo-
waną formę. Każdy z Was jest częścią rodziny Salezjań-
skiego Wolontariatu Misyjnego dlatego pragniemy nie 
tylko podsumować to, co udało nam się zrobić dla misji, 
ale także przybliżyć Wam misyjną codzienność widzianą 
oczami naszych wolontariuszy i misjonarzy. 

Dziękując za Wasze zaangażowanie w to wspólne dzieło 
oraz wszelką okazywaną nam życzliwość i pomoc, pra-
gnę życzyć, by nowe życie, jakie daje nam Chrystus, przy-
nosiło obfite owoce każdego dnia. 

Drodzy Przyjaciele Misji!
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Każdemu indywidualnemu darczyńcy za modlitwę 
i najdrobniejszą nawet ofiarę

Wszystkim wolontariuszom i ich rodzinom za zaan-
gażowanie w kraju i na misjach 

Proboszczom i Parafianom z 86 parafii, które 
odwiedziliśmy, za ciepłe przyjęcie i zaangażowanie 
w pomoc misjom

Firmie Zibet i Cementowni Ladce, które finansują 
fundusz stypendialny dla uczniów szkół zawodo-
wych w Ghanie

25 osobom, które dołączyły do modlitwy za misje

Dobrodziejom, którzy podjęli się finansowania 
całych studni w Czadzie

Anonimowemu darczyńcy który przekazał 20.000 € 
na rozwinięcie działu mechaniki w szkole w Sudanie 
Południowym

Darczyńcom, którzy przekazali sprzęt stomatolo-
giczny do Sudanu Południowego

Całej Rodzinie Salezjańskiej – za wspólną realizację 
naszej Misji.

W sposób szczególny dziękujemy:

Prezes i duszpasterz SWM Młodzi Światu
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Kraje, w których pomogliśmy w 2015 roku

ROK 2015 
W LICZBACH

23 placówki  

z 21 krajów, 

z którymi współ-

pracowaliśmy

272.400 osób,
którym udzieliliśmy 
wsparcia

200 wolontariuszy, 

z których 19 

wyjechało na misje

1826 darczyńców, 

w tym158 wspierających 

program Adopcja Miłości

115 placówek 
edukacyjnych zaangażowanych 
w edukację globalną

18.650 odwiedzających 
Wioski Świata

86 parafii, 

ok. 350.000 wiernych 

objętych animacją misyjną
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gdzie pracujemy

Pozostałe kraje, w których pracujemy Inne kraje, w których pracują Salezjanie



czad
Czad to jeden z najuboższych krajów świa-
ta, a jego mieszkańcy borykają się na co dzień 
z licznymi problemami. Panująca tu niemal 
przez pół roku susza i problem braku dostę-
pu do wody pitnej pociągają za sobą głód 
i liczne choroby. Salezjanie pracujący w para-
fii p.w. św. Józefa w Sarh swoimi  działaniami 
obejmują również około pięćdziesięciu wio-
sek w promieniu stu kilometrów. Przy para-
fii Salezjanie prowadzą szkołę podstawową, 
wspierają też 20 innych szkół z okolicznych 
miejscowości. Budynki, w których odbywają 
się lekcje, to lepianki pokryte trzciną, a na-
uczyciele nie mają podręczników, z których 

dzieci mogłyby korzystać w czasie lekcji. Nie 
ma mowy o tym, by którykolwiek z uczniów 
miał możliwość zakupić podręczniki na wła-
sność. Oprócz działalności duszpasterskiej 
i edukacyjnej misjonarze pomagają także 
miejscowej ludności w zaspokojeniu podsta-
wowych potrzeb, takich jak dostęp do wody 
i żywności. Proboszczem parafii i głównym 
koordynatorem działań jest polski salezja-
nin ks. Artur Bartol. To właśnie do miesz-
kańców Sarh i okolic w minionym roku skie-
rowaliśmy naszą pomoc.

Wybudowaliśmy 3 studnie i przekazali-
śmy środki na budowę kolejnych 5 studni,  
zapewniając mieszkańcom ośmiu wiosek 
stały dostęp do wody pitnej.

Sfinansowaliśmy zakup żywności na 
cały 2016 rok dla 1800 potrzebujących 
(głównie osób starszych i chorych) 
zamieszkujących 14 wspólnot.

Zakupiliśmy figurę Matki Bożej Wspo-
możycielki Wiernych do salezjańskiej 
parafii św. Józefa w Sarh.

Sfinansowaliśmy zakup 600 podręczni-
ków dla 1200 uczniów z 20 szkół w okoli-
cach Sarh oraz 20 metalowych skrzyń za-
bezpieczających książki przed termitami.

Czad, w którym przez 
ponad pół roku panuje 
susza, jest bardzo 
wymagającym miejscem 
do pracy dla misjonarzy

na misjach        

afryka
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W Czadzie woda to życie 
- budowa studni w jednej 
z wiosek okolic Sarh

W minionym roku wsparliśmy podopiecz-
nych salezjańskich misji następującymi 
działaniami:

Zakup kserokopiarki dla szkół podsta-
wowych – pomoże usprawnić pracę na-
uczycieli, a przede wszystkim zapewnić 
uczniom większy dostęp do różnorod-
nych materiałów edukacyjnych.

Zakup maszyny spawalniczej dla szko-
ły technicznej – dzięki niej większa licz-
ba uczniów działu spawalniczego będzie 
mogła praktycznie rozwijać swoje umie-
jętności.

Przekazanie sprzętu dentystycznego  
- sfinansowaliśmy transport pochodzą-
cego z darowizny sprzętu na placówkę 
Sióstr Salezjanek, który pomoże zadbać 
o zdrowie zarówno dzieci, jak i dorosłych.

Wsparcie finansowe programu pomocy 
dla dzieci ulicy w Wau i Kuajock.

Przekazanie 2 figur Matki Bożej do 
kaplic prowadzonych przez salezjańską 
wspólnotę w Wau.

Bartek Wróblewski zawsze stara się znaleźć 
czas dla każdego ze swoich podopiecznych
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SUDAN POŁUDNIOWY

Sudan Południowy uzyskał niepodle-
głość w 2011 roku, po trwającej 50 lat woj-
nie, której skutki z pewnością odczuwalne 
będą jeszcze przez wiele lat. Na zgliszczach 
mieszkańcy próbują zbudować na nowo 
przyszłość swoją i swoich dzieci, choć bra-
kuje wszystkiego – żywności, prądu, szpita-
li, szkół, dróg… Naprzeciw tym potrzebom 
starają się wyjść Salezjanie i Salezjanki pra-
cujący w Wau – trzecim największym mie-
ście w kraju. 

