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Bangladesz
Imię „Sriti” po bengalsku oznacza
„Stworzenie”. Jest ona jedną z naj‐
lepszych uczennic w klasie KG (od‐
powiednik polskiej zerówki) Don
Bosco Semi-English Medium School
w Joypurhat. Nie ma problemów
z czytaniem i pisaniem zarówno po
bengalsku, jak i angielsku, ładnie ry‐
suje i dobrze radzi sobie z matema‐
tyką. Jednak jej edukacja nie byłaby
możliwa, gdyby nie pomoc ze strony
salezjanów. Sriti pochodzi z rodziny
katolickiej. W muzułmańskim Ban‐
gladeszu chrześcijanie stanowią uła‐
mek procenta, przez co ulegają
różnym formom dyskryminacji –

często mają problemy ze znalezie‐
niem pracy lub wynajęciem czy kup‐
nem mieszkania. Wskutek tego
dziewczynka zamieszkuje slumsy
zlokalizowane niemal po sąsiedzku
z parafią Matki Bożej Wspomożenia
Wiernych w Joypurhat. Jej dom to
blaszana szopa, na jednym twardym
łóżku śpi cała rodzina, a kuchnię sta‐
nowi palenisko znajdujące się na ze‐
wnątrz. Rodzice zajmują się
wyplataniem bambusowych koszy,
które później sprzedają na ulicach
Joypurhat za kilka taka, lokalną wa‐
lutę. Niestety, uzyskany z nich do‐
chód to za mało, by opłacić czesne
w szkole, zakup mundurka, zeszy‐
tów, książek i przyborów. Dzięki pro‐
gramowi „Adopcja Miłości” Sriti
może za darmo uczęszczać do szko‐
ły, a także brać udział w codziennym,
popołudniowym douczaniu, pod‐
czas którego odrabia lekcje oraz pod
okiem animatorek uczy się nowych
rzeczy. Przychodzi również na piąt‐
kowe oratorium w Joypurhat. Bileci‐
ki, które otrzymuje za obecność,
może później, podczas organizowa‐
nego na misji Dnia Dziecka, wymie‐
nić na najpotrzebniejsze produkty –
przybory szkolne, ale też ubrania
i środki czystości.
Marta Kolber

Sriti
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Uganda, Palabek
Od 2013 roku z pogrążonego wojną
domową Sudanu Południowego
uciekają ludzie. Przemoc, brak żyw‐
ności, wody i schronienia sprawił, że
jak dotąd z kraju uciekło około 2,5
miliona osób, chroniąc się głównie
w sześciu sąsiednich państwach:
Ugandzie, Kenii, Sudanie, Etiopii, DR
Konga oraz w Republice Środkowo‐
afrykańskiej. Najwięcej z nich tafia
do Ugandy. Państwo to przyjmuje
średnio 1800 uchodźców dziennie,
85% z nich stanowią kobiety i dzieci.
Salezjańska wspólnota z Palabek
obejmuje uchodźców opieką dusz‐
pasterską oraz z racji charyzmatu

