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Ayllu Situwa

Nazywam się Antenor Alberto Corazon Alvarez, 
mam 13 lat i jestem siódmym dzieckiem mojego 
taty, szóstym mojej mamy i trzecim wspólnym. 
(Łącznie moi rodzice mają 13 dzieci, wspólnych 
5). Mam brata bliźniaka – Julia – z którym od sied-
miu lat mieszkam w domu Ayllu Situwa. Między 
nami, a naszą starszą siostrą jest aż 5 lat różnicy, 
stąd zawsze sobie tłumaczymy, że po tak długiej 
przerwie musiały być bliźniaki, żeby nadrobić 
zaległości. Mamy też jednego młodszego brata 
– Moisesa – który od lutego 2012 roku mieszka 
razem z nami.

Z resztą rodzeństwa nie mam regularnego kon-
taktu. Nawet porządnie nie pamiętam imion 
braci przyrodnich ze strony taty. A rodzeństwo ze 
strony mamy (troje) jest w więzieniu. 
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Pierwsze wspomnienie z dzieciństwa nie jest zwią-
zane z naszym domem w Callao, tylko pracą 
na Ovalo Gutierrez. To jedno z większych rond 
w bogatej dzielnicy Limy – Mirafl ores. Tam moja 
mama sprzedawała na ulicy ciastka, cukier-
ki, lizaki, orzechy. Ja albo bawiłem się z innymi 
dziećmi, albo jej pomagałem. Zacząłem w wieku 
4, 5 lat, miałem swój własny koszyk, zaczepiałem 
ludzi albo siadałem pod supermarketem Wang 
i nawoływałem. Wszystkie zarobione pieniądze 
zostawiałem mamie, a ona czasami fundowała 
pójście do kina. 

Pracowaliśmy każdego dnia, łącznie z niedzielą. 
Wybywaliśmy z domu rano, wracaliśmy wieczo-
rem. W Callao tylko spaliśmy.  

Lubiłem Rondo Gutierrez. Kojarzy mi się z wolnoś-
cią, zabawą, róbta co chceta.  

Lubiłem życie na ulicy.



5

Można powiedzieć, że z moim bratem bliźniakiem wychowywaliśmy się 
osobno. Ja byłem pomocnikiem mamy, Julio taty. Nasz ojciec był niewi-
domy. Żebrał pod kościołami. Żeby przemieszczać się po mieście, potrze-
bował przewodnika. Był nim Julio. Lubił tę pracę. Bo sprzedaży na Ovalo 
Gutierrez się wstydził. Ja wręcz przeciwnie – bycie przewodnikiem mnie nu-
dziło. Za to rondo uwielbiałem.

Tato zmarł na raka 26 lutego 2010 roku, 12 dni po swoich 50-tych urodzinach. 
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Pod koniec lutego 2006 roku zamieszkałem z Juliem w Ayllu 
Situwa – domu dla chłopców ulicy w Limie. Jacek Klisowski, 
nasz opiekun, na stronie Fundacji Papaya wspomina to tak: 
(…)podeszła do mnie mama Antenora i Julia i powiedziała: 
Mam tych dwóch bliźniaków, bardzo was proszę, weźcie 
ich. Mam 8 dzieci, wszystkie są na ulicy. (…) Chłopcy nie 
mieli za wiele wspólnego z dziećmi, bo całe życie spędzili 
na ulicy. Bardziej przypominali małe, dzikie zwierzątka, które 
trzeba było oswoić.
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Tak, dom Ayllu Situwa to był dla mnie inny świat. Krok po kroku poznawa-
łem zasady jego funkcjonowania. Ale na początku mało co potrafi łem 
robić. Na przykład nie sprzątałem, bo zupełnie nie wiedziałem, na czym to 
polega. W moim domu w Callao nie było sprzątania. 

Potrafi łem używać tylko łyżkę do jedzenia. To w Ayllu Situwa nauczyłem się 
posługiwać nożem i widelcem. 

Dziwiła mnie ciepła woda w kranie. Myślałem, że istnieje tylko zimna. Nie-
nawidziłem się kąpać. W domu w Callao robiliśmy to co najwyżej raz na 
miesiąc, a tutaj kazano nam się kąpać codziennie! Były krzyki, płacz, wierz-
ganie. Buntowałem się. Julio mniej. On jak zawsze był cichy, nieśmiały, za-
wstydzony.

