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Drogi Przyjacielu!

Zapraszam cię w podróż do Afryki. Usiądź wygodnie w fote-
lu, zapnij pasy i przeczytaj instrukcję bezpieczeństwa. Pamiętaj, 
że w czasie wspólnej podróży obowiązuje zakaz używania telefo-
nów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. Zatem 
lecimy! 

Pierwszy kraj, do którego chcę cię zabrać, to Zambia. Naj-
pierw musimy jednak dolecieć do Amsterdamu, potem między-
lądowanie w Malawi, a stąd już bezpośrednio do Lusaki. Będę cię 
oprowadzał po całym kraju. Przejdziemy się po ulicach stolicy. 
Chcę, abyś zobaczył to, co na nich piękne, i to, co jest mrocz-
ne. Chcę ci pokazać busz i jego mieszkańców. Usiądziemy przy 
ognisku w kręgu tubylców, aby podumać nad losami świata. Za-
biorę cię też nad Wodospady Wiktorii. Tam trochę odpoczniemy 
i zachwycimy się Afryką, aby iść dalej, poczuć ją jeszcze bardziej 
w sobie. 

Kiedy oswoisz się już z tym obrazem, polecimy do Etiopii – 
na wschodni Róg Afryki. Tutaj zatrzymamy się dłużej, a nawet 
będziemy powracali. Po drodze zajrzymy do Istambułu, Kairu, 
Jeddah czy Rzymu. Ponudzimy się wspólnie czekając na dalsze 
loty. W dwoje zawsze raźniej. Za każdym razem będzie to jednak 
pouczające doświadczenie. 

W Etiopii mam swój dom. Będę chciał ci przedstawić moich 
przyjaciół i wypić z nimi tradycyjną bunę. Nie wiem, czy wiesz, ale 
to stąd pochodzi kawa. Pokażę ci od kuchni, jak się ją przyrządza. 
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Bądź zatem moim towarzyszem drogi. Chciałbym czuć Two-
ją bliskość, czasami chciałbym nawet podzielić się z Tobą tym, 
co mnie w danej chwili dręczy lub boli. Obiecuję ci jednak, że 
nie będzie tylko smętnie. Jak będą śpiewali – to my z nimi. Jak 
będą grali – to my będziemy wystukiwali swój rytm na bębnach. 
A jak będą tańczyli – o, nie będziemy unikali tańców! Przedsta-
wię ci mój stan ducha – nie zawsze słuszny, ale za to, gwarantuję 
ci, prawdziwy. Być może czasem zupełnie rozchwiany. Raz taki, 
drugi raz zupełnie inny, jak to w życiu. To odbicie całej mojej 
Afryki. Jesteśmy dobrymi kompanami podróży, więc wierzę, że 
mnie zrozumiesz. Oczywiście, nie bierz mnie zupełnie dosłow-
nie, bo przecież wszystko się zmienia, a my idziemy dalej. Chwila 
nie zawsze odpowiada perspektywie dłuższej i szerszej. Dlatego 
patrz na mnie czasami przez palce. Akceptuj mnie jak swojego 
przyjaciela – z moimi zaletami, ale i wadami. Ja sam tak muszę 
patrzeć na siebie i na wiele moich doświadczeń. 

Zapraszam cię zatem, Drogi Przyjacielu, jedźmy razem. Afry-
ka na nas czeka! 
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Barcelona, 21.11.2008 r.

Potrzeba wyjazdu

Barcelona jest piękna. Tego jestem pewien. Nie sadziłem, że tak 
wygląda to miasto, że tak wygląda Katalonia. Jestem pełen po-

dziwu dla mieszkańców tego regionu. Zdejmuję przed nimi czapkę 
i chylę czoła. Barcelona jest cała piękna, to nie tylko rynek lub sta-
rówka. Jeśli będziemy spacerowali po Barcelonie przez cały dzień, to 
w każdym miejscu będzie wyglądało tak samo, to znaczy pięknie. 
Niesamowita kultura. Zabytki, kamienice, muzyka! I to jaka muzy-
ka! W kościele, na ulicy i na estradzie. Piękna muzyka – dźwięczna 
gitara i dobry głos, jednak taniec... Taniec to jest coś wspaniałego 
i nie sposób spotkać niczego podobnego w żadnym innym kraju 
europejskim. Taniec w grupie, ale i w parach zarazem. Ludzie na 
ulicy tańczą i to nie byle jak – tańczą opracowane już układy choreo-
graficzne. Próbowałem i ja pod katedrą. Ale nie potrafię tak. Z tym 
trzeba się urodzić, a przede wszystkim w tym trzeba się wychować. 
Tylko mogę sobie wyobrazić, jak ludzie tańczą na weselach czy in-
nych uroczystościach i imprezach. I co dziwne, nie tylko młodzi 
tańczą, ale starzy też i to z tym samym zapałem, z tą samą lekkością 
i delikatnością. Coś niesamowitego! Zazdroszczę im tego. 

