
Pierwsze doświadczenia – cz. 2

Urkupiña

W  Uroczystość  Wniebowzięcia  Najświętszej  Maryi  Panny,  w  miasteczku  Quillacollo 

oddalonego o 14 km od centrum Cochabamby, obchodzi się fiestę. W tradycji boliwijskiej, 

każde szanujące się miasto musi mieć fiestę, czyli święto patronalne jakiegoś Sanktuarium, 

Bazyliki, czy cudownego wizerunku. Najlepiej, jeśli jest to jakieś święto Maryjne.

Cochabamba nie ma żadnego takiego ośrodka kultu, więc „podpięła” się do Quillacollo. 

Otóż  istnieje  legenda,  z  którą  wiąże  się  cudowne pojawienie  się  Matki  Boskiej,  trochę 

podobne do tego z Lourdes. Według 

niej  na  początku  XX  wieku  Maryja 

ukazała  się  małej  dziewczynce 

pasącej  owce.  Nie  wiedząc  z  kim 

rozmawia,  pewnego  razu 

powiedziała rodzicom, że jakaś Pani 

odwiedza  ją,  kiedy  pilnuje  owiec. 

Zdumieni  rodzice  nie  chcieli  jej 

uwierzyć i poszli razem z nią na to 

miejsce. Kiedy tam przybyli, między 

wzgórzami ukazała się Matka Boska, 

a  mała  dziewczynka  zawołała  "Ona  jest  tam",  co  w  języku  Quechua  tłumaczy  się 

"Urkupiña".  Nie  ma  żadnego  potwierdzenia  tego  wydarzenia  ze  strony  Kościoła,  ale  w 

tradycji  ludowej  wpisało  się  bardzo mocno.  Dlatego co  roku w przeddzień Uroczystości 

Wniebowzięcia  Najświętszej  Maryi  Panny  odbywa  się  Entrada,  czyli  przemarsz  grup 
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Kalwaria w Quillacollo - miejsce objawienia się Matki Boskiej



tanecznych z Kalwarii (miejsca ukazania się Matki Boskiej) do Bazyliki, która znajduje się w 

centrum miasta. Entrada zaczyna się o godzinie 7:00 i trwa do późnych godzin nocnych.

Wszystko  w  przepięknych  i 

barwnych  strojach,  przy 

energetycznej  muzyce  i 

przeróżnych  stylach  tańca.  Każda 

grupa tańczy  z  pobożności  –  takie 

przynajmniej  jest  założenie.  W 

Entradzie  wzięło  udział  ponad  15 

tysięcy  tancerzy  w  60  różnych 

grupach.

Trudno  uwierzyć  w  motywy 

pobożnościowe,  kiedy  można 

zaobserwować  całą  otoczkę  tego 

wszystkiego. Owszem, tańce, Matka Boska, Sanktuarium... ale czy w tym wszystkim jest 

Bóg? Póki co to pytanie pozostaje bez odpowiedzi.

Wycieczka po Valle Alto

Pierwszą lekcję hiszpańskiego miałem z Indirą Olguín. Pomimo całego trudu wynikającego z 

braku komunikacji, wraz z Shaun'em bardzo polubiliśmy lekcje z tą nauczycielką. Wkładała 

dużo  zaangażowania,  aby  nauczyć  nas  jak  najwięcej.  W  miarę  rozwoju  znajomości 

hiszpańskiego, zaczęliśmy rozmawiać. Ona pytała o Polskę, a ja opowiadałem o tym, co 

mnie zaskoczyło w Boliwii. Pomimo 

trudnych  spraw,  potrafiła  na 

spokojnie  wytłumaczyć  wszelkie 

zawiłości.  Często  opowiadała  o 

swojej  rodzinnej  miejscowości 

położonej niedaleko Cochabamby.

Pewnego  dnia  zaproponowała,  że 

nas tam zabierze, więc jednogłośnie 

wyraziliśmy  nasz  entuzjazm  z 

zamiaru  realizacji  tego  pomysłu. 

