Maryknoll
Na początek wyjaśnienie. W Maryknoll'u spędziłem 5 miesięcy, pierwszych miesięcy
mojego pobytu w Boliwii. Był to tak bogaty czas, że nie jestem w stanie w tych kilku
zdaniach opisać mojego doświadczenia z tego okresu. Materiału jest tyle, że spokojnie
starczyło by na dość opasłą książkę – na to jednak nigdy się nie zdobędę, dlatego skupię
się jedynie na tych sytuacjach i wydarzeniach, które w szczególny sposób zapadły w mojej
pamięci.
Maryknoll to nazwa Zgromadzenia misyjnego, które zostało powołane do życia w USA przez
tamtejszą Konferencję Episkopatu ponad 120 lat temu. Jego zadaniem jest szeroko
rozumiana pomoc misjonarzom i na rzecz misji. Początkowo Instytut miał przygotowywać
nowych misjonarzy do pracy w całej Ameryce Południowej, ale w swej ponad
trzydziestoletniej historii nie było
aż tylu misjonarzy, aby Instytut
mógł się sam utrzymać, więc
wprowadzono

możliwość

nauki

języka dla wszystkich, kto ma
taką chęć.
Studenci

mieszkają

u

rodzin

boliwijskich, aby w ten sposób nie
tylko
język,

poznawać i praktykować
ale

także

aby

poznać

zwyczaje i kulturę boliwijską. Idea
jak najbardziej słuszna, ale z tego
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co słyszałem od innych studentów, nie zawsze rodziny otwierają się na studentów w taki
sposób, aby traktować ich jako swoich „członków”.
Zajęcia odbywają się w trzech turach: od 8:00, od 8:45 i od 11:40. Plan zajęć jest układany
na 2 tygodnie. Każda grupa (2 lub 3 osobowa) ma 4 zajęcia 45 minutowe, każda godzina
lekcyjna z innym nauczycielem: 2 lekcje hiszpańskiego, 1 lekcja „język i kultura” i 1
hiszpańskiego.
W

każdą

środę

wspólna

odbywała

dla

się

wszystkich

konferencja poświęcona jakiemuś
tematowi
(zdrowie,
historia,

dotyczącego
kultura,
polityka,

Boliwii
zwyczaje,

itp.).

Na

pierwszej czwartkowej lekcji były
ćwiczenia

czytania.

Dodatkowo

można było korzystać z różnych
inicjatyw, tj. cotygodniowe mecze
piłki
Środowa konferencja

nożnej,

siatkówki,

lekcje

tańca lub wycieczki. Ja wybrałem

się tylko na jedną, zaraz na początku, która była oprowadzeniem nas po Cochabambie
i pokazaniu najciekawszych miejsc. Poza tym, z biegiem czasu, pojawiały się inicjatywy ze
strony studentów, np. wyjścia na kolacje, do kina lub na zabawę. Jednym zdaniem, oferta
całkiem ciekawa.
Pierwsze 2,5 miesiąca miałem
zajęcia z Shaunem.
Postać bardzo ciekawa – już na
pierwszy rzut oka, bo kleryk z
długimi włosami. Trochę szalony,
ale kiedy trzeba też poważny.
Starszy ode mnie o 4 lata, przez
co bez problemu nawiązaliśmy
dobry kontakt – o ile tak można
powiedzieć,

bo

Shaun

miał

poważne problemy z hiszpańskim,
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a ja nie chciałem z nim rozmawiać po angielsku. Często też razem robiliśmy różne dziwne
rzeczy, wspólnie wybraliśmy się na wycieczkę z naszą ulubioną nauczycielką po Valle Alto,
wspólnie zdobywaliśmy doświadczenie „Entrada de Urkupiña” i stawialiśmy pierwsze kroki
na lekcjach tańca. Jednak po zaledwie 2 tygodniach okazało się, że mi hiszpański idzie
łatwiej, zaś Shaun'owi trochę trudniej. Po miesiącu pojawiła się idea, żeby nas rozdzielić,
ale zaproponowałem, że będziemy jeszcze razem w grupie, mając nadzieję, że to jakoś
zmobilizuje go do nauki, ale nie zmobilizowało.
W połowie września zostaliśmy rozdzieleni i trafiłem do
grupy z Katherine. Tym razem było całkiem inaczej,
ponieważ Katy uczyła się hiszpańskiego w Liceum w USA,
przez co tym razem ja zamykałem tyły. Po ustaleniu
punktu początkowego naszych zajęć, okazało się, że będę
musiał

sporo

nadrobić.

Dyrekcja

zdecydowała,

że

codziennie przez 4 tygodnie będę miał jedną lekcję więcej
aby nadrobić zaległości. Strasznie zmęczył mnie ten
okres, ponieważ, nie dość, że miałem zajęcia z Katy, to
jeszcze

musiałem

opanować

nowy-zaległy

materiał.

Wtedy też przyszło pierwsze „zmęczenie materiału”. Na
Origami w wykonaniu Katherine

szczęście w tym czasie przypadały tygodniowe wakacje,

więc trochę odpocząłem od nauki i odetchnąłem od szkoły, ale po powrocie nie było już tak
samo – zapał gdzieś zaginął... Za to moje relacje z Katherine były całkiem inne niż z
Shaun'em. Wiadomo, nie jest łatwo od razu być kolegami, a tym bardziej, że nic na to nie
wskazywało, aby coś się zmieniło –
szkoła i cześć, żadnej rozmowy,
dyskusji...

Każde

z

nas

żyło

atmosferą poprzedniej grupy i ona
myślała, że nie chciałem mieć z
nią zajęć. Ale powoli udawało nam
się przełamywać i po urodzinach
Shoun'a, w drodze do miasta,
kiedy

to

zorganizowaliśmy

niespodziankę

z

mu

porwaniem,

petardami i tortem, udało nam się
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porozmawiać. I po tej rozmowie było już normalnie, zaczęliśmy rozmawiać częściej i na
różne tematy (szczególnie wiary, bo obywatelka USA, praktykująca katoliczka i
absolwentka teologii i historii, to rzadkość). Pewne bardzo ważne i bolesne wydarzenie w jej
życiu, jeszcze bardziej ociepliło nasze relacje. Mogę powiedzieć, że staliśmy się „amigos” po hiszpańsku to przyjaźń. Może nie taka do końca, jak my ją rozumiemy, ale była to
bardzo dobra relacja. Wspólnie spędzaliśmy czas także po lekcjach, wspólnie oglądaliśmy
filmy,

wybraliśmy

się

na

wycieczkę

nad

jezioro

Titicaca

i

do

Tiwanaku

oraz

przygotowywaliśmy zakończenie kursu. Zawsze mogliśmy na siebie liczyć – w Boliwii to
rzadkość. No i Kathy uwielbiała gotować, co było dodatkowym atutem �.
Ale jak to w życiu bywa (zwłaszcza kapłańsko-zakonno-misyjnym), przyszedł czas na
kolejną zmianę w moim życiu – zakończenie kursu i pożegnanie się z Cochabambą. Bez
wątpienia, był to bardzo dobry czas, jaki dostałem od Boga. Jednocześnie najtrudniejszy, bo
inicjujący moją obecność w Boliwii. Zawsze będę go wspominał z sentymentem.
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Za Janem Pawłem II – dla mnie „tam wszystko się zaczęło”, ale o tym w następnym
odcinku...
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