Księża od 2000 roku  prowadzą technikum 
zawodowe, w którym umożliwiają młodym 
Sudańczykom zdobycie zawodu w dzia-
le stolarskim, murarskim, mechanicznym, 
elektrycznym, spawalniczym, drukarskim 
oraz komputerowo-sekretarskim. Ponad-
to prowadzą oni także program wsparcia 

dla dzieci ulicy, w którym obejmują pomo-
cą rocznie ponad 200 dzieci. W tym roku 
ponownie pomogliśmy im zapewnić pod-
stawową opiekę medyczną, posiłek, dostęp 
do edukacji, a także kontynuować proces 
przywracania najmłodszych dzieci do ro-
dzin. Edukacja wyrównawcza umożliwiła 
włączenie części dzieci do szkoły, nato-
miast zawodowa pozwoliła kolejnym mło-
dym ludziom zdobyć pracę i zarobić na 
własne utrzymanie.

Siostry Salezjanki pracują w Wau od ponad 
30 lat, poświęcając siły i czas szczególnie 
najmłodszym mieszkańcom tego miasta 
i okolic. Prowadzą tu dwie szkoły podstawo-
we St. Joseph Primary School i Auxilium Pri-
mary School, do bram których każdego dnia 
przychodzi prawie 2000 uczniów. 

Sudan Południowy to 
najmłodsze państwo na 
świecie, które wciąż 
boryka się ze skutkami 
wieloletniej wojny

Kazik Helon w otocze-
niu chłopców z ośrodka 
dla dzieci ulicy, którzy 
wiedzą, że zawsze mogą 
liczyć na swojego opiekuna



Praca wolontaryjna w szkole technicz-
nej św. Józefa i w ośrodku dla dzieci 
ulicy w Wau 

Od sierpnia 2015 roku Bartłomiej Wró-
blewski i Kazimierz Helon pracują jako na-
uczyciele w szkole oraz wspierają księży 
Salezjanów w pracy z dziećmi ulicy. Pro-
wadzą m.in. zajęcia sportowo-rekreacyj-
ne, zajęcia z higieny osobistej oraz szkodli-
wości używek, naukę języka angielskiego 
i matematyki. Przede wszystkim jednak 
ofiarowują swój czas, uśmiech i świadec-
two wiary.   

Praca wolontaryjna w szkołach podsta-
wowych w Wau

Od lipca 2014 r. roku wolontariuszki 
Agnieszka Bochenek i Magdalena Jaczew-
ska wspierały pracę Sióstr Salezjanek. Od 
sierpnia 2015 r. ich obowiązki kontynu-
ują Anna Kowalczyk i Marta Anglart. Do 
głównych zadań wolontariuszek należy 
prowadzenie lekcji, wsparcie nauczycieli 
w opracowywaniu programów zajęć dla 
poszczególnych roczników, praca admini-
stracyjna oraz pomoc w prowadzeniu Ora-
torium (organizacja zajęć dodatkowych). 

W tygodniu pracujemy w dwóch szkołach 
podstawowych sióstr Salezjanek, pomaga-
jąc w administracji i zajęciach lekcyjnych. 
Poza regularnym, tygodniowym rozkładem 
zajęć w każdą niedzielę udajemy się na 
obrzeża Wau, do Bilfam, gdzie przy nowo 
wybudowanym kościele znajduje się szkoła, 
a w niej dwie siostry prowadzą niedzielne 
Oratorium. Oprócz nas, wraz z siostrami 
jadą jeszcze dziewczyny z najstarszych klas 
szkoły im. św. Józefa, zrzeszone w grupie 
o nazwie „Laura’ Friends” czyli przyjaciółki 
salezjańskiej błogosławionej Laury Vicuñi. 
Wspólnie animujemy dzieci poprzez zabawy 
i gry przy muzyce oraz śpiewie, a następnie 
w trzech grupach wiekowych prowadzimy 
dla nich lekcje katechizmu oraz organi-
zujemy twórczą aktywność artystyczną. 

Jednym z naszych pierwszych oratoryjnych 
doświadczeń był dzień gier i zabaw, pod-
czas którego wspólnie z dziećmi bawiłyśmy 
się chustą Klanzy, odkrywałyśmy ile ona 
może dawać radości i jak cenny jest dla tych 
dzieci poświęcany im czas i uwaga oraz jak 
wiele energii daje to nam samym. Zresztą, 
każdorazowo taka wyprawa daje ogrom 
satysfakcji, ale jest też i wielką lekcją po-
kory, gdyż słowa wypowiadane przez dzieci 
najczęściej są formułowane w słabo jeszcze 
przez nas znanym języku arabskim. Więc 
znając to ograniczenie zdane jesteśmy na 
uniwersalny język „uśmiechu i serca”, ale 
często korzystamy z pomocy animatorek 
z grupy Laury Vicuñi, które są naszymi tłu-
maczkami, zwłaszcza dla maluszków.

Anna Kowalczyk
wolontariuszka 
w Sudanie Południowym
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Marta Anglart chętnie spędza czas ze swoimi uczniami także po lekcjach

Uczennice salezjańskiej szkoły w Shire

etiopia
Ten kraj o bogatej historii i kulturze, które-
go nazwa wspomniana została już w Starym 
Testamencie dziś należy do najuboższych 
na świecie. Około 40% mieszkańców Etiopii 
żyje poniżej granicy ubóstwa, co oznacza, że 
prawie połowa Etiopczyków musi przeżyć za 

około 4 zł dziennie. Ponad 50% ludności po-
wyżej 15 roku życia nie potrafi czytać i pisać. 
Naszymi działaniami staraliśmy się sprawić, 
aby codzienność mieszkańców stała się choć 
odrobinę lepsza i bardziej radosna.

Dofinansowanie biblioteki szkolnej 
w Fullasie

Otwarta w 2013 roku biblioteka znajduje 
się przy miejscowej szkole podstawowej. 
Wikariat w Hawassa zapewnił książki 
i umeblowanie, jednak bieżące koszty 
muszą być pokryte przez szkołę. W odpo-
wiedzi na prośbę katolickiej misji w Ful-
lasie zapewniliśmy wynagrodzenia dla 
pracowników biblioteki szkolnej. Biblio-
teka jest miejscem, w którym uczniowie 
mogą nie tylko wypożyczać lektury lub 
podręczniki, ale również odrobić lekcje 
i uczyć się. 

Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci 
i młodzieży oraz podniesienie jakości 
opieki okulistycznej lokalnej społecz-
ności

Wolontariuszka Aleksandra Rosa przez 
4 miesiące pracowała z nauczycielami 
w miejscowej szkole udoskonalając ich 
warsztat pracy. Prowadziła także zajęcia 
dodatkowe dla uczniów: taneczne, pla-
styczne, przyrodnicze i sportowe. Dodat-
kowo przebadała wzrok i dobrała okula-
ry korekcyjne mieszkańcom wioski.

Organizacja obozu wakacyjnego 
w Fullasie

W lipcu i sierpniu Agnieszka Chlipała 
i Adrian Sobek pomogli w organizacji 

zajęć wakacyjnych dla dzieci i młodzie-
ży we współpracy z misją katolicką w Ful-
lasie. Wolontariusze prowadzili zajęcia 
edukacyjno-artystyczne, katechezy oraz 
zajęcia sportowe dając najmłodszym 
możliwość aktywnego spędzenia wolne-
go czasu z rówieśnikami i odpoczynku od 
codziennych trosk.

Wsparcie działalności edukacyjnej pla-
cówki misyjnej w Shire

Placówka misyjna w Shire Endesellassie 
istnieje od 2012 roku. Salezjańscy misjo-
narze prowadzą tam szkołę podstawową 
i ośrodek młodzieżowy do których łącznie 
uczęszcza ponad 850 dzieci i młodzieży. 
Mogą tam nie tylko zdobywać wiedzę, ale 
i rozwijać swoje zainteresowania i kształ-
tować osobowość. Misjonarze dokładają 
wszelkich starań, by zapewnić uczniom 
dobre warunki do nauki, wypoczynku i in-
tegralnego rozwoju. Ich działania wspar-
liśmy dzięki współpracy z Klubem PDP 
(Prawda Dobro Piękno) prowadzonym 
przez Wydawnictwo M, które regular-
nie przeznacza część dochodu ze sprze-
daży kawy pochodzącej z Etiopii na 
działalność placówki.

Etiopia należy do naj-
uboższych krajów na 
świecie, prawie połowa 
mieszkańców musi 
przeżyć za ok. 4 zł 
dziennie
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kup kawę 
 z misją
 swm.pl/sklep
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Nie zdawaliśmy sobie sprawy, jak ważny 
jest czas, który poświęcamy na rozwijanie 
talentów, aż do momentu wyjazdu do Aku-
re na spotkanie Salezjańskiego Ruchu Mło-
dzieżowego, gdzie dorośli już uczestnicy 
poprzednich salezjańskich obozów waka-
cyjnych opowiadali o swoich doświadcze-
niach. Jeden z nich podczas obozu nauczył 
się robić buty. Dzisiaj należy do czołówki 
najlepszych szewców w całym kraju, a jego 
buty są jednymi z najdroższych. Uświado-
miło nam to, że zaledwie półtorej godziny 

dziennie, podczas miesięcznego obozu, 
może naprawdę pomóc w odkryciu i roz-
winięciu talentu, co ma później wpływ na 
całe życie.

Możemy więc być pewni, że w tak zwyczaj-
ny sposób głosiliśmy Słowo Boże, poprzez 
odkrywanie i rozwijanie talentów. Nie tyl-
ko my, ale każdy, kto w jakikolwiek sposób 
przyczynił się do naszego wyjazdu tutaj 
i umożliwił nam tę niezwykłą misję pomna-
żania talentów.Joanna Stożek

wolontariuszka w Nigerii

NIGERIA
Organizacja obozu wakacyjnego dla 
dzieci i młodzieży w Ibadanie

Edukacyjne półkolonie letnie w Centrum 
Młodzieżowym Don Bosco w Ibadanie, 
w Nigerii, to krok w stronę młodych, 
młodszych i najmłodszych mieszkańców 
miasta.  Dla  300 uczestników  był to nie 
tylko czas zabawy i modlitwy, ale przede 
wszystkim możliwość nauki, rozmowy 
oraz rozwijania talentów. Już po raz trze-
ci wsparliśmy finansowo organizację 
tego wydarzenia. Jednocześnie czworo 
wolontariuszy (Monika Michalska, Joanna 
Stożek, Klaudia Ziembicka oraz kl. Piotr 
Leśnikowski) pomogło w szkoleniu ani-
matorów oraz w organizacji i prowadze-
niu zajęć podczas obozu.

W Nigerii, nękanej 
zawirowaniami politycz-
nymi i ekonomicznymi, 
sytuacja młodych jest 
niezwykle trudna Dla swoich podopiecznych Piotrek Leśnikow-

ski zawsze miał promienny uśmiech 
i ciepłe słowo
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Przyszłością Afryki jest edukacja, dlatego 
tak wielki sens widzimy w tym, co robimy 
podczas naszej misji, gdyż nasz projekt jest 
typowym projektem edukacyjnym. Młodzi 
ludzie przychodzą do naszego Centrum 
głównie by pograć w piłkę lub by się uczyć, 
gdyż w swoich domach nie mają ku temu 
warunków. Staramy się też swoim życiem, 
postawą, zachowaniem, pracą dać dobre 
świadectwo salezjańskiego wolontariu-
sza, bo jak powiedział sam św. Jan Bosko: 
„Żadne kazanie nie jest bardziej skutecz-

ne od dobrego przykładu”. A od naszych 
afrykańskich przyjaciół uczymy się rado-
ści, bo – i tu znów przytoczymy słowa 
św. Jana Bosko: „Panu Bogu się podoba, 
by to co czynimy dla Niego było czynione 
z radością”.

Monika Kubica po pracy zawsze znajdowała czas dla najmłodszych przychodzących do Centrum

TANZANIA

Remont i wyposażenie biblioteki, czy-
telni oraz sali komputerowej w Dar es 
Salaam

W stolicy Tanzanii Dar es Salaam Salezja-
nie od prawie trzydziestu lat prowadzą 
Centrum Młodzieżowe Don Bosco Upan-
ga. Każdego dnia przychodzi tu ponad 200 
młodych ludzi, by uczyć się, rozwijać swo-
je zainteresowania i kreatywnie spędzać 
czas. Młodzi odwiedzający centrum, w swo-
ich domach borykają się z problemem braku 
przestrzeni do nauki, do której potrzebna 
jest cisza i atmosfera skupienia, niemożliwa 
ze względu na zbyt małe mieszkania i znacz-
ną liczbę rodzeństwa. Dodatkowym pro-

blemem jest brak elektryczności w domu 
oraz zbyt ciemne pomieszczenia, w któ-
rych trudno jest czytać i pisać. W tym 
roku udało się przeprowadzić remont 
niektórych pomieszczeń, by stworzyć 
bibliotekę oraz salę komputerową, od-
nowić czytelnię i zamontować panele 
słoneczne zapewniające stały dostęp 
do prądu. W ramach projektu pomiesz-
czenia zostały także umeblowane i wy-
posażone w ponad 4500 książek i 12 
komputerów. Wolontariuszki Jadwiga 
Karlak i Monika Kubica przeprowadziły 
także szkolenia dla miejscowych biblio-
tekarzy i liderów młodzieżowych.

