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...ciągle słyszę pianie kogutów, czyli moja praca wolontariacka w 
sierocińcu na Dominikanie 

 
 

Streszczenie: Autorka, bibliotekarka, Polka zamieszkała w Kanadzie, opisuje swoje doświadczenia z 
pracy w charakterze bibliotekarza-wolontariusza w sierocińcu Nuestros Pequenos Hermanos San 
Pedro de Macoris na Dominikanie. 
 
Słowa kluczowe: Nuestros Pequenos Hermanos (San Pedro de Macoris, Dominikana), wolontariat, 
biblioteki dla dzieci — Dominikana, domy dziecka 

 
Kiedy zastanawiałam się nad tytułem tego artykułu, to pierwsze słowa, które przyszły 
mi na myśl brzmiały: ...ciągle słyszę pianie kogutów. Gdy spytałam moją córkę, która 
również pracowała jako wolontariusz w sierocińcu, co o tym myśli, odpowiedziała: 
czy nie lepiej zatytułować: „...ciągle słyszę śmiech dzieci?” W tym momencie 
uświadomiłam sobie, jak różnie odebrałyśmy fakt bycia w tym samym miejscu i w tym 
samym czasie, jaka odmienna percepcja! Ona zapamiętała radość i śmiech dzieci, a 
ja te piejące nocą koguty, ale o tym napiszę później... 
 
Jak to się stało, że zdecydowałam się na ten wyjazd? Miewałam wcześniej 
przebłyski, że może kiedyś pojadę do któregoś z krajów trzeciego świata, by choć 
cząstkę siebie dać potrzebującym, ale nigdy nie miałam sprecyzowanego terminu ani 
pomysłu, w czym mogę pomóc. Któregoś dnia moja córka zapytała mnie, czy nie 
chciałabym z nią pojechać na spotkanie z grupą ludzi, którzy pracowali dla 
sierocińców. Zawsze marzyła o tym, żeby popracować kiedyś jako wolontariusz i 
słuchając radia, dowiedziała się o organizacji charytatywnej, która przyjmuje 
chętnych do takiej pracy. 
 
Nasi Mali Bracia i Siostry 
 

Opiszę, jak powstała instytucja, z ramienia której wyruszyłyśmy z naszą misją na 
Dominikanę, jak się rozwinęła i jakie ma cele. Otóż organizacja ta, zwana Nuestros 
Pequenos Hermanos (NPH), w wolnym tłumaczeniu na język polski: Nasi Mali Bracia 
i Siostry, została założona w 1954 r. w Meksyku. Ojciec William Wasson, chcąc 
ochronić małego, bezdomnego chłopca przed karą więzienia za kradzież, poprosił 
sędziego o oddanie mu go pod opiekę. Po tygodniu sędzia przysłał mu ośmiu 
następnych bezdomnych chłopców. Pod koniec roku ochronka liczyła już 32 
chłopców. Takie były narodziny międzynarodowej organizacji, która objęła swoją 
działalnością kraje Ameryki Łacińskiej. Oprócz Meksyku, domy dziecka NPH zostały 
założone w takich krajach jak: Honduras, Haiti, Nikaragua, Gwatemala, Salwador, 
Dominikana, Peru i Boliwia. Krajami partycypującymi w pomocy sierocińcom, oprócz 
USA i Kanady, są też kraje europejskie, które przez lata przystępowały kolejno do 
pomocy wolontariackiej. Należą do nich: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Holandia, 
Belgia, Francja, Irlandia, Włochy, a od 2008 r. również Islandia. Misją organizacji jest 
zapewnienie domu dzieciom osieroconym, zdeprawowanym lub odebranym 
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rodzinom patologicznym (alkohol, narkotyki) czy też przejętym z rodzin żyjących w 
skrajnej nędzy. Zdarza się, że rodzice podrzucają swoje dzieci pod bramę sierocińca, 
wiedząc że tu będą miały lepsze warunki życia niż w tragicznie biednych rodzinnych 
chatach. Dzieci w sierocińcu mają zapewnioną edukację, opiekę zdrowotną i 
duchową. Wzrastają w okazywanej im przez opiekunów miłości, w bezpiecznych 
warunkach, w dzieleniu się swoim czasem i umiejętnościami z innymi, w pomaganiu 
„braciszkowi” czy „siostrzyczce”, uczone samodzielności i odpowiedzialności w 
wykonywaniu podstawowych obowiązków domowych, pomocy w ogrodzie przy 
uprawie warzyw i owoców, co w przyszłości zapewni im lepszy byt w dorosłym życiu. 
Szkoła uczy też innych praktycznych umiejętności, np. szycia, szydełkowania czy 
robienia na drutach, co z kolei przyda się przyszłym matkom, pozwalając im 
zapewnić jako taką odzież swoim dzieciom. 
 