Zwiedziliśmy Taratę i znajdujący się 
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La Chacarera

Gotowane gołębie i świnki morskie



tam  zabytkowy  konwent  franciszkański,  Clizę  i  jej  niedzielny  targ,  który  słynie  z 

serwowanych gołąbków (w tym wypadku nie  chodzi  o  nasze polskie  gołąbki  z  ryżem i 

mięsem  zawinięte  w  liście  kapusty),  takich  prawdziwych  gołębi  i  świnek  morskich.  Ja 

skusiłem się  jedynie  na...  baraninę.  Jakoś  nie  mogłem się  przełamać  do  tych  różnych 

tradycyjnych  potraw.  A  w  Punacie,  mieście  rodzinnym  Indiry,  zjedliśmy  tradycyjne 

rosquetas. Była to bardzo miła wycieczka.

Kurs tańca

W Maryknollu poza zajęciami językowymi, odbywały się też lekcje tańca. Długo nie mogłem 

się zmobilizować, aby brać w nich 

udział,  bo  odbywały  się 

popołudniami, i jeśli miałem lekcje 

rano,  to  musiałem  wrócić,  a  jeśli 

miałem  lekcje  popołudniami,  to 

musiałem zostać zaraz po lekcjach. 

Ale  w  końcu  się  zmobilizowałem. 

Zajęcia  prowadziła  Andrea, 

narzeczona jednego z pracowników 

Instytutu,  która  tańczy  już  od  12 

lat, a jest sporo młodsza ode mnie. 

Prezentowała nam każdy taniec, najpierw tłumacząc skąd się wywodzi, jakie są postawy 

taneczne i co oznaczają, a następnie odbywała się praktyka. Bardzo spodobały mi się te 

zajęcia, przez co z przyjemnością zacząłem na nie uczęszczać. Dzięki nim poznałem czym 

jest  tu  taniec,  i  jakie  ma  znaczenie.  Dużo  mi  to  teraz  pomaga,  bo  bez  tańca  nie  ma 

świętowania.

Poczta

Po przybyciu do Boliwii  okazało się, że nie mogę kupić sandałów w moim rozmiarze. W 

Polsce 43 cm długości stopy to żadna rewelacja, ale tutaj to problem. Po zrewidowaniu 

tego, co miałem kupić i tego, co nie mogę kupić w Boliwii, ustaliłem z Mamą, że wyśle mi  

paczkę z niezbędnymi rzeczami. Po prawie dwóch miesiącach dostałem awizo z informacją, 

iż paczka jest do odebrania. Poprosiłem współbrata aby mi w tym pomógł i ustaliliśmy w 

piątek,  że  następnego  dnia  udamy  się  na  pocztę.  Tak  też  zrobiliśmy  i  na  miejscu 
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Pokaz tańca - Saya



dowiedzieliśmy się, że paczkę mogę odebrać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 

15:30. Pierwsze podejście zakończone fiaskiem, ale do tego już przywykłem. Ustaliliśmy, że 

następne podejście w poniedziałek. Na miejscu dowiedziałem się,  że nie będę mógł  jej 

odebrać, bo awizo jest wystawione na Mariusz Wojciech Mielcare (na blankiecie zabrakło 

miejsca na wydrukowanie pełnego imienia i nazwiska). Współbrat przejął inicjatywę i doszło 

do poważnej konfrontacji. Poprosił kierownika i rozmowa zmieniła tor. Pani, która z nami 

rozmawiała,  poprosiła  inne  osoby  i  w  sumie  trzy  osoby  czytały  moje  dane  z  awizo. 

