
SPOTKANIE Z MISJONARZEM
22 listopada 2016 roku gościliśmy w naszej szkole Misjonarza z Rwandy, księdza Romana 

Rusinka SAC. Pallotyni od wielu lat niosą pomoc najbardziej potrzebującym, bezbronnym 
i opuszczonym dzieciom w krajach misyjnych – w Rwandzie, Demokratycznej Republice Konga, 
Wybrzeżu Kości Słoniowej, Kamerunie, Zambii, Kolumbii, Wenezueli itd.  Dla księdza Romana 
od 1995 roku to właśnie Rwanda jest drugą Ojczyzną. 

Podczas swojego wystąpienia w naszej szkole ksiądz Roman mówił o jakże różnej 
rzeczywistości dzieci afrykańskich, z którymi pracował i dzieci polskich, a w szczególności 
uczniów i przedszkolaków zebranych w naszej szkole, do których właśnie przemawiał. 

Dzieci polskie idą do szkoły najedzone. Mają w plecaku drugie śniadanie, część z nich jada 
w szkole obiady. W szkole zmieniają obuwie. W plecaku mają podręczniki, zeszyty. 
Niejednokrotnie są podwożone do szkoły samochodami.



Dziecko z Rwandy zazwyczaj idzie do szkoły głodne, niesie tylko tabliczkę do zapisywania 
lekcji, ma do pokonania wiele kilometrów, a na jego drodze często czyha na nie wiele 
niebezpieczeństw. Dziecko z Rwandy bardzo często nie ma w ogóle butów, a jeśli uda mu się zdobyć 
buty zrobione z opony, to czuje się ,,wielkim bogaczem”. A posiłek? Liczy na to, że w szkole dostanie 
garstkę ryżu. Również woda nie leci z kranu, tylko trzeba po nią pójść spory kawałek drogi.

Dzieci polskie grają w piłkę, kupioną w sklepie, na orliku lub na boisku. 
Chłopcy z Rwandy robią sobie sami piłkę z liści bananowca, a w pogoni za tą piłką należy uważać, by 
nie wdepnąć w ,,krowią minę”. 

W Rwandzie brakuje pieniędzy na jedzenie, leki, środki czystości. Wciąż wiele ludzi umiera 
tam z głodu i wycieńczenia.

Ksiądz Roman jest również duchowym opiekunem Pallotyńskiej Adopcji Serca. 

Po spotkaniu mogliśmy zakupić książki poświęcone misjom oraz Adopcji Serca i wspaniałe 
kartki wykonane z liści bananowca przez dzieci z Rwandy. Pieniądze zebrane ze sprzedaży zostały 
przeznaczone na potrzeby misji. Na potrzeby misji dzieci przekazały również pieniądze zebrane 
w skarbonce.
Spotkanie było owocne dla wszystkich uczestników. 