Wspaniałą ideą NPH jest uczyć dzieci pracować, a nie wyciągać rękę w żebraczym 
odruchu, uczyć wychowanków samodzielności: nie daj mu ryby do ręki, by zaspokoił 
swój głód i za chwilę był znowu głodny, tylko naucz go złowić tę rybę, to nigdy nie 
będzie głodny. Do tej pory około 17 tysięcy dzieci zostało wychowanych w tych 
właśnie sierocińcach. 
 

Jak stałam się 
wolontariuszem 
 
Pozwolę sobie teraz powrócić 
do planów spotkania z 
wolontariuszami, na które 
zgodziłam się pojechać z 
córką. Po rozmowach z 
przemiłymi ludźmi ona, jako 
pracująca w służbie zdrowia, 
zdecydowała się od razu na 
wyjazd na Dominikanę z 
grupą medyczną. 
– No a pani? — zapytał mnie 
jeden z organizatorów 
spotkania. 
– Ja? Ja nie mam nic 
wspólnego z medycyną, 
ewentualnie z książkami 
medycznymi w bibliotece — 
odpowiedziałam z 
uśmiechem. 

– O!!! My bibliotekarza też potrzebujemy — odparł natychmiast. Otworzyłam szeroko 
oczy, zawirowały myśli z przeszłości o zamiarach pomocy ubogim i mówię: — To 
jadę! Córka się zdziwiła, on też. Zaskoczony tak szybką i zdecydowaną odpowiedzią 
poprosił nawet, bym się zastanowiła, ale ja już podjęłam decyzję.  
 
Od tej pory zaczęły się przygotowania. Prawdę mówiąc, były one zdecydowanie 
trudniejsze niż sama decyzja wyjazdu. Od każdej jadącej jako wolontariusz osoby 
wymagana jest wpłata 2500$, a także zbiórka darów takich jak: odzież, obuwie, 
zabawki, pościel, ręczniki, środki sanitarne, szczoteczki i pasty do zębów oraz leki 

Fot. 1. Z bagażami na lotnisku w Toronto przed odlotem na 
Dominikanę. 

Źródło: Wszystkie fotografie pochodzą ze zbiorów własnych 
autorki i były wykonane przez nią samą lub córkę Monikę 

Franczuk. 
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dla sierocińca na Dominikanie, dokąd jechaliśmy, a także dla ofiar trzęsienia ziemi na 
Haiti. Z pomocą rodziny, przyjaciół, znajomych, współpracowników i gabinetów 
lekarskich udało się uzbierać pokaźną sumę pieniędzy, a także wspomniane dary i 
leki. Linie lotnicze WestJet w ramach pomocy humanitarnej zezwalały na 
przewiezienie, przez każdą z osób uczestniczących w tej misji, po trzy torby 
hokejowe ważące po 23 kg każda. Wyruszyłyśmy na tę dwutygodniową wyprawę z 
40-osobową grupą z Toronto. Po wylądowaniu na lotnisku w La Romana, na 
Dominikanie, zostaliśmy wszyscy przewiezieni do naszego docelowego miejsca — 
do domu dziecka. 
 
