
Echo z Afryki i innych kontynentów – nr 11 / listopad 20226

Poczta z misji

Ziemia, woda 
i powołania kapłańskie
UGANDA. W sierpniu br. grupa młodzieży z Akademickiego Koła 
Misjologicznego w Poznaniu we współpracy z siostrami klaweriankami 
uczestniczyła w doświadczeniu misyjnym w Ugandzie. W ramach solidarności 
z kościołem lokalnym wolontariusze z Polski pomagali w seminaryjnym 
gospodarstwie rolnym. Rzeczywistość niższego seminarium opisuje 
o. Augustyn, rektor z Bukalasy. 

Wczoraj i dziś
Niższe Seminarium Duchowne Bu-

kalasa jest w zasadzie szkołą średnią dla 
chłopców pochodzących z Ugandy. Kom-
pleks, położony na 48 hektarach ziemi, 
znajduje się przy Villa Road w dystrykcie 

Kalungu, w Ugandzie. Jest to jedno z naj-
starszych seminariów w kraju, założone 
przez ojców, ze Zgromadzenia Misjona-
rzy Afryki, w 1893 roku w Afryce Sub-
saharyjskiej. Ich celem było stworzenie 
miejsca formacji rodzimych księży. Se-

Praca na rozległych polach nie jest prosta, fot. A. Gorzelana



Echo z Afryki i innych kontynentów – nr 11 / listopad 20227

Poczta z misji

minarium realizuje tę misję do dnia dzi-
siejszego. Seminarium nie tylko było pio-
nierem w tworzeniu miejsca dla formacji 
księży, ale także jest pierwszą nowoczesną 
i akademicką szkołą średnią w Ugandzie   
i w Afryce Subsaharyjskiej. Dawniej po-
siadało ono rozległe gospodarstwa rolne 
wraz z różnymi uprawami i dużą hodowlą 
zwierząt, dawało to samowystarczalność 
szkole oraz zapewniało prace i utrzymanie 
okolicznej ludności. Dziś sytuacja wygląd 
już nieco inaczej. Zmiany klimatyczne 
(niestabilność opadów), choroby i szkod-
niki zarażające uprawom i bydłu, znacząco 
ograniczyły produkcje lokalnej żywności. 

Ora et labora – Módl się i pracuj!
Nasze pola uprawne dają nam zapew-

nienie ciągłego dostarczenia żywności, 
jest to także konkretna pomoc rodzinom, 
poprzez ograniczenie niezbędnych kosz-
tów związanych z utrzymaniem dzieci 
podczas  nauki w szkole (czesne to nie tyl-
ko opłata za naukę, ale także za internat 
i wyżywienie). Codzienność seminaryjna 
podzielona jest na kilka bloków. Aspekt 
duchowy przeplata się z rzetelnym zdo-
bywaniem wiedzy oraz dość ciężką pracą     
w gospodarstwie. Diecezja Masaka nie ma 
wystarczających dochodów, a nasza szkoła 
z całym swoim zapleczem musi sama znaj-
dować środki finansowe. Wszystko po to, 
by zapewnić lepszą edukację uczniom. Ma 
to także bardzo dobry wymiar formacyj-
ny. Sami uczniowie mają swoje dni pracy 
i dyżury, by całość gospodarstwa mogła 
w miarę dobrze funkcjonować. Poza tym, 
nauczą się również jak zarządzać gospo-
darstwem rolnym, przygotowując się do 
przyszłego życia w parafii. Przyszli kan-

dydaci do kapłaństwa razem z teologią 
uczą się sztuki uprawy ziemi oraz hodow-
li zwierząt. Podczas pobytu w parafii, po 
święceniach, będą prowadzić działalność 
rolniczą, a wspólnota parafialna będzie 
mogła uczyć się metod z ich przykładu. 
Praktycznie każda parafia w naszym re-
jonie jest parafią wiejską, gdzie proboszcz 
ma kawałek uprawnego pola, aby przynaj-
mniej częściowo zapewnić sobie utrzyma-
nie.

