Laja
Rankiem Tomek zapukał i zapytał, czy żyję :)
Odpowiedziałem, że tak i nawet nie zamarzłem. Podczas śniadania Tomek poprosił, abym
pokazał mu mój paszport. Jak się okazało, jego brak zaufania do służb mundurowych był
uzasadniony, ponieważ zamiast 90 dni, dostałem pieczątkę z 30 dniami pobytu jako turysta
na terenie Boliwii. Niby to nic takiego, ale jak się sam później przekonałem, załatwianie
wizy trwa bardzo długo i w 30 dni wręcz jest to niemożliwe. Długo nie zastanawiając się co
z tym zrobimy, padła propozycja wyjazdu do La Paz. Tomek i Władek mieli do załatwienia
swoje sprawy, a przy okazji załatwilibyśmy sprawę paszportu i prawa jazdy. Arcybiskupstwo
ma jakąś umowę z ministerstwem transportu i wydaje dokumenty prawa jazdy dla
misjonarzy

na

podstawie

okazanego

owego

dokumentu

ze

swojego

kraju.

W

arcybiskupstwie odesłano nas z kwitkiem, mówiąc, że to ma się zmienić w najbliższym
czasie, ale Tomek znów miał nosa i powiedział, żebym zostawił mu polskie prawo jazdy i
ksero paszportu, a on wróci za jakiś czas i to załatwi. Jak powiedział, tak też zrobił i teraz
już mogę jeździć legalnie. Wracając do paszportu...
Poszliśmy do urzędu emigracyjnego, podeszliśmy do okienka i Tomek tłumaczy, że mi
należy się 90 dni, a nie tylko 30. Oczywiście chciano się nas pozbyć, ale Tomek (ze swoim
zamiłowaniem do mundurowych) nie dał za wygraną, dzięki czemu do paszportu wbito mi
dodatkowe 60 dni. A zaraz po tym... kserokopia. Boliwia to kraj duplikatów wszelkich
dokumentów. Nawet policja zaleca, żeby nie nosić ze sobą oryginałów, bo ich utrata to
poważne problemy. Tak więc wystarczy mieć przy sobie kserokopię, a w razie wątpliwości
móc wesprzeć się oryginałem – tutaj naprawdę to działa! A oryginały pokazuje się tylko w
komendzie lub innym pewnym miejscu – przy wylegitymowaniu na ulicy nie pokazuje się
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żadnych oryginałów!
„Jak już jesteśmy w mieście, to może załatwimy ci telefon?” - potwierdziłem, że to dobra
idea. Ale w Boliwii wcale nie jest to takie proste... Kiedy pojawiło się to cudo – telefon
komórkowy – pojawiły się także rabunki, i to bardzo brutalne. Nawet sporo ludzi straciło
życie przez to, że zostali przyuważeni z telefonem, który spodobał się innym. Dlatego też
każdy aparat telefoniczny jest przypisany do imiennej karty SIM. Tak więc mając telefon
(aparat), można udać się do urzędu jednej z sieci komórkowych i kupić kartę SIM, która
zostaje przypisana do konkretnego telefonu. Stanęliśmy w kolejce i po kilkudziesięciu
minutach dowiedzieliśmy się, że nie mogę mieć telefonu, bo nie mam karnetu – dowodu
osobistego z Boliwii. Karnetowi poświęcę specjalnie jeden odcinek, bo w całym systemie
biurokracji on najwięcej zjada nerwów ;)
Tym razem poratował mnie Władek – szczęśliwy posiadacz tego niezastąpionego
dokumentu. Szybko zwiedziliśmy kilka ulic La Paz, napiliśmy się herbatę w jednej z
restauracji i wróciliśmy do domu, bo zapadał już zmrok.
Wieczorem odprawiłem swoją drugą Mszę św. w Boliwii, ale jeszcze po polsku.
Tego dnia wytrzymałem do samej
22:00,

po

czym

padłem

z

wymęczenia.
W

sobotę

wstałem

już

o

normalnej porze, czyli o 7:00 :)
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śniadaniu pożegnaliśmy Władka, który wrócił do swojej parafii w Coripata – wiadomo, jutro
niedziela. W Laja załapałem się na ślub i pożegnanie ciała, czyli uroczystość pogrzebową.
Po tym doświadczeniu udaliśmy się do jednej ze wspólnot na Mszę św. ze chrztami i
rozdaniem żywności z Caritasu. Cieszyłem się niezmiernie! Ze wszystkiego! Z pięknych
widoków, których do niczego nie mogłem porównać, z jazdy po wertepach, z odprawianej
Mszy św., ze chrztu tych dzieci... a najbardziej z tego, że trafiłem na misje i nie musiałem
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zostać w Polsce.
To taki trochę śmiech przez łzy, bo jednocześnie czułem, ze będzie ciężko... z wejściem w tę
kulturę

(wszystko

mi

się

podobało, ale tego jeszcze nie
rozumiałem), z nauką języka (nie
dość, że muszę nauczyć się
hiszpańskiego, to jeszcze trzeba
orientować się w języku ludzi,
wśród których się pracuje). Mimo
wszystko byłem szczęśliwy! No i
w drodze powrotnej telefon od
Mamy z pytaniem, czemu się nie
odzywam! Brak pieniędzy na
koncie

polskiego

numeru

Chrzest w Choce

(raptem kilku osobom napisałem, że doleciałem – także i Mamie, i pieniądze się skończyły) i
brak internetu wystarczyły, aby odebrać mi możliwość kontaktu z Polską. Ktoś podpowie,
żeby wysłać SMS z boliwijskiego numeru, i słusznie, ale próbowałem – po prostu nie
działa :)
Postęp w procesie klimatyzacji! Poszedłem spać o 23:00 i wstałem o 8:00 :)
W niedzielny poranek udałem się na spacer po wsi. Ludzie dziwnie patrzeli na mnie, ale
zacząłem się przyzwyczajać. Spacer nie trwał zbyt długo, bo i wioska mała, więc wróciłem
do domu. Przekonałem się też o słuszności pomysłu zabrania ze sobą tylko ubrań zimowych
– kalesony, buty zimowe, czapka i rękawiczki, a nade wszystko gruba kurtka to
podstawowe wyposażenie misjonarza na Altiplano w środku lata (lata w Polsce). Rano
odprawiłem Mszę św. w domowej kaplicy i jako kolejne rozpoznanie wziąłem udział w
niedzielnej Mszy św. z ludem. Pieśni w Ajmara, cała Msza św. po hiszpańsku... i tęsknota,
kiedy ja dosięgnę tego pułapu. Szybki obiad z katechistami, którzy brali udział w
specjalnym kursie dla nich, który odbywał się w ITEPA (Instytut Teologiczno-Pastoralny
Ajmara) działającym przy parafii.
Około 14:00 ruszyliśmy w drogę do Cochabamby, bo następnego dnia zaczynał się kurs
języka hiszpańskiego...
Ciąg dalszy nastąpi... niebawem :)
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