Robi wrażenie to przeplatanie się narodów i kultur. Katalonia 
Katalonią, Andaluzja Andaluzją, Galicja Galicją itd. To jedna 
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strona medalu. Ale ilu Chińczyków! Choć oni są już wszędzie... 
Japończyków! Włosi czują się tutaj jak u siebie, ich język ciągle 
dźwięczy za uszami. Anglicy – wiadomo. Najwięcej jest jednak 
osób z Ameryki Łacińskiej. To się widzi gołymi oczami. Wcho-
dząc do sklepu, kawiarni, od razu zauważamy przynajmniej pięć 
lub sześć nacji. I, co dziwne, wszyscy żyją w zgodzie. Nikt nie 
rzuca się do oczu drugiemu, nikt nie udowadnia wyższości swojej 
rasy. Za to wszystko należy podziwiać katalończyków – Hiszpa-
nów. To wielki naród o długiej i burzliwej historii, co widać na 
każdym kroku.

To był dla mnie sprawdzian, czy poradzę sobie z językiem 
hiszpańskim. Nie jest tak źle. Trudno, ale można się dogadać. 
Na bazie włoskiego i francuskiego można coś tam tworzyć. Chy-
ba trzeba się osłuchać. Już teraz jednak zauważam, że nie bę-
dzie to takie trudne. Zatem dlaczego nie założyć nowego domu 
w Ameryce Południowej? Dlaczego nie Brazylia? Może Argenty-
na, a może Urugwaj? Wiele czytałem na temat tych krajów. Ge-
neralnie żyje się w nich spokojnie. Europejczycy są zachwyceni. 
Klimat idealny, język nie jest trudny, spokój i inne odmierzanie 
czasu. Domy w stosunku do cen europejskich – bardzo tanie. 
Za trzydzieści tysięcy euro można już kupić piękną willę z ba-
senem. Oczywiście zależy to od miejsca, ale można. Jest szereg 
takich ofert w Internecie. Najlepsze strony to hiszpańskie i fran-
cuskie. Warto zajrzeć. To dlaczego by tam nie utworzyć jakie-
goś domu z niepełnosprawnymi? A może lepiej dom rodzinny 
z dziećmi bez rodzin? To byłoby bardzo piękne! A może nawet 
zamieszkać tam samemu, powiedzmy na pięć lat. Dlaczego nie?! 
Człowiek by się rozwinął, może by coś dobrego jeszcze w tym 
życiu zrobił... Pobyt w innej kulturze zawsze rozwija. Choć jedno 
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jest pewne: „Jeśli wyjechałeś osłem, nie wrócisz koniem”. Mimo 
wszystko takie doświadczenie bardzo sobie cenię. Wtedy ma się 
jakieś pojęcie o świecie, o życiu i ludziach. Taki wyjazd uczy 
też pokory. Pokazuje, że mój naród nie jest najwspanialszy na 
świecie, że kultura, w której się wychowałem, nie jest jedyna na 
Ziemi. Na świecie mieszka i żyje wielu ludzi, a Europa jest jego 
jedną cząstką i to w dodatku bardzo małą. Istnieją kultury, oby-
czaje, mentalności, o których nawet nam się nie śniło. Być może 
czasem warto wyjechać. 

Czuło się u nas w Betel, że już trzeba dalej. To siedziało gdzieś 
w środku. Mało wytłumaczalne. Najpierw była Białoruś, potem 
Litwa, Ukraina, Czechy, Anglia, Kosowo, Włochy, Francja. Ta 
potrzeba zrodziła się w ostatnich dwóch latach. Skąd i dlaczego? 
Mało wytłumaczalne. Ameryka Łacińska byłaby dla nas idealna. 
To przecież taki piękny kontynent. Zatem przez cały ten czas 
w głowie niby było wszystko poukładane i przygotowane. Wie-
działem jednak, że mam kilku kolegów misjonarzy. Z każdym 
z nich rozmawiałem przed wyjazdem na misje o stworzeniu cze-
goś z Betel. Ale zawsze życie szło swoją drogą. Oni pamiętali roz-
mowy, ale każdy z nas uważał ten wątek jako bardziej kurtuazyj-
ny niż realny do osiągnięcia. Przygotowując się z całą ekipą do 
wyjazdu wiosną do Ameryki Łacińskiej postanowiłem sprawdzić 
w Internecie, gdzie ci moi koledzy, a nuż właśnie tam. Siedząc 
sobie spokojnie w Barcelonie napisałem do Wojtka: 