W Tanzanii wielu 
uczniów nie ma dostępu 
do podręczników i mate-
riałów edukacyjnych

Jadwiga Karlak 
i Monika Kubica
wolontariuszki w Tanzanii
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W Ghanie Salezjanie 
prowadzą dwie szkoły 
techniczne, gdzie młodzież 
kształci się i zdobywa 
zawód

Uczniowie szkoły podstawowej 
w Moree, wioski rybackiej na 
południu Ghany

Jedną ze specjalizacji w szkole 
w Ashaiman jest ślusarstwo

GHANA
Stypendia dla uczniów szkół zawodo-
wych w Ashaiman i Sunyani

W roku 2014, z inicjatywy polskich i sło-
wackich przedsiębiorców (firma ZIBET 
oraz CEMENTOWANIA LADCE) został 
rozpoczęty program stypendialny dla 
uczniów salezjańskich szkół technicz-
nych i zawodowych w Ghanie. Stypen-
dia udzielane są w pierwszej kolejności 
uczniom działu budowlanego, progra-
mem objęte są jednak także dzieci po-
chodzące z nielegalnego handlu żywym 
towarem, przebywające w ośrodku pro-
wadzonym przez Salezjanów. W minio-
nym roku sfinansowane zostały stypen-
dia dla kolejnych uczniów. 

Wsparcie finansowe działalności mło-
dzieżowej

Od kilku lat polski misjonarz, ks. Piotr 
Wojnarowski, jest delegatem do spraw 
młodzieży w prowincji Afryka Zachod-
nia. Działalność animowana w głównej 

mierze przez ks. Piotra obejmuje forma-
cję liderów i funkcjonowanie lokalnych 
grup młodzieżowych. W tym roku odby-
ło się także forum młodzieżowe w Gha-
nie. Podobnie jak w latach poprzednich 
wsparliśmy finansowo te dzieła.

Tworzenie programów pomocowych 
i szkolenia pracowników biura projek-
towego Salezjańskiej Inspektorii Afryki 
Zachodniej

Projekt zakładał stworzenie bazy meryto-
rycznej uczniów placówek salezjańskich, 
którzy potrzebują wsparcia finansowego 
oraz dzieł salezjańskich. Wypracowane 
materiały stały się podstawą do funk-
cjonowania aplikacji mobilnej – progra-
mu, który będzie narzędziem służącym 
do finansowania projektów misyjnych 
z terenu Inspektorii Afryki Zachodniej. 
Za wymienione działania oraz szkolenia  
kardy inspektorialnego biura projekto-
wego była odpowiedzialna Agnieszka 
Mazur.
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zambia

Wyposażenie domu dla wolontariu-
szy w Chingoli 

W Chingoli Salezjanie prowadzą szkołę 
techniczną i centrum młodzieżowe, do 
którego każdego dnia przychodzi ponad 
stu uczniów, aby uczyć się, bawić i grać 
oraz zjeść ciepły posiłek. Funkcjonuje 
ono nie tylko dzięki zaangażowaniu księży, 
ale przede wszystkim lokalnych anima-
torów, a także pracy zagranicznych wo-
lontariuszy (w tym również z Polski). Dla 
nich niedawno został odremontowany 
dom mieszkalny. W tym roku przekaza-
liśmy środki finansowe, które umożliwiły 
jego wyposażenie (zakup lodówki, pod-
stawowego sprzętu do kuchni oraz mebli 
do jadalni). 

Odbudowa zniszczonego dachu i remont 
hali młodzieżowej w Kazembe 

W ubiegłym roku wichura zniszczyła 
dach salezjańskiej szkoły technicznej 
i oratorium w Kazembe. Dzięki przeka-
zanym środkom odbudowano dach oraz 
zamontowano w nim wiatraki, konieczne 
zwłaszcza w gorącej porze deszczowej. 
W listopadzie na placówkę w Kazembe 
wyjechał wolontariusz Marek Wołkow-
ski, który kieruje remontem oraz rozbu-
dową hali młodzieżowej pełniącej na co 
dzień funkcję świetlicy dla 150 dzieci. 

BURUNDI

Zakup komputerów dla Sióstr Karme-
litanek 

Na prośbę wspólnoty Sióstr Karmeli-
tanek od Dzieciątka Jezus sfinansowa-
liśmy zakup 2 komputerów oraz sta-
bilizatora zabezpieczającego sprzęty 
elektroniczne przed zmiennym napię-
ciem, które jest codziennością w Bu-
rundi. Sprzęt przekazany dla nowicjatu 
w Gitega posłuży do administracji domu 
formacyjnego.

Wsparcie Salezjańskiego Centrum 
Młodzieżowego w Maseru

Centrum obejmuje szkołę podstawo-
wą, szkołę średnią oraz dom dla dzieci 
niepełnosprawnych. Przekazane środ-
ki wesprą funkcjonowanie centrum, 
w którym dzieci i młodzież mogą spę-
dzać kreatywnie swój wolny czas na 
nauce, zabawach i modlitwie, a także 
zjeść ciepły posiłek.

Zambia to jeden 
z nielicznych krajów 
w Afryce, gdzie od lat 
panuje pokój

Burundi nadal 
ogarniają kon-
flikty plemienne

Marek Wołkowski i ks. Sławomir Bartodziej wspólnie pracują by dzieci z Kazembe mogły już 
niebawem przekroczyć próg parafialnego oratorium

W Lesotho dużym 
problemem jest wy-
soki stopień zakażeń 
wirusem HIV i za-
chorowań na AIDS

LESOTHO
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BOLIWIA

Praca wolontaryjna w domu dziecka 
w Tupizie 

Od lipca 2014 r. na placówce pracowały 
Joanna Urbańska i Karolina Krupa, a od 
lipca 2015 r. ich obowiązki przejęły Anna 
Maj i Zofia Grygiel. Wolontariuszki poma-
gają w zapewnieniu całodobowej opieki 
wychowankom przekazując wzorce chrze-
ścijańskie. Dbają też o rozwój ich talen-
tów prowadząc zajęcia dodatkowe m.in. 
sportowe, geograficzno-kulturoznawcze, 
plastyczne, a także język angielski, biblio-
terapię.

