
Marzenia o szkole
W Ugandzie sà szko∏y paƒstwowe i pry-

watne. Ani jedne, ani drugie nie funkcjonujà 
dobrze. Nie ma wi´c co si´ dziwiç, ˝e nie-
mal po∏owa mieszkaƒców jest analfabeta-
mi. W szko∏ach paƒstwowych nauka jest na 
niskim  poziomie. Klasy sà bardzo liczne. 
Jednak korzysta z nich wi´kszoÊç dzieci. 
W szko∏ach ponadpodstawowych jest ich ju˝ 
du˝o mniej, zw∏aszcza dziewczàt (ok. 10 %).

Owszem, sà szko∏y 
prywatne, które majà 
dobry poziom, ale za 
semestr mo˝na nawet 
zap∏aciç a˝ 400 euro 
(ok. 1600 z∏). Taƒsze 
szko∏y prywatne te˝ 
ostatecznie sà za dro-
gie, gdy˝ p∏acàc za 
nauk´ pi´ciorga dzie-
ci, trzeba zap∏aciç takà 
sum´, na jakà nie staç 
przeci´tnà rodzin´. Ko- 
lejnym problemem jest 
brak materia∏ów szkol-
nych i wykwalifiko-
wanych nauczycieli. Dobra i dost´pna dla 
wszystkich szko∏a to najwi´ksze marzenie 
rodziców i dzieci.

Tragiczny czas wojny
Wojna na pó∏nocy Ugandy, gdzie ˝yje 

plemi´ Acholi,  trwa ju˝ ponad 20 lat. Jest to 
wojna pomi´dzy armià rzàdowà a rebelian-
tami. Rebelianci potrzebujà ˝o∏nierzy, w tym 
celu porywajà dzieci – w ciàgu 20. lat by∏o ich 
kilkadziesiàt tysi´cy. Bywa∏o, ˝e tylko w jed-

nym roku porwano 4,5 tys. niepe∏noletnich 
osób. Te dramatyczne dane opublikowa∏a 
Komisja ONZ do spraw Kobiet. Raport ten 
przes∏ano na r´ce sekretarza stanu USA 
z proÊbà o przyÊpieszenie akcji dyploma-
tycznych w celu rozwiàzania napi´tej sytu-
acji w rejonie zamieszkiwanym przez plemi´ 
Acholi.

Nasuwa si´ pytanie: ilu z tych 4,5 tys. 
dzieci uda∏o si´ wróciç do domu? Ile zosta∏o 

zabitych, a ile nadal  
przetrzymywanych jest 
przez rebeliantów? 
Istnieje obawa i du˝e 
prawdopodobieƒstwo, 
˝e dzieci wywo˝one 
sà do po∏udniowego 
Sudanu, gdzie daje si´ 
im broƒ i uczy zabijaç.

Twój niepokój
Zapewne po prze-

czytaniu tego tekstu 
dostrze˝esz, ˝e Twoje 
codzienne niepokoje 
sà inne ni˝ dzieci z 
Ugandy. Nie musisz 

przecie˝ martwiç si´ o szko∏´ i o to, ˝e Ci´ 
porwà, by na si∏´ w∏àczyç do wojska, które 
sieje spustoszenie i zabija innych. Powinna 
jednak niepokoiç Ci´ myÊl o rówieÊnikach 
z ugandyjskiej ziemi. Pomó˝ im wraz z rze- 
szà dobrych dzieci Êwiata, które przez udzia∏ 
w swoim Papieskim Dziele Misyjnym podajà 
pomocnà d∏oƒ swoim ma∏ym braciom i sio-
strom tak bardzo skrzywdzonym przez los.

ks. Krzysztof
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NA ALARM

Uganda jest jednym z krajów afrykaƒskich, w których bieda i niepokój na co dzieƒ 
n´kajà wi´kszoÊç ludnoÊci. O biedzie, której doÊwiadczajà dzieci, Êwiadczy choçby 
to, ˝e po∏owa mieszkaƒców nie ma dost´pu do wody pitnej, a jeszcze wi´cej do us∏ug 
medycznych. Na jednego lekarza przypada tam 25 tysi´cy pacjentów! Trudna sytuacja 
dotyczy tak˝e szkolnictwa, jednak najtrudniejszy jest niepokój, jaki wprowadza w ˝ycie 
Ugandyjczyków niekoƒczàca si´ wojna domowa.

KRAJ WIECZNEGO NIEPOKOJU
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