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Brak perspektyw rwandyjskich dzieci 

W wielu miejscach Afryki podstawowym problemem, który nie pozwala wyrwać się z biedy jej 

mieszkańcom, jest brak odpowiedniej edukacji. Dotyczy to także dzieci w Rwandzie, które                      

z powodu przeludnionych szkół, nie mają często możliwości rozwijania osobistych 

predyspozycji. Nie posiadają też odpowiedniej znajomości języka angielskiego, bez której nie 

mogą dostać się do szkoły średniej. Skutkuje to tym, że nie mają szans na rozwój, zdobycie 

zawodu i godne życie dla siebie i swoich najbliższych w przyszłości. 

 

Ks. Leszek Czeluśniak, misjonarz mariański, rozpoczął posługę w Kibeho w Rwandzie w 2002 r. 

Po założeniu placówki misyjnej w 2005 r. myślał o wybudowaniu szkoły podstawowej, gdyż 

około 200 dzieci uczyło się przy placówce misyjnej przy braku odpowiednich do tego 

warunków. Dzięki wsparciu Darczyńców z Polski w 2010 r. powstała szkoła dla 250 dzieci. 

Dzisiaj uczy się w niej ponad 800 uczniów, co z jednej strony cieszy, ale z drugiej stwarza 

kolejne potrzeby. W związku z tym, dzięki pomocy Dobroczyńców znad Wisły, powstała 

Akademia Dziecięca, która pomaga lepiej edukować najmłodszych. 

Akademia Dziecięcia jest odpowiedzią na potrzeby najmłodszych 

Podsumowanie projektu 

Budowa Akademii zaczęła się w sierpniu 2017 r. Z powodu ograniczonych funduszy udało się 

jednak jedynie nabyć ziemię i rozpocząć budowę trzech klas i toalet. Poza postawieniem 

potrzebnych budynków, konieczne były fundusze na dożywianie uczniów, opłacenie dla nich 

stypendiów i zatrudnienie nauczycieli. Aby kontynuować projekt Stowarzyszenie Pomocników 

Mariańskich poprosiło o pomoc. Dzięki wsparciu Darczyńców udało nam się zebrać na ten cel 

318 255,35 zł. 
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Zebrane środki pomagają dokończyć budowę Akademii Dziecięcej. Pozwalają także na jej 

funkcjonowanie. Są przeznaczane na środki higieniczne dla dzieci, dożywianie, pomoce 

szkolne, jak również na pensje dla nauczycieli i stypendia dla uczniów. Niektóre prace zostały 

spowolnione przez kolejny lockdown w Rwandzie w związku z odnotowaniem zwiększonej 

liczby zachorowań na koronawirusa. 16 sierpnia br. Akademia została powtórnie otwarta, 

wszystkie prace wznowione. W ciągu dwóch miesięcy powinny zostać ukończone. 

Kosztorys projektu 
 

Budowa dwóch klas do nauki  

(oddzielne budynki wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia, 

w tym chodnikiem) 
 

117 600 zł 

Budowa toalety z trzema kabinami WC, szambo, ogrodzenie, stróżówka  
 

72 520 zł 

Funkcjonowanie Akademii  

(środki higieniczne, dożywianie dzieci, pomoce szkolne, pensje 

nauczycieli, stypendia dla uczniów) 

128 135 zł 
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Głównym celem tego projektu jest rozwój dzieci, ich wychowanie w duchu chrześcijańskim                  

i otwarcie im drogi ku lepszej przyszłości. Takiej możliwości nie ma w przeludnionej szkole 

podstawowej, gdzie nauka jest na bardzo niskim poziomie. 

  

Do Akademii trafiają głównie dzieci z mariańskiej szkoły podstawowej. Przychodzi ich 

kilkadziesiąt przed zajęciami szkolnymi od 9.00 do 11.00, i druga grupa od 14.00 do 16.00.                

W weekendy jest ich znacznie więcej. Przychodzą dzieci z klas od 3 do 6, czyli w przedziale 

wiekowym 10-14 lat.   

Dzieci mają możliwość nie tylko się uczyć, ale też rozwijać swoje predyspozycje w różnych 

dziedzinach. Nauczyciele rozbudzają w nich zainteresowania z dziedziny szeroko pojętej nauki, 

sztuki i kultury.  
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Poza formacją intelektualną i ogólnoludzką w Akademii duży nacisk położony jest na rozwój 

religijny Podopiecznych 

 

W Akademii są zatrudnione dwie osoby. Siostra Cecylia, Annucjatka, 

która jest jej dyrektorką i nauczycielka angielskiego. Zajęcia                                

z angielskiego są bardzo regularne, każdego dnia do południa dwie 

godziny i dwie po południu. Siostra Cecylia prowadzi zajęcia ze sztuki 

i religii. Jest wspierana przez siostrę Dianę. Dwa razy w tygodniu 

dochodzi nauczyciel muzyki. 

Wolontariusze przyjeżdżający okresowo z Polski i USA uczą muzyki, plastyki, angielskiego, 

matematyki i informatyki. 

W czasie wakacyjnym zajęcia są organizowane na jeszcze szerszą skalę. Dużo jest zajęć 

sportowych, muzycznych i religijnych.  

       

W imieniu dzieci z serca dziękujemy Ofiarodawcom.  
Bóg zapłać za pomoc! 