W Tupizie położonej 
w boliwijskich Andach siostry 
Służebniczki Dębickie prowa-
dzą dom dziecka i internat

Ania Maj pomaga w lekcjach swoim 
podopiecznym

na misjach        

Ameryka południowa

Uważam, że to prawdziwa łaska od Pana 
Boga, że możemy towarzyszyć naszym 
podopiecznym, zarówno w ich codziennym 
życiu, jak i w ważnych dla nich chwilach. 
Widok beztroskiego uśmiechu namalowa-
nego na twarzy naszych wychowanków to 
coś naprawdę bezcennego. 

Anna Maj

Radość dzieci z tak banalnej rzeczy jak ką-
piel w rzece pozwoliła mi uświadomić 
sobie, że to małe rzeczy, na pozór nie-
istotne, dają najwięcej radości. I tego ży-
czę każdemu – abyśmy doceniali drobiazgi, 
które sprawiają, że jesteśmy szczęśliwi. 

Zofia GrygielAnna Maj i Zofia Grygiel
wolontariuszki w Boliwii

WENEZUELA
Wykończenie sal katechetycznych i biur 
parafialnych w parafii św. Jana Bosco 
w San Felix

Placówka salezjańska znajduje się w jednej 
z najbiedniejszych i najniebezpieczniej-
szych dzielnic miasta San Felix. Dlatego 
organizowane w niej katechezy i zajęcia 
pozalekcyjne odgrywają tak istotną rolę. 

Salezjanie starają się przyciągnąć jak naj-
więcej młodych ludzi podatnych na za-
grożenia. W Centrum w ciągu tygodnia 
organizowane jest oratorium dla dzieci, 
podczas którego poza nauką, sportem, 
rozrywką i formacją duchową, jest także 
czas na skromny podwieczorek. Przekaza-
ne środki posłużyły wykończeniu sal ka-
techetycznych i biur parafialnych.

W Wenzueli panuje bardzo ciężka sytuacja 
ekonomiczna i społeczna - na ulicach 
powszechne są przemoc, gangi i porwania
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Przez okres kilku miesięcy mojego pobytu 
mogę zauważyć już pewne efekty naszej 
pracy. W jednej z dzielnic Carabanchel 
w tym roku otworzyliśmy oratorium. Po-
czątkowo graliśmy z dzieciakami na dro-
dze, na podwórku pobliskiego domu lub 
na boisku, które znajduje się nieopodal. 
Mieszkańcy widząc ile radości przynoszą 
wspólne zabawy postanowili zadbać 
o przygotowanie terenu na Oratorium. 

Dzieciaki regularnie uczestniczą w zaba-
wach, a także pamiętają o uporządkowa-
niu miejsca po zakończeniu zabaw oraz 
szanują zabawki, o czym na początku za-
wsze należało przypominać. Rozwijają się 
także duchowo, o czym świadczy fakt, że 
już wkrótce wielu oratorianów przyjmie 
chrzest. Razem budujemy naszą wspólno-
tę, a możliwość obserwacji jak się ona roz-
wija przynosi mi wiele radości.

Beata Kozak
wolontariuszka w Peru

Ania Matejko każdego dnia wymyśla nowe zajęcia dla dzieci z oratorium w San Lorenzo

PERU

Praca wolontaryjna w oratorium w San 
Lorenzo 

Już po raz kolejny nasi wolontariusze 
wspierają oratoria przy prowadzonej 
przez Salezjanów placówce misyjnej. 
Oprócz regularnej pomocy w nauce dla 
dzieci, prowadzą także zajęcia rozwojowe, 
m.in. fotograficzne, informatyczno-filmo-
we, muzyczno-taneczne, sportowe i rę-
kodzielnicze oraz  lekcje języka angiel-
skiego. Pomagają też w prowadzeniu 
katechez w okolicznych wioskach.  
W lipcu 2015 roku Anna Matejko i Beata 
Kozak zastąpiły poprzednich wolontariu-
szy –  Paulinę Olejniczak i Dominika Bel-
skiego.

Praca wolontaryjna w domu dla chłop-
ców ulicy w Limie

W 2015 roku Jarosław Kurek pracował 
jako wychowawca w Otwartym Domu 
Księdza Bosko w Limie. Pomagał on 
w administracji domu i codziennej opie-
ce nad wychowankami.

Praca wolontaryjna w internacie 
w Huancayo

W 2015 roku na placówce pracował 
Dawid Kapusta. Do jego zadań należała 
pomoc w odrabianiu zadań, organizacja 
czasu wolnego oraz wsparcie w codzien-
nych obowiązkach pracowników placówki. 

Peru to kraj kontra-
stów, gdzie nowocze-
sność miast sąsiaduje 
ze skrajnym ubóstwem 
slumsów i wiosek
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na misjach        

azja

Bangladesz

Wierzymy, iż tak jak to było dotychczas, a więc i w następnym roku, z pomocą naszych dar-
czyńców, będziemy w stanie zrealizować nasze projekty i marzenia, aby pomóc biednym, 
szczególnie młodym ludziom, ażeby umożliwić dla nich bezpieczniejszą i po prostu szczęśliwą 
przyszłość, tak jak obiecał Jezus.

Ks. Paweł Kociołek sdb
misjonarz w Bangladeszu 

W Bangladeszu chrze-
ścijanie stanowią jedynie 
0.3% wszystkich miesz-
kańców, a ich sytuacja 
życiowa jest bardzo 
trudna

Wsparcie zakupu ziemi pod nowicjat
  
W Bangladeszu istnieją trzy wspólnoty 
salezjańskie. W jednej z nich – Joypur-
hat pracuje polski misjonarz ks. Paweł 
Kociołek. Tam też ma powstać nowicjat 
dla przyszłych Salezjanów. Co roku do 
zgromadzenia zgłasza się ok. 15 nowych 
kandydatów, którzy do tej pory odby-
wali swoją formację w Indiach. W ostat-
nim czasie władze indyjskie zaprzestały 
wydawania wiz dla chrześcijańskich du-
chownych chcących podejmować edu-
kację religijną. Z tego powodu powstała 
potrzeba otwarcia nowicjatu w Bangla-
deszu, a co z tym związane konieczność 
zakupu ziemi. W minionym roku pokryli-
śmy część kosztów z tym związanych. 

