
        Nowy rok szkolny 2019/2020 rozpoczął się  

22 października 2019 r. Potrwa do początku sierpnia 

2020 r. Pierwszy dzień szkoły to zawsze ogromne 

emocje i wielka radość. Dzieci z przejęciem oglądają 

tornistry i wszystkie otrzymane przybory szkolne. To 

również moment założenia nowych mundurków, by z 

zapałem zasiąść do szkolnych ławek. Potem każdego 

dnia od 700 zaczyna się mozolna praca. 

W południowej przerwie czas na gorący 

posiłek w kantynie. Apetyt zawsze dopisuje - czy upał, 

czy deszcz. Po obiedzie i wspólnym zmywaniu naczyń 

dzieci wraz z nauczycielami przez godzinę odrabiają 

prace domowe. O 1430 wracają do szkoły na 

popołudniowe lekcje, które kończą się o 1730. Potem 

biegiem do domu. Niektórzy pokonują całe kilometry.  

Tam często czekają kolejne problemy: brak 

prądu, komary przenoszące malarię, 

niedostateczny posiłek, chore rodzeństwo i 

ciężka praca na polu, by pomóc rodzinie. Tak wiele 

dzieci podejmuje codziennie trud nauki, by drobnymi 

krokami - dzięki Wam - zmienić przyszłość. 
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Madagaskar, 2019 

Witajcie, Kochani! 

        Drodzy Rodzice, Przyjaciele i Ofiarodawcy!                                          

Witamy Was serdecznie i pozdrawiamy  

z Madagaskaru. Czas płynie bardzo szybko. 

Kolejny rok szkolny za nami - czas nauki, radości  

i codziennych trosk.  

Rozdanie świadectw nastąpiło 27.08.2019 

r. Zmartwiło nas, że coraz więcej uczniów 

przerywa naukę. Jedni się po prostu zniechęcili 

brakiem dobrych wyników, a wiele rodzin opuściło 

nasz region w poszukiwaniu pracy. Pokazuje to 

wyraźnie, jak niestabilna jest sytuacja i jak coraz 

bardziej nasila się ubóstwo. Kilka miesięcy temu 

przyszła poważna epidemia odry, która 

zdziesiątkowała ludność. Szczególnie dzieci.  

Dzięki pomocy wielu z Was udało się 

uratować życie licznym osobom. Jesteśmy 

Wam bardzo wdzięczni za zaufanie, stałą pomoc  

i pamięć. Dzięki Waszej ofiarności tak wiele dzieci 

chodzi do szkoły, otrzymuje codziennie gorący 

posiłek i walczy o lepsze jutro.  

Trudno jest wyrazić słowami naszą 

wdzięczność. Nie zniechęcamy się 

niepowodzeniami, staramy się wspierać dzieci i 

zachęcać je do nauki. Często bardzo brak im 

wsparcia ze strony otoczenia, w którym nikt nie 

chodził do szkoły, a edukacja nigdy nie była 

ważna. Przed nami jeszcze wiele pracy, ale 

pomału idziemy wspólnie do przodu - nieraz 

przez wodę, w piasku i pod wiatr. Wierzymy, że 

tylko tak możemy zmienić przyszłość. Coraz 

więcej młodzieży zaczyna już studia, tak wiele 

dzieci stara się i ciężko pracuje na dobre oceny. To 

bardzo cieszy, dodaje sił i nadziei.  
o. Dariusz Marut CSSp Mampikony 