Nie tylko seminarzyści
Niższe seminarium nie jest instytucją 

zamkniętą i niedostępną. Naszą codzien-
ność tworzą nie tylko nauczyciele i perso-
nel zatrudniony bezpośrednio w budyn-
kach seminaryjnych, ale to także wspólno-
ta sióstr obecna w Bukalasa oraz okoliczne 
rodziny. W większości są to ludzie bardzo 
ubodzy, szukający dorywczej pracy, aby 

Posiadanie plantacji bananów  to także sposób 
na utrzymanie własnej rodziny, fot. J. Czyżewski
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Ks. Augustyn podczas sadzenia soi,  fot. K. Jankowska
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móc zapewnić byt własnej rodzinie. Na-
sze gospodarstwo daje taką możliwość 
kilkudziesięciu okolicznym rodzinom. 
Co więcej wraz z możliwością pracy do-
stają oni także kawałek ziemi, aby móc 
postawić skromny dom i mieć, gdzie za-
mieszkać. Przy domu zawsze można za-
łożyć ogródek, posadzić bananowce – co 
daje podstawowe pożywnie jakim jest 
matoke. Jest to rodzaj pastewnego bana-
na, które musi zostać ugotowany, najlepiej 
w liściach bananowca, po czym można 
zrobić z niego puree i podawać z różnymi 
sosami. Matoke samo w sobie nie jest ani 
słone, ani słodkie, to dodany sos nadaje 
mu smak. W tej części Ugandy matoke 
stanowi podstawowe pożywienie. 

Bogactwo
Ugandyjczycy nie powinni cierpieć          

z powodu niedożywienia czy braku żyw-
ności. Ziemia jaką mamy jest naszym 
bogactwem. Przy odpowiedniej wiedzy                
i zastosowaniu właściwych środków upra-
wy oraz odpowiedniej trosce o ten dar, 
możemy znacznie zwiększyć nasze plony. 
Pomogłoby to nie tylko uczniom naszej 

szkoły, ale wszystkim okolicznym miesz-
kańcom. Wegetacja roślin jest tu bardzo 
szybka, przy sprzyjającej pogodzie plony 
można zbierać dwa lub nawet trzy razy       
w roku. Naszym bogactwem są przede 
wszystkim ludzie. Uganda to młody kraj. 
Jeśli odpowiednio pokierujemy edukacją 
i formacją młodych ludzi będą oni mieli 
odpowiednie narzędzia, by w przyszło-
ści dobrze realizować własne powołanie. 
Większość naszych uczniów kończy szko-
łę, rozeznając, że kapłaństwo nie jest ich 
drogą życiowego powołania, jednak pra-
wie wszyscy biorą udział w corocznych 
spotkaniach, angażują się w życie społecz-
ne i są dumni, że mogli ukończyć szkołę 
w Bukalasa. 

Marzenie
W dole poniżej naszych pól jest rzeka. 

Stanowi ona podstawowe źródło wody dla 
okolicznych domostw i upraw. Do nie-
dawna nie było potrzeby, by tworzyć sys-
tem nawadniania najbardziej potrzebnych 
pól, ponieważ zmiana pory deszczowej 
na suchą była regularna i przewidywalna. 
Deszcz w odpowiednim czasie nawadniał 
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W obecnym numerze Echa... przedstawia-
my projekt ks. Augustyna. Dziękujemy za 
każdą ofiarę i pomoc w realizacji systemu 
nawadniania dla gospodarstwa w Bukalasa.

ziemię. Teraz deszczu jest mniej, albo nie 
pada w ogóle. W zeszłym roku cała uprawa 
kukurydzy została zniszczona przez suszę. 
Moim marzeniem jest utworzenie systemu 
nawadniania kluczowych upraw, aby można 
było zebrać wystarczającą ilość pożywienia 
dla naszych uczniów. Ciągłość pracy gospo-
darstwa to także zabezpieczanie miejsc pracy 
dla okolicznej ubogiej ludności.