Dowiedziałem się, że owszem, jest taka paczka, ale jej nie będę mógł odebrać. W końcu 

ustaliliśmy, że prawdopodobieństwo obecności w Cochabambie osoby z podobnymi danymi 

jest niemożliwe, więc w końcu dowiedziałem się, że wydadzą mi tę paczkę, ale... muszę 

przejść przez cały proces odbioru. Odesłano mnie do innego biura, gdzie znajdowała się 

policjantka.  Przedstawiła  mi  listę  dokumentów,  które  muszę  przedstawić,  aby  odebrać 

paczkę:  zaświadczenie o legalnym pobycie  w Boliwii,  fakturę za  prąd,  zaświadczenie  o 

własności  terenu,  na który zaadresowana jest paczka i  potwierdzenie opłaty gruntu.  Po 

usłyszeniu tego popatrzyliśmy na siebie i...  nawet nie zaśmialiśmy się,  bo to przerosło 

nasze  najśmielsze  oczekiwania  skomplikowania  tej  sprawy.  Drugie  podejście  również 

zakończone fiaskiem. Po powrocie do domu zaczęło się kompletowanie dokumentów. Tego 

wieczoru udało się odnaleźć wszystko, czego potrzebowałem i następnego dnia udaliśmy 

się  ponownie  z  nadzieją,  że  tym razem się  uda.  Przedstawiliśmy  wszystkie  niezbędne 

dokumenty  –  tym razem bez  komentarza,  bo  trudno  o  jakikolwiek  komentarz  do  tego 

wszystkiego. Pani policjantka wypisała mi jakiś kwitek i odesłała do okienka bankowego, 

gdzie  musiałem  zapłacić  165  boliwianów  (ok.  85  zł.),  wróciłem  i  ponownie  zostałem 

odesłany do innego biura,  gdzie  musiałem zapłacić  kolejne 35 boliwianów (ok.  20 zł.). 

Wróciłem i dostałem kolejny kwitek z którym udałem się do okienka, w którym wydaje się 

paczki. W końcu się udało!!! Na osłodę w paczce znalazłem Krówki, które w Boliwii mają 

smak Polski :) Inna paczka już nie dotarła – widocznie ktoś bardziej potrzebował końcówek 

do szczoteczki elektrycznej, których tutaj nie można kupić ;>

Pierwsze Msze św., sakramenty, spotkania

Ledwo zacząłem dukać po hiszpańsku i od razu dostałem propozycje różnych aktywności 

duszpasterskich. Wzbraniałem się tak długo, jak tylko było to możliwe, ale pewnego dnia 

przystawiono mnie do muru i dostałem przydział na odprawienie Mszy św. w niedzielę 23 

października.  Do  tej  Mszy  św.  przygotowywałem  się  cały  tydzień!  Dwa  razy  nawet 
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ćwiczyłem teksty z nauczycielką w Maryknollu, która także pomogła mi w przygotowaniu 

homilii  (przygotowałem  ją  po  polsku,  samodzielnie  przetłumaczyłem  i  poprosiłem  o 

korekcję, aby była ona zrozumiała dla innych). Ręce trzęsły mi się jak galareta, a głos drżał 

gorzej niż na prymicjach.

Cała  Msza  św.  czytana,  bez 

jakiegokolwiek  polotu  czy  finezji. 

Ale  z  perspektywy  czasu 

zrozumiałem,  że  było  mi  to 

potrzebne.  Dzięki  temu  się 

przełamałem  i  później  było  już 

łatwiej.  Poza  Mszami  św. 

przygotowywałem się do chrztów i 

ślubów  (co  sobotę  odprawialiśmy 

średnio  5-6  ślubów).  Z  biegiem 

czasu nabrałem większej wprawy i za każdym razem było już łatwiej, ale nadal muszę się 

przygotowywać,  aby  wszystko  z  mojej  strony  było  jak  najlepiej  przygotowane  i 

przeprowadzone.

Dodatkowo zacząłem spotykać się z ministrantami i młodzieżą. Na początku ani ja z nimi 

ani oni ze mną nie mogliśmy się dogadać. Ale zawziąłem się bo widziałem w tym świetną 

praktykę języka. Wspólnie wybraliśmy się na przejażdżkę rowerową w Dzień Pieszego, kilka 

razy objadaliśmy się pizzą, a przede wszystkim dowiedziałem się jaka jest tutaj młodzież.

Był to piękny czas „studenckiego życia”, ale kiedyś musiało się to skończyć i trzeba było 

wziąć się za konkretną pracę, ale o tym w następnym odcinku :)
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Ślub Pablo i Marizeth - kaplica Sarco