Cześć, Wojtek!
Mam nadzieję, że mnie jeszcze pamiętasz i kojarzysz Betel. Co 

porabiasz? Żyjesz w ogóle? Odwiedziłem dziś twoje strony interneto-
we. Są super! Gratuluję ci odwagi i szczerze cię podziwiam. 
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Jeśli chodzi o mnie, to w zasadzie nic się nie zmieniło. Wszystko 
po staremu. 

Betel zaś dziś wygląda zupełnie inaczej, trochę rozszerzyliśmy się, 
staliśmy się bardziej międzynarodowi. W ubiegłym roku przybyły 
nam domy we Włoszech. 

A może coś zrobimy razem? Nie wiem, czy to nie naiwne pytanie. 
Trudno mi ocenić sytuację w Afryce. Ale, dlaczego nie? Czekam za-
tem na wieści od ciebie. 

Póki co, pozdrawiam cię bardzo serdecznie, 
Andrzej.

Barcelona, dnia 20 listopada 2008 r.

Odpowiedź przyszła natychmiast. Na poczekaniu opisał 
sytua cję osób niepełnosprawnych w Zambii. Była tragiczna. 
Wojtek zareagował entuzjastycznie. Jednocześnie jego list był 
wołaniem o pomoc. My zaś wszyscy mieliśmy do niego najwięk-
sze zaufanie, bo po części wyrósł z Betel, przez jakiś czas się z nim 
identyfikował. Poza tym każdy pamiętał go jako fajnego gościa, 
na którego można zawsze liczyć. To było to. Z tej drogi nie moż-
na było się wycofać. Bo tutaj był konkret. Konkretne wołanie, 
sytuacja tragiczna i konkretny facet. Brazylia może poczekać. 
Dziś trzeba jechać do Afryki.
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betel to ruch dobroczynny, który powstał w 1990 roku.  
od tego momentu, nieprzerwanie działa on w wielu regionach, 

posługując się różnymi metodami pracy, dostępnymi i możliwymi 
w danej przestrzeni i czasie. Podstawowym celem i przesłaniem 

betel jest towarzyszenie człowiekowi słabemu i ubogiemu, 
a przez to praca nad wewnętrznym rozwojem osoby posługującej. 

głównym jego charyzmatem jest towarzyszenie osobom 
niepełnosprawnym i chorym.

JeSteśmy organizacJą pożytku publicznego.
pomóż nam i przekaż 1% podatku!!!

Krs: 0000087707

kontakt 

biuro centralne „betel” ul. noWoWiejsKiego 3, 42-200 częstochoWa 

tel. 504 921 221; 501 264 695; 796 840 004 • betel@betel-charity.org 

nasze Konto: PKoPPlPW Pl 07 1240 1213 1111 0000 2379 2960

wSzySTKIe INfORMACje NA STRONIe
www.betel-charity.org



to mieszkańcy tego domu są bohaterami niniejszej książki.  
został założony w 2012 roku i wchodzi w skład Wspólnot Życia 

(domów z osobami niepełnosprawnymi), które funkcjonują 
w ramach ruchu betel. dom mieści się w etiopii,  

w mieście debre zeyit.

jeżeli mieszkańcy tego domu stali ci się bliscy, 
 możesz im pomóc w różny sposób: 

 

Zostań wolontariuszem w Etiopii
Dołącz do „Adopcji z sercem”

Prześlij „Paczkę z sercem”
Wesprzyj nas finasowo

kontakt 

P.o. box 1787, „betel” catholic charity association, debre zeyit, ethioPia

betel@betel-charity.org, international@betel-charity.org

nasze Konta:  Pl PKoPPlPW 21 1240 1213 1111 0000 2379 2999 (zŁoty)

  Pl PKoPPlPW 79 1240 1213 1978 0010 4442 7613 (euro)

  NAzwA KONTA: „BeTel”

wSzySTKIe INfORMACje NA STRONIe
www.tamir.betel-charity.org

dom  
ewnetegna tamir

SPoNSor doMu