Sierociniec NPH w San Pedro de Macoris 
 
Sierociniec NPH w San Pedro de Macoris został założony w 2005 r. Cała posiadłość 
ma 200 000 m2 powierzchni i jest okolona wysokim murem ze strzeżoną bramą 
wjazdową. Wszystkie budynki zostały wybudowane od podstaw przez miejscowych 
budowniczych z pomocą wolontariuszy z Kanady i Chicago. Jest tutaj 12 domów 
mieszkalnych dla podopiecznych, dwa budynki szkolne z biblioteką, dom dla 
wolontariuszy pracujących dłuższy okres (około roku), budynek administracyjny, 
kościół, duża centralna kuchnia wraz z piekarnią, klinika medyczna z kilkoma 
pomieszczeniami dla lekarza oraz fizjoterapeutów, trzy domy dla wizytujących (tutaj 
zamieszkują krótkoterminowi wolontariusze, tacy jak my) i cztery domy dla stałych 
pracowników. Centralne miejsce tej posiadłości zajmuje piękny ogród, plac zabaw dla 
dzieci oraz boisko sportowe. Tutaj też jest usytuowana wodna wieża ciśnieniowa, by 
można było korzystać z bieżącej wody. Na tyłach zabudowań funkcjonuje szklarnia, 
małe pomieszczenie do hodowli zwierząt oraz ogród warzywny, w którym dzieci mają 
swoje poletka uprawy. 
 
Zostaliśmy zakwaterowani w domkach dla wizytujących, w pokojach liczących po 
osiem piętrowych, metalowych łóżek. Spotykaliśmy się na wspólnych posiłkach i 
zebraniach w sali jadalnej jednego z domów. Tutaj planowaliśmy, co będziemy robić, 
kto i jakie będzie miał zadania, tu był nasz punkt kontaktowy i miejsce, gdzie 
dzieliliśmy się wrażeniami każdego znojnego dnia. Pracowaliśmy od godziny 8:00 do 
17:00 z przerwą na lunch i z przerwą weekendową. W grupie, z którą pojechałam, 
byli głównie ludzie związani z medycyną: lekarze, dentyści, pielęgniarki, farmaceuci, 
fizjoterapeuta oraz pomoc medyczna, wśród nich młodzież szkół średnich. Było też 
kilka osób pomagających w szkole, w nauce języka angielskiego oraz w klasach prac 
ręcznych, a także elektryk i kilku mężczyzn, tzw. „złote rączki”, którzy dokonywali 
koniecznych napraw na terenie sierocińca. 
 
Pierwszy dzień pobytu spędziliśmy na rozpakowywaniu i segregowaniu wszystkich 
przywiezionych darów. Część z nich była zabierana przez opiekunki do 
poszczególnych domów w sierocińcu. Pewna część przeznaczona dla domu dziecka 
na Haiti została tam przewieziona samochodem ciężarowym. 
 
Spory ładunek przywieziony przez nas z Toronto stanowiły lekarstwa, które 
umieściliśmy w prowizorycznej aptece, stworzonej przez nas z ustawionych na 
cementowych blokach półek z nieheblowanych desek. Apteka była usytuowana w 
jednym z pomieszczeń kliniki i stąd były wydawane leki pacjentom, którzy przeszli już 
przez ręce lekarzy i dentystów. Ponieważ dom dziecka ma tylko jednego 
zatrudnionego lekarza, który musi zająć się wszystkimi dziećmi, więc pacjentami 
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przyjezdnej służby zdrowia były w pierwszej kolejności dzieci z sierocińca, a w 
następnych dniach ludzie przywożeni z bateys, czyli okolicznych wiosek. Większość 
z nich nigdy w życiu nie korzystała z pomocy medycznej, bo Dominikana nie ma 
powszechnego dostępu do służby zdrowia. Leczenie szpitalne i wizyty u lekarza czy 
dentysty są płatne. Pojawiali się więc u naszych lekarzy pacjenci z bardzo różnymi 
chorobami: młody chłopak z gangreną nogi, dziewczyna chora na raka, mnóstwo 
osób chorych na cukrzycę i z beznadziejnym stanem zębów, z chorobami skóry, 
grzybicami, wyliczać można bez końca... 
W trakcie naszego pobytu przeżyliśmy też śmierć i pogrzeb dziewczynki, która 
urodziła się z wirusem HIV i mieszkała w sierocińcu wiele lat. Lekarze pojechali z nią 
do pobliskiego szpitala i walczyli o to, by udzielono jej pomocy. Nie znam szczegółów 
medycznych, w każdym razie dziewczynka zmarła. Prawdopodobnie gdyby miała 
zapewnioną odpowiednią pomoc medyczną, mogłaby przeżyć, tak twierdzili nasi 
lekarze. Nie wiem, dlaczego szpital nie chciał się nią zaopiekować. Nie mieli 
lekarstw, odpowiedniej aparatury czy po prostu chęci leczenia biednej? Jeszcze 
długo potem nasi lekarze debatowali nad tym, jak zmusić władze dominikańskie do 
uczulenia służb medycznych na choroby i biedę. 
 
