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Podróże

A
mambay, wioska nad rze-
ką Pichis, w dorzeczu
Amazonki. Mieszka
w niej 30 rodzin – Indian
Ashaninka. Bambusowe,

proste domki na palach. Czasami
sam dach i podłoga, ściany nie są ko-
nieczne. Paleniska do przygotowy-
wania jedzenia zwykle znajdują się
na zewnątrz. Jedyne murowane bu-
dynki to przedszkole (jedno po-
mieszczenie) szkoła podstawowa
(primaria), gimnazjum (secundaria)
oraz toaleta publiczna z datą wybu-
dowania 2006 rok. W wiosce jest
jeszcze „posta medica” – podstawo-
wy ośrodek zdrowia, który jako je-
dyny posiada mały generator prądu.
W centralnych punktach znajdują
się dwa, trzy ujęcia wody. Nie ma
sklepów, restauracji, barów, żadnego
handlu. Najbliższą, większą miejsco-
wością jest Puerto Bermudez odda-
lone od Amambay minimum dwie
godziny płynięcia łódką w górę rzeki
(jeżeli łódka ma dobry silnik). Przy
tutejszych popularnych mniejszych
motorach i dużym załadunku taka
podróż może trwać nawet 4 godziny. 

Nauczycielki bez rodzin
Uczący tam, jak również w innych

porozrzucanych w głębi dżungli ma-
łych wioskach, profesorowie to głów-
nie kobiety, żyjące zwykle same,
mieszkające we wspólnych małych
domkach dla profesorów. Często po-
chodzą z całkiem innych regionów
Peru, dlatego do swoich rodzinnych
domów wyjeżdżają jedynie na waka-
cje. W Amambay tylko dyrektor gim-
nazjum mieszka ze swoją żoną, a jed-
na z profesorek z córką. 

Jakie tam mają rozrywki? Dla
nich wielkim wydarzeniem jest co-
miesięczny wyjazd do Puerto Ber-
mudez po wypłatę. Wówczas mogą
wydać część zarobionych pieniędzy,
skorzystać z internetu, pójść do re-
stauracji. 

Życie w Amambay
W takich wioskach jak Amambay

dominuje gospodarka prymitywna,
ludzie żyją z rybołówstwa, produk-
tów rolnych, hodowli zwierząt. Han-
del praktycznie nie istnieje. Jedyne
dobra konsumenckie, które widzieli-
śmy to trochę naczyń, garnków,
ubrania dla dzieci, świeczki czy la-
tarki. Przykładowo, tonę kukurydzy
w Bermudez można sprzedać za 300
soli, ale koszt samego transportu te-
go towaru z Amambay do Bermudez
wynosi 150 soli, więc jeżeli nie ma się
swojej łódki i większych zbiorów, to
praktycznie się nie opłaca. Dlatego
też wielu mężczyzn pracuje na tzw.
„chacrach”, dużych farmach oddalo-
nych często o kilka godzin rzeką od
miejsc zamieszkania. Taka farma po-
wstaje po wykarczowaniu i wypale-
niu dżungli. Po 3-4 latach ziemia jest
tam tak wyjałowiona, że nie nadaje
się już do uprawy, dlatego rolnicy

przenoszą się w inne miejsce, znowu
wycinając dziewicze lasy, a zostawia-
jąc po sobie nieużytki. Nie ma tutaj
żadnej świadomości ochrony dżungli
czy zalesiania pozostawianych tere-
nów. W wioskach natomiast zostają
głównie kobiety i małe dzieci, które
stanowią dla swoich rodziców swego
rodzaju polisę na starość – o ubez-
pieczeniach emerytalnych w Peru
raczej się nie myśli. 

Szkoła
W Amambay w szkole podstawo-

wej jest ponad 80 dzieci. Natomiast
w gimnazjum –  około 40. – Gimna-
zjum istnieje dopiero pierwszy rok.
Nie wszyscy jeszcze o nim wiedzą –
powiedział nam dyrektor. – Trzeba
iść do pobliskich wiosek, poszczegól-
nych domów w okolicy i poinformo-
wać rodziny, zachęcić do wysłania
dzieci do szkoły. Do tej pory po szko-
le podstawowej większość zaczynała
pracować i pomagać rodzicom.

Uczniowie gimnazjum wraz z na-
uczycielami hodują kury, uprawiają
ziemię i potem te produkty sprzeda-
ją na organizowanej „fieście patro-
nalnej”. W tym roku za zarobione
pieniądze chcą kupić mały generator
prądu, potem telewizor. Ksiądz Hen-
ryk obiecał im przywieźć dvd. 

Do Amambay popłynęliśmy ra-
zem z księdzem Henrykiem, Alexem
– mężem jednej z tamtejszych profe-
sorek – i ich córeczką Adrianną. Po
południu, w przedszkolu, gdzie ze-
brała się praktycznie cała wioska,
ksiądz poprowadził dla dzieci krótką
katechezę, potem włączył im film
o Mojżeszu, a na koniec bajkę „Poca-
hontas”. Wszystko: generator, pro-
jektor, dvd trzeba było przywieźć ze
sobą. Nasza wizyta była dużym wy-
darzeniem i urozmaiceniem ich co-
dzienności. Dzieci siedziały wpatrzo-
ne w monitor, bez mrugnięcia oka...