Widzieć więcej
Pierwsze spojrzenie na nasz projekt może 

wydawać się jedynie kwestią agrarną. Na-
szym głównym zadaniem jest głoszenie 
Ewangelii i formacja przyszłych księży, aby w 
każdej wiosce, w każdej stacji misyjnej były 
sprawowane sakramenty, by nie zabrakło 
tych, którzy będą celebrować Eucharystię, 
rozgrzeszać, katechizować, dbać o wspólnotę 
powierzoną nam przez Jezusa. Troska o lo-
kalne powołania do kapłaństwa może wyra-
żać się na wiele sposobów, czy jednym z nich 
jest pomoc w uruchomieniu systemu na-
wadniania? Ufam, że tak. W roku szkolnym  
2022/2023 naukę rozpoczęło 460 uczniów, 
pełnych gorliwości i chęci, by dać z siebie jak 
najwięcej służąc Bogu i rozeznając swoje po-
wołanie. 

Polecam nas wszystkich Waszej pamięci      
i modlitwie. Bardzo dziękuję całej grupie 
polskiej młodzieży, która w sierpniu na po-
magała, abyśmy mogli zebrać dobre plony 
ziemi. 

ks. Augustyn Ssembajjwe
Rektor Niższego Seminarium w Bukalasie

Nowo wyświęcony kapłan w Ugandzie pokazuje 
namaszczone dłonie,  fot. J. Czyżewski
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Bez wody nie będzie zbiorów, fot. K. Jankowska

Bukalasa jest jednym             z 
najstarszych seminariów   
Afryki Subsaharyjskiej. 

Znajduje się w Ugandzie i dziś 
stanowi miejsce formacji Niższe-
go Seminarium Duchownego. 

Szkoła średnia daje wykształ-
cenie prawie 500 uczniom. 
Część z nich będzie kiedyś kon-
tynuowała formację w Wyższym 
Seminarium i budowała Kościół 
lokalny, służąc Bogu i ludziom 
jako księża. Część otrzyma so-
lidne wykształcenie i formację, 
by mieć szansę na tworzenie co-
raz lepszego społeczeństwa.

Koszty utrzymania szkoły, in-
ternatu oraz opłacenia nauczy-
cieli i personelu są bardzo duże. 
Wyżywienie w większości po-
chodzi z własnych upraw i ho-
dowli, które w ostatnich latach 
nie są już tak obfite. Zmiany kli-
matyczne, brak deszczu i coraz 
częstsze choroby powodują duże 
zniszczenia i straty. 

Wielkim wsparciem będzie 
utworzenie systemu nawadnia-
jącego, który zapewni zarówno 

UGANDA
System 
nawadniający

stałość produktów żywieniowych, a także 
da stabilną pracę okolicznym mieszkańcom 
zatrudnionym w naszym gospodarstwie. 

Będziemy wdzięczni za Waszą modlitwę 
i pomoc w budowaniu przyszłości naszego 
kościoła lokalnego i rozwoju społeczeństwa 
Ugandy. Z darem modlitwy.

ks. Augustyn Ssembajjwe
Rektor Niższego Seminarium w Buklasa
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Bardzo dziękujemy za pomoc w budowie syste-
mu nawadziającego dla gospodarstwa w Bukalasa 
w Ugandzie. Bóg zapłać!
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W Afryce żniwo jest dojrzałe, 
serca pragną Boga, 
pragną wiary. 
Każdy uczynek miłosierdzia,  
także ten, który zaspokaja 
potrzeby materialne, np. głód, 
służy ratowaniu dusz.
bł. Maria Teresa Ledóchowska, 

1913 r.58124023111111000038817069