Praca bibliotekarska w San Pedro de Macoris 
 
Jeśli chodzi o mnie, miałam różne prace do wykonania. Pomagałam kucharce w 
przygotowywaniu owoców (banany, papaya, ananasy) dla całej grupy na króciutką 
przerwę między śniadaniem a lunchem. Jeździłam z jednym z administratorów i 
kucharką na zakupy artykułów spożywczych na naszą obiadokolację. Kilkakrotnie 
byłam w szkole, pomagając nauczycielowi w lekcjach języka angielskiego. Głównie 
jednak, jako bibliotekarz, starałam się spędzać jak najwięcej czasu w bibliotece. 
 
Nicole, młoda dziewczyna ze Szwajcarii, wolontariuszka, zatrudniona w szkole i w 
bibliotece, która nie była bibliotekarką z wykształcenia, nie bardzo wiedziała, jak 
sobie z tą biblioteką radzić. Owszem, udostępniała dzieciom książki, które były 
sklasyfikowane, ale nie skatalogowane przez jej poprzedniczkę bibliotekarkę. Umiała 
zwrócone pozycje z powrotem wstawić na miejsce, ale o katalogowaniu nie miała 
pojęcia. Przywitała mnie z otwartymi ramionami i z ogromną nadzieją, że pomogę jej 
rozwiązać ogromny problem. Gdy otworzyła mi drzwi do sąsiadującego z 
pomieszczeniem bibliotecznym pokoju, zobaczyłam ten jej wielki problem... — 
połowa pokoju była zastawiona pudłami pełnymi książek! Ze strachem w oczach 
powiedziała, że nie ma pojęcia, co z tym zrobić. Hiszpania uczyniła dar dla 
sierocińca, przysyłając sześć tysięcy książek. Nicole ze łzami w oczach powiedziała: 
No piękny dar! Ale ja ani nie mam miejsca w bibliotece, ani nie wiem, jak się do tego 
zabrać! Podczas naszej rozmowy dowiedziałam się, że pokój, w którym składowane 
są dary, jest pomieszczeniem wykorzystywanym tylko raz w tygodniu, kiedy dzieci 
mają próby tańca. Zobowiązałam ją do przedyskutowania z dyrektorem pomysłu 
przeznaczenia tej sali na drugie pomieszczenie biblioteczne oraz przebicia ściany do 
macierzystego pokoju biblioteki. 
 
Radości nie było końca, gdy następnego dnia (a był to piątek) oświadczyła, że 
dostała zgodę na przyłączenie tej sali do biblioteki, a także zamówienie regałów. 
Dyrektor obiecał sprowadzić fachowców i w ciągu weekendu wykuć ścianę. Gdy w 
poniedziałek rano przyszłam do biblioteki, nie bardzo wiedziałam, gdzie jestem. No, 
tę scenę muszę opisać! Stanęłam w drzwiach wejściowych... Stoję i patrzę, i oczom 
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nie wierzę... Czy to jakieś lustro? — myślę — czy to odbicie lustrzane biblioteki 
powoduje, że to pomieszczenie 
jakieś takie duże?! Podchodzę 
bliżej... a tu... cała ściana wybita! 
Pozostawiono tylko jedną 
podtrzymującą kolumnę pośrodku. 
Mamy dwa pokoje! Obie z Nicole, 
jak małe dziewczynki, zaczęłyśmy 
skakać i piszczeć z radości. Nie 
mogłam wyjść ze zdumienia, że 
dokonano takiego wyczynu! Jest 
na Dominikanie takie powiedzenie 
„dominikański czas”, które dotyczy 
szybkości ich pracy. Nawet mała, 
zaplanowana czynność, może 
trwać całymi tygodniami albo 
nawet miesiącami, a tu w ciągu 
dwóch dni... Niesamowite! 
 