s al ez ja ń‐
skiego zakładające‐
go pracę z młodzieżą,
prowadzą także rozbudo‐
wany program edukacyj‐
ny. Umożliwienie dostępu
do edukacji nie może jednak
przynieść oczekiwanych efek‐
tów bez uprzedniego zaspoko‐
jenia dzieciom i młodzieży ich
podstawowych potrzeb, jakimi jest
dostęp do żywności i higieny. Sale‐
zjanie z Palabek dziękują za okazy‐
wane wsparcie i pomoc na rzecz
najbardziej potrzebujących.
fot. ks. Roman Sikoń
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Malawi
Jednym z istotnych wyzwań eduka‐
cyjnych w Malawi jest wykształcenie
dziewczynek. Większość z nich rzu‐
ca szkołę w okresie dojrzewania ze
względu na brak wsparcia w ukoń‐
czeniu szkoły podstawowej.
Chimtengo, uczennica
ósmej klasy szkoły podstawowej
Kang’oma znajdującej się na
wschodnich przedmieściach stolicy,
uważa się za osobę szcześliwą.
Dzięki wsparciu ze strony przyjaciół,
młodzieży Don Bosco dziewczyna
może kontynuować naukę opiekując
się jednocześnie swoim synkiem.
Chimtengo mówi: “Kiedy zaszłam
w ciążę zostałam zmuszona do mał‐
żeństwa. Na początku myślałam, że
to koniec moich marzeń o karierze
nauczyciela. Teraz wszystko się
zmieniło. Jestem bardzo szczęśliwa,
że poznałam ludzi z Don Bosco, któ‐
rzy okazali się bardzo pomocni. Dzię‐
ki ich wsparciu wróciłam do szkoły".
Chimtengo jest jedną z kilku dziew‐
czyn, którym pomoc darczyńców
Don Bosco (opłata czesnego, pokry‐
cie kosztów utrzymania itp.) umożli‐
wiła
kontynuację,
a
także
zakończenie edukacji. Każda z nich
otrzymuje szkolenie mentorskie, któ‐
re ma na celu wsparcie w podejmo‐
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waniu właściwych decyzji oraz wybo‐
rów.
Na mocy programu koordynator Don
Bosco - Grace rozmawiała z rodzica‐
mi Chimtengo, aby pozwolili wnukowi
pozostać z nimi do czasu, kiedy
Chimtengo ukończy szkołę. Na
szczęście rodzice zrozumieli trudną
sytuację dziewczyny.
Grace powtarza: " Dokładamy wszel‐
kich starań, aby przekonać społe‐
czeństwo, że chłopcy i dziewczęta
powinni mieć równe szanse w dostę‐
pie do edukacji".
Chimtengo zdała egzaminy
na zakończenie szkoły podstawo‐
wej. Dziewczyna będzie korzystała
z programu wparcia Don Bosco aż
do ukończenia szkoły średniej.
Grace

Chimtengo ze swoim dzieckiem
oraz ojcem (po prawej)

Syria
Mam na imię Chris
i pochodzę z salezjańskiego
domu Don Bosco w Aleppo.
Jestem studentką pierwszego roku
literatury angielskiej na uniwersyte‐
cie. Dzięki finansowemu i duchowe‐
mu wsparciu darczyńców byłam
w stanie spełnić swoje marzenie
o dostaniu się na studia.
To był dla mnie naprawdę ciężki rok.
Pomimo trudnej sytuacji finansowej
spędziłam większość czasu na na‐
uce. Ze względu na wysokie czesne
i problemy rodzinne nie byłabym
w stanie kontynuować edukacji bez
Waszego wsparcia.

Było mi bardzo ciężko. Wiedząc, że
moim obowiązkiem jest wspieranie
rodziców, nie chciałam być dla nich
dodatkowo ciężarem.
Tym bardziej jestem bardzo
wdzięczna za zrozumienie oraz hoj‐
ność okazaną w tym trudnym dla
mnie okresie życia.
Dziękuję, że poprzez swoją pomoc
przywróciliście nadzieję na lepsze
jutro wielu młodym ludziom takim
jak ja. Pomimo wojny, zniszczeń ja‐
kie za sobą pociągnęła oraz ciągłej
obecności śmierci wokół nas - prze‐
żyliśmy dzięki cierpliwości, modli‐
twie oraz niezachwianej wierze.
Dziękuję
Chris
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Irak i Liban
Mam na imię Ghazwan.
Mam 15 lat i pochodzę z Mosul
w Iraku. Mieszkam ze swoimi ro‐
dzicami i siostrą Malak. Po wkro‐
czeniu organizacji terrorystycznej
ISIS do Iraku w 2014 roku zostali‐
śmy zmuszeni do emigracji do Li‐
banu. Rok później razem z siostrą
zapisałyśmy się do szkoły Anioły
Pokoju. Moja siostra jest w 5 klasie
a ja w 9. Żadne słowa nie są w sta‐
nie oddać tego jak ważne było to
dla mnie wydarzenie. Do moich
ulubionych przedmiotów należą:
matematyka, przyroda i informaty‐
ka. Nie myślimy o powrocie do na‐
szej ojczyzny. Cały czas mamy
przed oczami moment, kiedy mu‐
siałyśmy uciekać aby ratować na‐
sze życie. Teraz staramy się
zapomnieć o przeszłości i skupić
na przyszłości. Edukacja jest dla
nas najważniejsza. Dziękuję Bogu,
że z pomocą szkolnej pani psycho‐
log - Liny
i częstym wizytom
ojca Youssefa
byłam w stanie od‐
rzucić
przeszłość
i kontynuować na‐
ukę. Na potwierdze‐
nie tych słów udało
mi się otrzymać naj‐
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wyższą ocenę
za przygotowa‐
nie prezentacji
PowerPoint
o kosmosie.
Z reszty przed‐
miotów idzie mi rów‐
nie dobrze.
Wierzę w to, że nauka jest kluczem
do lepszej przyszłości. Cieszę się,
że każdego dnia mogę odkrywać
coraz to nowe informacje. Dodat‐
kowo zajęcia letnie organizowane
przez Don Bosco uszczęśliwiły nie
tylko mnie , ale i inne dzieci.
Każdego roku od nauczycieli otrzy‐
mujemy wiele ciekawych informa‐
cji, które są niezbędne do
codziennego życia. Dziękuję Bogu,
że przez Wasze wsparcie mamy
takie możliwości.
Ghazwan