Wsparcie działalności oratorium 
w Lokhikul

Każdego dnia ponad 300 osób, od naj-
mniejszych po starszą już młodzież przy-
chodzi do salezjańskiego oratorium. Tu 
mogą się bawić, śmiać i poczuć, że są so-
bie wzajemnie potrzebni. Jest to jednak 
coś więcej niż tylko miejsce spotkań. 
Tu czują się kochane, akceptowane i ob-
darzone uwagą, dodatkowo gdy są głod-
ne zawsze mogą liczyć na ciepły posiłek. 
W tym roku także wsparliśmy finansowo 
funkcjonowanie oratorium.
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na misjach        

Europa

ukraina

Wsparcie działalności Centrum  Mło-
dzieżowego „Don Bosko” w Odessie

Dzięki regularnemu wsparciu przyja-
ciół Centrum Młodzieżowego w Ode-
ssie i w tym roku wsparliśmy ośrodek, 
który salezjanie prowadzą mimo bar-
dzo trudnej sytuacji na Ukrainie. Prze-
kazane środki finansowe pomogły 
w codziennym funkcjonowaniu cen-
trum, do którego przychodzą dzieci 

i młodzież z okolicznych blokowisk. 
Chętnych do uczestnictwa w zajęciach 
organizowanych w centrum wciąż 
przybywa. W tym roku w ramach pracy 
oratoryjnej salezjańscy wolontariusze 
dodatkowo organizowali bezpłatne 
zajęcia dla dzieci z rodzin uchodźców: 
sportowe, art-terapii, języka angiel-
skiego, jak i pomocy psychologicznej 
dla rodziców.

Centrum młodzieżowe Don 
Bosco w Odessie pomaga także 
ofiarom konfliktu zbrojnego na 
Ukrainie

Dzieci i wolontariusze z Centrum Don Bosko dziękują za wsparcie
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POMOC HUMANITRNA 

Trzęsienie ziemi w Nepalu, tajfun na Filipi-
nach i epidemia wirusa Ebola to katastrofy, 
o których świat mówił rok i dwa lata temu, 
apelując o pomoc dla poszkodowanych. 
Informacje o tych wydarzeniach dawno już 
zniknęły z czerwonych pasków wiadomo-
ści telewizyjnych i pierwszych stron gazet. 

Dziś media niewiele interesują się losami 
ich mieszkańców, a przecież prawdziwa 
i długotrwała walka, by życie wróciło do 
normalności trwa latami, a zaczyna się gdy 
niebezpieczeństwo mija. W minionym roku 
kontynuowaliśmy nasze działania wspiera-
jąc ofiary katastrof i epidemii.

NEPAL
Wsparcie dla ofiar trzęsienia ziemi – 
wspólnie z innymi organizacjami zrze-
szonymi w salezjańskiej sieci Don Bosco 
przekazaliśmy środki finansowe, by po-
móc przywrócić do normalności życie 
mieszkańców. Dzięki nim udało się m.in. 
dostarczyć żywność i wodę pitną dla 
63900 rodzin, zbudować 20 prowizorycz-
nych szkół i zapewnić przybory szkolne 
dla 5408 uczniów.

W Nepalu na skutek potężnego trzęsienia 
ziemi setki tysięcy ludzi zostało pozbawio-
nych domu

Dzięki pomocy organizacji salezjańskich dzieci w Nepalu mogą znów 
się uczyć

Salezjanie rozdają żywność poszkodowanym 
mieszkańcom Nepalu

FILIPINY
Wsparcie dla ofiar tajfunu – W wyniku 
tajfunu, który nawiedził Filipiny w roku 
2013, wielu ludzi straciło nie tylko dach 
nad głową, ale także cały dobytek i źró-
dło utrzymania. W minionym roku udało 
nam się odbudować ponad 150 domów 
oraz 10 szkół. Kolejne przekazane przez 
nas środki posłużą w rozpoczynającym 
się roku mieszkańcom Aklan. Pomogą 
one w rozwoju działalności rolniczej, 
która zapewni utrzymanie lokalnej spo-
łeczności.
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INDYWIDUALNE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI MISJONARZY 

W roku 2015 objęliśmy indywidualnym 
wsparciem finansowym szereg misjonarzy, 
pracujących w różnych częściach świata: 
ks. Sławomira Bartodzieja – misjonarza 
w Zambii; ks. Kazimierza Sochę – misjonarza 
w Kenii; ks. Mariusza Skowrona – misjonarza 

w Namibii; ks. Piotra Wojnarowskiego – misjo-
narza w Ghanie; ks. Józefa Czerwińskiego 
– misjonarza w Malawi; ks. Artura Bartola – 
misjonarza w Czadzie oraz Siostry Karmeli-
tanki – misjonarki w Burundi.

SIERRA LEONE, Liberia
Wsparcie dla ofiar wirusa Ebola – W Sierra 
Leone Salezjanie podjęli się budowy domu 
dziecka dla sierot, których rodzice zmarli 
w wyniku wirusa Ebola. Odwiedzali domy, 
docierali do dzieci i ludzi młodych, którym 
choroba zabrała wszystko. Prowadzili tak-
że akcję informacyjną, uświadamiając 
o zagrożeniach związanych z tym wirusem, 
organizowali kampanie medialne, a także 
uruchomili zielony numer pomocy „Don Bo-
sco Child Line 116”, który działał jako Kra-
jowy Ośrodek Rejestracji dzieci dotkniętych 
ebolą. Dzięki tej linii telefonicznej udało się 
pomóc w wielu krytycznych sytuacjach. Za 
swoją pracę w walce z epidemią Salezjanie 
zostali wyróżnieni przez prezydenta Sierra 
Leone. W Liberii Salezjanie zorganizowali 
tzw. home schooling czyli domowe naucza-
nie, gdyż epidemia uniemożliwiła normalne 
funkcjonowanie szkół. Przekazane przez nas 
środki wsparły powyższe działania i pomo-
gły zapewnić utrzymanie i edukację wycho-
wanków.