Teraz przyszedł czas na mnie, by 
w ciągu tygodnia uporać się z sześcioma tysiącami książek tkwiących ciągle w 
pudłach. Nicole sprowadziła uczniów ze starszych klas do pomocy przy 
rozpakowywaniu i układaniu książek na stołach, wolnych półkach i podłodze. Ja z 
kolei, odwołałam kilka osób z grupy medycznej, które układały książki dziecinne i 
literaturę beletrystyczną wg nazwisk autorów. Sama zajęłam się segregowaniem 
książek popularnonaukowych. Ponieważ książki były hiszpańskojęzyczne, musiałam 
niejednokrotnie korzystać z pomocy Nicole. 

Lwią część woluminów udało nam się ułożyć. Poinstruowałam ją, jak ma pracować z 
pozostałymi książkami i... wyjechałam. Powzięłam jednak silne postanowienie, że 
powrócę na Dominikanę w następnym roku, by skatalogować te książki1. W tym celu 

                                                        
1 Autorka dwukrotnie przyjeżdżała do sierocińca: pierwszy raz na przełomie lutego i marca 2010 r., a 
drugi – na przełomie lutego i marca 2011 r. [przyp. red.]. 

Fot. 2. Biblioteka wzbogaciła się o nowe 
pomieszczenie 

Fot. 3. Nicole przestawia regały 
Fot. 4. Z dziewczętami 

przy segregowaniu zbiorów 
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znalazłam bezpłatny program katalogowania z klasyfikacją Deweya i przyjechałam 
ponownie. 
 
Tym razem spotkałam inną wolontariuszkę, ponieważ roczny kontrakt Nicole się 
skończył. Andrea, Meksykanka z pochodzenia, podobnie jak jej poprzedniczka, nie 
była bibliotekarką, tylko pracowała w szkole, na prace w bibliotece miała wyznaczone 
tylko dwa dni w tygodniu po dwie godziny. 
 
Nie byłam pewna, w jakim stanie zastanę bibliotekę. Ku mojemu wielkiemu 
zdumieniu ujrzałam bibliotekę z ustawionymi nowymi, dodatkowymi regałami. Spora 
część książek, głównie beletrystyka, literatura piękna dla dzieci i młodzieży, była 
ułożona na regałach. Prowizorycznie też były podzielone książki w biblioteczce 
podręcznej, słowniki, encyklopedie. Książki popularnonaukowe, które Nicole 
częściowo posegregowała poprzedniego roku, też zajmowały swoje miejsce w 
układzie Deweya. Jednakże spora ich część pozostawała w nieładzie, na stolikach i 
podłodze. 

 
Andrea z Nicole nigdy się 
nie spotkały, więc nowa 
pracownica nie bardzo 
wiedziała, co powinna 
zrobić z zalegającymi stoły i 
podłogę książkami. 
Rozłożyła bezradnie ręce z 
nadzieją, że jej pomogę 
uporządkować ten nieład. 
Cały tydzień spędziłam na 
segregowaniu i układaniu 
wszystkiego na półkach. 
Program katalogowania, 
który miałam na pendrivie 
zainstalowałyśmy w 
bibliotecznym laptopie. 
Następny tydzień 
poświęciłam na 
katalogowanie i 
wypisywanie sygnatur, by 

opracowane książki wyróżnić już od tych nieskatalogowanych. W wolnych chwilach 
Andrea uczyła się schematu klasyfikacji Deweya i posługiwania się programem 
katalogowania zbiorów. Bardzo zdolna i ambitna kontynuowała rozpoczęte dzieło i 
nawet któregoś dnia przysłała mi e-mail z kilkoma pytaniami. Obiecała, że gdy będzie 
opuszczać sierociniec, przekaże następnej osobie informacje, co jest jeszcze do 
zrobienia. 
 
Po dyskusji z Andreą na temat biblioteki, przed odjazdem, przekazałam dyrektorowi 
sierocińca kilka uwag. Sugerowałam, by z przekazywanych datków pieniężnych na 
rzecz sierocińca wygospodarować fundusze na zakup nowych książek. 
Pomieszczenia biblioteczne, podobnie zresztą jak wszystkie w sierocińcu, nie mają 
szyb w oknach. Funkcję tę pełnią odsłaniane metalowe żaluzje. Fakt, że Dominikana 
jest krajem ciepłym, nie znaczy, że nie ma tam wilgoci, bo są również i dni 

Fot. 5. Andrea uczy się klasyfikacji Dewey'a 
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deszczowe. Żywotność książek w wilgotnych warunkach jest krótsza. Poza tym 
większość dostarczonych książek to książki używane, dlatego ważne jest 
uzupełnianie zbioru o nowe pozycje. Konieczne wydało mi się również zatrudnienie w 
bibliotece pracownika na pełny etat, zwłaszcza po południu i w czasie weekendów, 
gdyż dzieci chętnie przychodziły i korzystały z biblioteki. 