Ukraina
Daniel jest absolwentem ukraińsko – włoskiej szkoły
w Żytomierzu. Urodził się w 2000 roku z niepełno‐
sprawnością.
Kiedy nadszedł czas pójścia do szkoły, to szkoły
publiczne / państwowe proponowały mu indywidual‐
ne nauczanie, ale On chciał uczyć się i rozwijać w kla‐
sie ze swoimi rówieśnikami. Personel Szkoły
w Żytomierzu wziął odpowiedzialność za jego proces kształcenia. Jest pierw‐
szym uczniem z niepełnosprawnością w Żytomierzu, który poruszał się na
wózku inwalidzkim i uczęszczał do szkoły ogólnokształcącej. Oczywiście
pojawiały się pewne trudności w trakcie nauczania, ponieważ pomieszczenia
szkolne nie były od początku przystosowane dla takich osób, ale administracja
starała się szybko rozwiązywać te trudności (…)Mimo, że miał problem z prze‐
suwaniem się po szkole na wózku, to znajdywały się w klasie osoby, które
zawsze chętnie służyły pomocą. Do szkoły chodził z wielką przyjemnością, a to
zasługa zwłaszcza nauczycieli, którzy wierzyli w jego sukces.

Boliwia
Niedawno razem z braciszkiem zamieszkała u nas Esmeralda, rezolut‐
na, sprytna, też zaczyna gonić Luisa z nauką. Wysportowana, skora
do zabaw, jak tylko uda jej się jakiś żarcik to zanosi się
niesamowicie zaraźliwym śmiechem, słysząc to, nie da się
nie śmiać. W tym miesiącu do klasy dołączyła także Je‐
len, dziewczynka, która mieszkała wcześniej w innym Domu
Dziecka, została przeniesiona by być bliżej matki. Następna
nowa uczennica,jeszcze szuka swojego miejsca, na szczęście ma
Alinę i Esmeraldę, które utorują jej ścieżkę.
Beata Winiarska

7

Kenia
Witajcie! Mam na‐
dzieję, że macie się
dobrze. My mamy
się w jak najlep‐
szym porządku. Prze‐
syłam pozdrowienia dla
Was i Waszych rodzin. Mam na imię
Immaulate. Jestem uczennicą 4 klasy
szkoły w Mary Leakey i chciałabym ser‐
decznie podziękować za wszelkie udzie‐
lone wsparcie (zwłaszcza związane
z moją edukacją). Dziękuję za wpłaty na
czesne oraz niezbędne pomoce nauko‐
we. Gdyby nie Wasza wsparcie, zapewne
nie udałoby mi się skończyć szkoły. Je‐
stem wdzięczna nie tylko za wsparcie
finansowe, ale i codzienną troskę w Ka‐
rinde Child Love. Modlę się aby Wszech‐
mocny Bóg błogosławił Wam i Waszej
rodzinie.
Z pozdrowieniami,
Ingabire

Podziel się
misją!
...i zaproś znajomych
do udziału
w Adopcji Miłości!
www.swm.pl/adopcja-milosci/