Alcalde, czyli burmistrz
Burmistrz w Bermudez tzw. „al-

calde” jest przedstawicielem Indian
Ashaninka. Nie jest istotne, czy ma
jakąkolwiek wiedzę, jakiś program
wyborczy, jakąś strategię rozwoju
miasta czy gminy. Indianie są lojal-
ni – dla nich najważniejsze, że jest
to osoba z ich krwi, ich pochodze-
nia. Zawsze będą głosować na swo-
jego. Mimo że w samym Puerto Ber-
mudez stosunek ludzi napływo-
wych, w zasadzie założycieli mia-
sta, tzw. „colonów”, do Indian jest
około 70 – 30, to w całej gminie (jej
wielkość to około 1/3 województwa
małopolskiego), ze wszystkimi in-
diańskimi wioskami stosunek jest
odwrotny. Dlatego... drogą demo-
kratycznych wyborów, zawsze wy-
grywa przedstawiciel Ashaninka.
Niestety, Indianie są na niższym po-
ziomie rozwoju cywilizacyjnego,
nadal dominują u nich zachowania
plemienne i myślenie, jak przeżyć
kolejny dzień. Przenosi się to
wprost na sposób rządzenia w gmi-
nie. Brak planowania, długofalowe-
go myślenia, strategii rozwoju mia-
sta czy całej gminy powoduje, że po-
dejmowane inwestycje dla nas są
całkowicie nieracjonalne.

Impreza na cześć ciężarówek
Niedawno gmina otrzymała kil-

kanaście milionów soli. Powinny
więc być jakieś priorytety inwesty-
cyjne w mieście. Przykładowo zro-
bienie chociaż jednej drogi asfalto-
wej czy betonowej, zagospodarowa-
nie centrum miasteczka poprzez
uporządkowanie tamtejszej zabu-
dowy, zadbanie o jako taki wygląd,
czy chociażby zrobienie kanalizacji.
Tutaj natomiast część pieniędzy
wydano na ogromne betonowe
chodniki, pomiędzy którymi są nie-
równe, kamieniste, drogi. Druga,
większa część pieniędzy, poszła na
zakup maszyn... czterech ciężaró-
wek wywrotek. To nic, że maszyny
potrzebne były głównie do rozwie-
zienia po miasteczku materiałów
pod budowę chodników, co obniży-
łoby koszty. Wtedy ciężarówek jesz-
cze w Bermudez nie było. Przyje-
chały całkiem niedawno, późną no-
cą, budząc całe miasteczko, ponie-
waż objechały wszystkie ulice bezu-
stannie trąbiąc i oznajmiając suk-
ces dotarcia. Nieistotne, że gmina
zapłaciła za nie 6 mln, a można je
kupić praktycznie za połowę ceny.
Nieistotne jest również, że są to no-
we mercedesy, do których nigdzie
w okolicy nie można kupić części,
a najbliższy serwis jest, bagatela,
w Limie. Najważniejsze jest ogło-
szenie sukcesu. Wielka feta z okazji
dotarcia oraz chrzest maszyn. Nie
żartujemy! Dnia następnego odbyła
się impreza i każda z czterech cię-
żarówek otrzymała imię. Alcalde
posiada dwa imiona i dwa nazwiska,
więc każda z maszyn otrzymała
jedno! Następnie odstawiono je pod
wiatę. I pewnie jeszcze długo tam
sobie postoją.

Indianie są lojalni (7)

Dominika rozpoczęła popołudniowe zajęcia w szkole z języka angielskiego. Na pierwszych zjawiło się ponad 30 dzieci, w wieku 8-11 lat. Nawet
w Polsce, dla nauczycieli z doświadczeniem, taka grupa do nauki języka jest stanowczo za duża. Po pierwszych zajęciach Dominika była tak zmę-
czona, że zaraz poszła spać, doceniając wcześniej pracę nauczycieli, ich cierpliwość i umiejętności radzenia sobie z dziecięcymi wulkanami ener-
gii. Na szczęście, jak to zwykle bywa przy nieobowiązkowych zajęciach, wiele z kursantów miało słomiany zapał, a przychodząc raz czy drugi za-
spokoiło swoją ciekawość zobaczenia „gringi” prowadzącej lekcje. Później na ulicach, na widok Dominiki dzieciaki wołały: good morning Ms. te-
acher lub good afternoon, hello czy... thank you.

Warto wiedzieć

Dominika Langer-Gniłka i jej mąż To-
mek, wyruszyli w maju z Bobowej w po-
dróż poślubną dookoła świata. W dro-
dze planują spędzić cały rok. Za nimi
już m.in. Peru, Ekwador, Boliwia, Brazy-
lia, Paragwaj, Argentyna i Chile. „Dzien-
nik Polski” patronuje i towarzyszy w ich
wyprawie. Na naszych łamach relacjo-
nujemy fragmenty zapisków z podróży.
Więcej w Internecie na stronie
www.podroznicy.com.pl

Rozpoczęliśmy pracę. Ksiądz Henryk powierzył nam odnowę domu parafialnego. Wymyślili-
śmy projekt, określiliśmy kolor ścian, ale wszystko to brutalnie zweryfikowano i dostosowa-
no do zasobów tutejszych sklepów. Tak nam dni mijały: pobudka, śniadanie, malowanie,
obiad, sjesta – upał, malowanie. 

W Amambay mieszka 30 rodzin – Indian Ashaninka FOT. TOMASZ GNIŁKA