Ks. Artur Bartol 
odprawia niedzielną 
Mszę Świętą 
w jednej z wiosek 
w Czadzie



Wolontariusze, którzy wyjechali na misje 
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Agnieszka Mazur  
absolwentka dziennikarstwa, 
obserwująca świat z daleka 

przez reportaże i z bliska, z apa-
ratem i notatnikiem w plecaku

Marta Anglart  
inżynier energetyki, od lat zafa-

scynowana Czarnym Lądem

Anna Kowalczyk   
nauczycielka wychowania przed-

szkolnego z góralskim sercem 
wprost spod Babiej Góry 

Kazimierz Helon    
student Nauk o Rodzinie na 

UP JP II w Krakowie, czerpiący 
radość ze służby innym

Jadwiga Karlak  
inicjatorka akcji Orawa Dzie-
ciom Afryki, pewna, że czas 

pomóc innym

Monika Kubica  
architekt i urbanista, najwięcej 
radości czerpie z pracy, kiedy 

wykorzystuje swoje umiejętno-
ści w służbie ludziom

Bartłomiej Wróblewski    
anglista, dla którego wolonta-

riat to pasja dająca radość 
i satysfakcję 
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Zofia Grygiel 
absolwentka zarządzania 

krakowskiej AGH, kochająca 
pracę z drugim człowiekiem

Anna Maj 
psycholog i miłośniczka 

bajek, z pasją do muzyki i gór

Marek Wołkowski  
inżynier, który budował już 
w Zimbabwe i kilkakrotnie 

w Zambii, a w Polsce tworzy 
Wioski Świata

Agnieszka Chlipała 
nauczycielka języka pol-

skiego zarażająca uczniów 
pasją do teatru

Monika Michalska  
studentka pedago-
giki, niestrudzenie 
poszukująca Boga 

w ludziach

Beata Kozak   
pedagog i terapeuta osób 

niepełnosprawnych, z zamiło-
waniem do sztuk pięknych

Aleksandra Rosa 
biolog z zamiłowaniem 
do pracy pedagogicznej

Joanna Stożek  
geograf z pasją 

do pomocy innym, 
tworzy SWM Młodzi 
Światu od początku 

jego istnienia

Anna Matejko   
absolwentka kulturoznawstwa, 
kochająca śpiew i grę na gitarze

Adrian Sobek 
student matematyki i wy-
chowanek szkoły salezjań-
skiej w Świętochłowicach

kl. Piotr Leśnikowski 
Salezjanin mający 

misyjne marzenia, by 
zrobić coś dla Pana

Klaudia Ziembicka 
studentka filologii 
angielskiej z niega-
snącym uśmiechem 

na twarzy 

czytaj blogi
wolontariuszy
swm.pl/blog/misje
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Program Adopcji Miłości, funkcjonujący od 
marca 2004 roku, ma na celu wspieranie 
edukacji dzieci i młodzieży w regionach, 
gdzie dostęp do niej jest utrudniony. Od 
2007 r. jest on prowadzony w formie fun-
duszu adopcyjnego. Oznacza to, że rodzi-
ce adopcyjni obejmują swoją opieką grupę 
konkretnych dzieci z wybranych placówek. 
Pozwala to w bardziej sprawiedliwy i efek-
tywny sposób rozdzielać otrzymane fundu-
sze, by pomoc trafiała do każdego dziecka, 
które jej potrzebuje.

W 2015 roku Program objął opieką 
dzieci w placówkach: 

Biharamulo w Tanzanii,

Kasisi w Zambii,

Karinde w Kenii,

Lokhikul w Bangladeszu

w polsce

ADOPCJA MIŁOŚCI

 adoptuj      
adopcja.swm.pl

W ramach XIV edycji festynu Orawa Dzie-
ciom Afryki, świętowanie rozpoczęło się już 
w sobotę 30 maja koncertem Marcina Stycz-
nia wraz z zespołem. W niedzielę od rana 
nasi wolontariusze głosili świadectwa misyj-
ne oraz kwestowali podczas Mszy Świętych 
w kilkunastu orawskich parafiach. Popo-
łudniowy festyn na stadionie w Jabłonce 
jak co roku połączył w jednym miejscu dwie 
kultury: orawską i afrykańską. Koncerty, au-
kcje eksponatów afrykańskich, loterie, kon-

kursy i wiele innych atrakcji, wśród których 
każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Był to 
czas modlitwy, refleksji, świadectwa, wspól-
nej zabawy, wymiany kulturowej, a przede 
wszystkim pomocy drugiemu człowiekowi.

Orawskie Serca po raz kolejny okazały się 
niezastąpione i niezawodne. Zebrane fun-
dusze przekazane zostały na rzecz rodzin 
ofiar wirusa Ebola w Sierra Leone.

XIV ORAWA DZIECIOM AFRYKI 
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zobacz na
swm.pl/blog/video

Poznaj historię 
Asii Bibi 
www.asiabibi.org

Media
Premiera filmu oraz akcja na rzecz uwol-
nienia Asii Bibi
Nakręcony w roku 2014 dokument pt. 
„Uwolnić Asię Bibi”, ukazuje historię chrze-
ścijanki z Pakistanu, która została skazana 
na śmierć przez powieszenie za rzekome 
bluźnierstwo. W roku 2015:

odbyła się światowa premiera filmu w Rzy-
mie – film zaprezentowano we wło-
skim Parlamencie, a następnie przed-
stawiciele SWM wraz z rodziną Asii Bibi 
wzięli udział w spotkaniu z Papieżem 
Franciszkiem,

film został zaprezentowany podczas 
międzynarodowego kongresu o prze-
śladowaniach chrześcijan w Madrycie,

film został wyemitowany w stacjach te-
lewizyjnych w Polsce, Hiszpanii, Wło-
szech oraz na Węgrzech,

odbyły się specjalne pokazy filmu w kil-
kunastu kinach studyjnych na terenie 
Polski,

film został wydany w 8 językach na 
DVD w formie pocztówki, która została 
rozdystrybuowana w Polsce i Hiszpanii w 
łącznej liczbie 30.000 sztuk,

została utworzona strona internetowa 
asiabibi.org na rzecz uwolnienia Asii Bibi,

zostały utworzone dwie petycje o uwol-
nienie Asii Bibi – w ramach interneto-
wej akcji we współpracy z CitizenGo pe-
tycję skierowaną do Ambasadora USA 
w Pakistanie podpisało prawie 300.000 
osób, natomiast petycję skierowaną do 
Sądu Najwyższego Pakistanu podpisało 
jak dotąd ok. 165.000 osób,

w wyniku działań rzeczniczych Sąd Naj-
wyższy w Pakistanie anulował karę 
śmierci i przekazał jej sprawę do po-
nownego rozpatrzenia.

Produkcja filmu o prześladowaniach w Iraku

W roku 2015 nakręcony został kolejny film 
z serii „Prześladowani, zapomniani” pt. „Insha 
Allah – Krew Męczenników”. Opowiedzia-
ne zostały w nim historie chrześcijańskich 
uchodźców przebywających w obozach w Ka-
rakosz i w Mosulu. Premiera filmu odbędzie 
się w roku 2016. W roku 2015 ukazał się na-
tomiast cykl 15 reportaży zapowiadających 
film pt. „N jak Nazarejczycy” obrazujący sytu-
ację chrześcijan w Państwie Islamskim.