Zaleciłam też zabezpieczenie regałów, by były bardziej stabilne, tj. przytwierdzenie 
ich do ścian oraz spięcie klamrami tych, które stoją na środku pomieszczenia. 
Zasugerowałam także pomalowanie regałów zrobionych z nieheblowanego drewna. 
Podkreśliłam, że bardzo ważne dla zbiorów, a także dla bezpieczeństwa i higieny 
użytkowników jest częste czyszczenie regałów oraz odkurzanie książek kilkakrotnie 
w ciągu roku, ponieważ brak szyb powoduje, że do wnętrza wlatują owady, które 
budują sobie gniazda na półkach za książkami, a na woluminach bardzo szybko 
osadza się kurz. 
 
Ciągle słyszę śmiech dzieci 
 
Obraz naszego pobytu w sierocińcu na Dominikanie nie byłby pełen, gdybym nie 
wspomniała o tym, jak spędzaliśmy nasz wolny czas po codziennej pracy, nie dodała 
moich osobistych przeżyć i odczuć, nie przytoczyła tej radości dzieci wdzięcznych za 
niesioną im pomoc, nie opisała tej części pobytu na Dominikanie, o której moja córka 
powiedziała: ...ciągle słyszę śmiech dzieci. 

 

Fot. 6. Młodzież bardzo lubi czytać w 

bibliotece 
Fot. 7. Dzieci chcą być tymi jedynymi... 

Fot. 8. Moja córka gra w gumę z 

dziewczętami Fot. 9. Uśmiechy warte utrwalenia 
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Każdego wieczoru, po pracy, organizowaliśmy dla dzieci gry i zabawy: a to w berka, 
a to w rzucanie balonami wypełnionymi wodą, w malowanie buziek kolorowymi 
farbami, skakanie przez gumę, co moją dorosłą córkę wprawiało w nieopisaną 
radość. Cieszyła się, że może z tych dzieci wydobyć beztroski śmiech. 
 
Dzieci, zwłaszcza te z sierocińca, potrzebują zainteresowania ich życiem, ich 
zdolnościami i osiągnięciami, chcą być chwalone, fotografowane, przytulane i 
kochane. Chcą być tymi jedynymi! Często więc zapraszały nas do swoich domów, 
chcąc pochwalić się swoimi rysunkami, zadaniami domowymi, pracami ręcznymi. 
Jeden z chłopców, czternastolatek, czytał nam swoje wiersze, śpiewał piosenki do 
muzyki, którą sam napisał. Opowiadał o tym, co przeszedł, zanim trafił wraz z 
rodzeństwem do sierocińca. Obie z córką płakałyśmy, słuchając jego opowieści. 
Marzy o tym, by pójść na studia, skończyć inżynierię i pomóc swojej rodzinie. To on 
w dniu naszego odjazdu wybiegł z piekarni, zatrzymał samochód, by podziękować 
nam za wszelką pomoc świeżymi, własnoręcznie upieczonymi bułeczkami. Tak 
dobrych bułeczek w życiu nie jadłam! 

 

Dzieci w swoich pięknych strojach zabawiały nas zarówno tańcami południowo-
amerykańskimi, jak i współczesnymi. Tańce, z piękną choreografią, przygotowywane 
tygodniami przez instruktora, zarówno grupowe, jak i solowe, były przez nas gorąco 
oklaskiwane. W zamian nasz naprędce zorganizowany chór śpiewał im piosenki, 
młodzież śpiewała i tańczyła przy akompaniamencie gitary i harmonijki ustnej. 
Wszyscy razem tańczyliśmy bachatę, tak bardzo tam popularną. Pojechaliśmy też 
razem z dziećmi do pobliskiego miasta, gdzie uczestniczyły w obchodach święta 
niepodległości Dominikany. 

Fot. 11. Chłopcy tańczą do 

muzyki Michaela Jacksona 

Fot. 12. Dziewczęta w kolorach 

narodowych Dominikany 
Fot. 10. Z moją pupilką Valentiną 
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Bateys 

 
W programie naszej pracy był także wyjazd w odwiedziny do mieszkańców z 
pobliskich wsi i zawiezienie im symbolicznych darów. Dopiero tutaj mogłam ujrzeć 
prawdziwe oblicze kraju trzeciego świata. Nasz sierociniec, z ułożonym tam jakoś w 
miarę normalnym życiem, wydawał się być rajem w porównaniu z tym, co 
zobaczyłam. 
 
Wydawało mi się, że wiem, jak żyją ubodzy ludzie, bo przecież oglądałam wcześniej 
programy telewizyjne, czytałam książki i artykuły o warunkach życia w ubóstwie, ale 
to, co zobaczyłam na własne oczy, przeszło wszelkie wyobrażenia. W wiosce 
przeżyłam szok! Prawdziwy szok!!! Nawet teraz, pisząc ten artykuł, ocieram łzy... Dla 
turystów, a raczej gości, którzy przyjeżdżają do kurortów na wczasy, ten świat jest 
niedostępny, nigdy nie pokazywany. Tu są drogi donikąd! Tu są polne drogi 
przejezdne tylko wówczas, gdy jest sucho, ale i wtedy straszą ogromne kałuże, bo 
nie wiadomo, jak są głębokie. 
 
Odwiedzaliśmy ludzi w ich quasi-chatach, tak je nazywam, bo naprawdę nie wiem, 
jak inaczej określić te prowizoryczne sadyby ludzkie; chata, dom to słowa, które 
zupełnie tu nie pasują. To były jakieś szczątki pordzewiałej blachy, jakichś 
dziurawych płyt falistych, które miały być ścianami domu, przykryte kawałkami folii 
obciążonej kamieniami, by wiatr nie zerwał tego prowizorycznego dachu. Wewnątrz 
na klepisku rzucone jakieś legowisko ze szmat. Na podwórku kury, osiołki i muły tak 
chude, że skojarzenie z chodzącymi szkieletami nasuwało się automatycznie i 
wszędzie śmieci, śmieci, śmieci... Tak wygląda prawdziwy obraz ludzkiej nędzy... 

Żyjący w tej beznadziejnej biedzie nie widzą wyjścia z niedostatku, nie mają pracy i 
nie potrafią w żaden sposób zaradzić swemu ubóstwu. Chorują latami, cierpią bez 
leków, bez perspektywy wizyty w ośrodku zdrowia. Poproszono naszego lekarza o 
pomoc starszej kobiecie, która nie może chodzić. Stare krzesło służyło jej za chodzik. 
Okazało się, że miała paraliż. Nigdy nie była u lekarza. Inna kobieta umierała z głodu, 
bo nie mogła przeżuwać jedzenia, mogła przełykać jedynie płyny. Lekarz natychmiast 
zorganizował wśród nas zbiórkę pieniędzy, zakupił mikser i przekazał jej, by mogła 
się odżywiać. 
 
 

Fot. 13. Tu mieszkają ludzie Fot. 14. Wnętrze „chaty” w bateys 
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I pianie kogutów... 

 
Cóż pojedyncze jednostki mogą zrobić? Cóż grupka ludzi może uczynić? Nawet 
morze pieniędzy nie poprawi warunków życia tych biedaków. Tylko edukacja tych 
ludzi może przynieść zmiany. I tak jak NPH stawia sobie za cel uczenie pracy dzieci i 
młodzieży, co jest wyjściem z beznadziejnie ubogiego życia, tak i inne organizacje 
charytatywne powinny to czynić. Może kiedyś zabłyśnie światełko w tunelu tego 
ubóstwa... 
 
Powróciliśmy do sierocińca... nie mogłam się otrząsnąć z tego strasznego, wprost 
tragicznego widoku beznadziejnej nędzy. Nie mogłam jeść, nie mogłam spać... 
Przepłakałam całą noc, słuchając jak co godzinę pieją koguty (zawsze myślałam, że 
one pieją tylko o świcie!) i ciągle jeszcze słyszę to pianie kogutów... 
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