Pokazy filmów na festiwalach filmowych

Michał Król i Maciej Grabysa – reprezen-
tanci SWM, autorzy cyklu filmów „Prze-
śladowani zapomniani”, na zaproszenie 
organizatorów, wzięli udział w najwięk-
szym w południowej Azji festiwalu fil-
mów dotyczących praw człowieka ma-
jącym miejsce w Birmie (Human Rights 
Human Dignity International Film Festi-
val). W czasie festiwalu prezentowany był 
film SWM „Uwolnić Asię Bibi”.

Film „Uwolnić Asię Bibi” został zakwalifi-
kowany do konkursu w ramach najwięk-
szego festiwalu kina alternatywnego 
w południowej Azji, odbywającego się 
w Indiach, 

Film „W pułapce wojny” został zaprezen-
towany na festiwalu filmów „Prowincjo-
nalia”, który promuje kino peryferyjne, 
m. in. o tematyce prezentującej uniwer-
salne wartości.

Pozostałe produkcje filmowe

Powstał cykl krótkich filmów o sytuacji 
w Nepalu po trzęsieniu ziemi, autor-
stwa ks. Romana Sikonia,

Zaangażowaliśmy się w produkcję spo-
tów i materiałów promujących Świato-
we Dni Młodzieży w Krakowie.
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Wioski Świata – Park Edukacji Glo-
balnej to miejsce, w którym spotykają 
się kultury ze wszystkich stron świa-
ta. Wokół wielkoformatowej mapy 
świata znajdują się zabudowania ze 
wszystkich kontynentów. Dzięki temu, 
zaledwie w kilkadziesiąt minut można 
odwiedzić wioskę afrykańską, chatę 
peruwiańską, indiańskie tipi, zajrzeć 
do arktycznego igloo, dowiedzieć się 
czym jest mongolska jurta i dlaczego 
papuaski dom stoi na palach.

Podczas warsztatów dla grup szkol-
nych, wolontariusze, którzy praco-
wali z najbardziej potrzebującymi jako 
nauczyciele, wychowawcy, lekarze, 
architekci dzielą się swoją pracą i do-
świadczeniem, wykorzystując prezen-
tacje multimedialne oraz pokazując 
eksponaty z krajów misyjnych. 

Wioski Świata to nie tylko miejsce dla 
dzieci i młodzieży szkolnej. Rozpo-
częte w 2014 roku spotkania z cyklu 

WIELKIE WYPRAWY to czas, kiedy 
podróżnicy czy filmowcy opowiadają 
dźwiękiem, obrazem i słowem o tym, 
jak znaleźli się w najbardziej odległych 
zakątkach świata. W 2015 roku swoją 
wielką wyprawę rozpoczęli również 
najmłodsi, wraz z rodzicami, w czasie 
warsztatów rodzinnych z Misyjkiem. 

Podejmowane w szkołach i w Wio-
skach Świata akcje oraz wszelkie dzia-
łania służą edukacji i ewangelizacji 
w codzienności, by mówić o tych 
najuboższych i najbardziej potrzebu-
jących, jak najwierniej pokazując ich 
rzeczywistość. Organizując spotkania 
i warsztaty nie tylko wspieramy dzia-
łalność misyjną, ale uwrażliwiamy 
i budujemy właściwe postawy empatii 
i zrozumienia. Jak mawiał ksiądz Bo-
sko: wychowujemy na dobrych chrze-
ścijan i uczciwych obywateli.
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W tym roku:

20 spotkań z podróżnikami 
i filmowcami z cyklu Wielkie Wyprawy

16.652 uczniów i nauczycieli 
wzięło udział w warsztatach edukacyjnych

10 spotkań z Misyjkiem

Ok. 700 osób uczestniczyło 
w Pikniku Rodzinnym

840 osób wzięło udział 
w Wielkich Wyprawach

18.650 osób odwiedziło 
Wioski Świata

212 osób uczestniczyło 
w Warsztatach z Misyjkiem

5429 uczniów wzięło udział 
w projekcie edukacyjnym „Razem 
dla Rozwoju”

zobacz na 
wioskisiwata.org



Pozostałe działania

Kampania 1% 

Dzięki środkom zebranym podczas kam-
panii wsparliśmy szereg projektów eduka-
cyjnych w Afryce i Ameryce Południowej, 
a także ofiary wirusa Ebola i budowę stud-
ni w Czadzie.

15-lecie pierwszego wyjazdu misyjnego 

W 2000 roku miała miejsce pierwsza wypra-
wa wolontariuszy SWM do Afryki.

Trzy ekipy wolontariuszy udały się wów-
czas do Kenii i do Ugandy, by wesprzeć 
pracujących tam Salezjanów poprzez po-
moc materialną oraz bezpośrednie zaan-
gażowanie wolontariuszy w prace dydak-
tyczne oraz gospodarcze na misjach w Korr, 
Nzaikoni oraz Bombo-Namaliga. Była to 
pierwsza tego typu akcja organizowana 
przez osoby świeckie w Polsce.

ANIMACJE MISYJNE W PARAFIACH

Mówienie o potrzebach ludzi krajów misyjnych 
i zachęcanie innych do działania na rzecz mi-
sji to nasz przywilej i obowiązek. Przez cały 
rok w niedziele odwiedzamy parafie, w któ-
rych dzielimy się świadectwem naszej pracy 
misyjnej, prosimy o modlitwę, zachęcamy 
do zaangażowania w wolontariat misyjny. 
Zbieramy także fundusze na wsparcie kon-
kretnych misyjnych celów. 

W tym roku dzięki akcjom w parafiach 
wsparliśmy:

• dożywianie ubogich w Czadzie

• naprawę dachu w szkole w Zambii

• pomoc ofiarom wirusa Ebola

• program dla dzieci ulicy w Sudanie 
     Południowym

• ofiary trzęsienia ziemi w Nepalu

• roczne wyjazdy wolontariuszy na misje

Przeprowadziliśmy 90 niedziel misyjnych

przekaż 1%
swm.pl/1-procent

26 swm.pl     raport roczny 2015    

Joanna Stożek, Aleksandra Nieć oraz 
Wojciech Trąd podczas pierwszego wyjazdu 
misyjnego w Kenii w 2000 roku

15-lecie pierwszego wyjazdu misyjnego

Dziękujemy, że razem z nami  
tworzycie dzieło pomocy misjom!
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