Nie cierpiałem też jeść warzyw. Na ulicy kupowałem to, co lubiłem, czyli 
najczęściej kurczaka (stąd moje krągłości), a tutaj wciskano we mnie pomi-
dory. Kto by pomyślał, że po kilku latach będę je uwielbiał. Podobnie zresz-
tą jak ogórki, sałaty i marchewki.

Ale bakłażana do tej pory nie znoszę. 
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Nazwa domu – Ayllu Situwa – pochodzi z języka keczua i oznacza „wspólnotę światła wiosenne-
go słońca”. Współzałożycielem jest Jacek Klisowski, który przyjechał z Polski do Peru jako kleryk 
kombonianin. Księdzem nie został, ale pokochał dzieci ulicy, wśród których pracował i między 
innymi dla nas postanowił zostać w Peru.

Dom Ayllu Situwa powstał we wrześniu 2004 roku. Początkowo był schronieniem dla młodych, 
którzy chcieli opuścić struktury gangów i zacząć normalne życie. Pierwsze dzieciaki, w tym ja, 
trafi ły tu jakby kuchennymi drzwiami.
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Z czasem Jacek zauważył, że dom Ayllu Situwa 
nie jest odpowiedni dla młodzieży poważnie uza-
leżnionej od narkotyków. Musielibyśmy stworzyć 
wspólnotę terapeutyczną o odpowiednim rygo-
rze, drzwi zamknięte, a ja zawsze chciałem mieć 
dom o otwartych drzwiach, wspomina Jacek na 
stronie Fundacji Papaya.

Dziś Ayllu Situwa to dom dla maksymalnie 10 
chłopców w wieku szkolnym 7-12 lat, ale też bez 
uzależnień. Jacek mieszka z nami, jednak dużo 
pracuje, żeby utrzymać dom (to dzięki jego pra-
cy, a także pomocy życzliwych ludzi Ayllu Situwa 
jest w stanie funkcjonować). Na co dzień poma-
gają nam dwie zatrudnione w domu Peruwianki: 
Flor i Jacky, a także wolontariusze (ostatnio głów-
nie polscy i peruwiańscy). 
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Od ponad roku dom Ayllu Situ-
wa wspierany jest przez polską 
Fundację Papaya. Jak piszą 
jej założyciele na stronie www.
fundacjapapaya.pl stara się 
ona wszechstronnie pomagać 
dzieciom i młodzieży w krajach 
rozwijających się, ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci ulicy. Na 
swojej stronie piszą: Powstaliśmy 
po to, by ULICA stała się dla dzie-
ci drogą do celu, a nie przezna-
czeniem, etapem w życiu, a nie 
adresem zamieszkania, punktem 
na mapie, a nie całym światem.
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Na początku 2012 roku 
było nas dziewięciu, 
ale życie szybko się 
toczy i czasem przynosi 
nieprzewidziane zwroty 
akcji. Elvis w styczniu 
skończył szkołę dru-
giego stopnia (polskie 
gimnazjum), pracował 
od stycznia do kwiet-
nia (04.04. skończył 
18 lat) i poszedł do 
wojska. Po sześciomie-
sięcznym kursie dla ko-
mandosów w Amazonii 
wrócił do koszar w Li-
mie. Na weekendowe 
przepustki przyjeżdża 
do domu. 
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W maju Layselee przeniósł się na stałe do cioci. Tym razem za zgo-
dą mamy i całej rodziny. Pod koniec 2010 roku zamieszkał z nią po 
raz pierwszy na kilka miesięcy, niestety któregoś dnia pojawiła sie 
mama i zabrała go na ulicę. Cudem wrócił do domu Ayllu Situwa 
– ojciec, wbrew jego woli, chciał go zabrać ze sobą do Amazonii. 
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W lipcu Victor z Kebinem musieli odejść z Ayllu Situwa, 
żeby przemyśleć swoje postępowanie i motywacje (waga-
ry, kradzieże, narkotyki). Victor mieszka ze swoją rodziną, 
kontynuuje naukę. Kebin znalazł kąt u kolegi (ma trudne 
relacje z ojcem i nie chce z nim mieszkać). Mimo że ojciec 
opłacił mu szkołę prywatną, Kebin rzucił naukę i pracuje 
jako pomoc szewca. 
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W czerwcu Eli po ciągłych kilkudniowych uciecz-
kach z domu i ze szkoły postanowił zamieszkać 
ze swoją mamą, co oznaczało życie na ulicy. 
W połowie października z własnej inicjatywy wró-
cił do Ayllu Situwa. 

Jacek często powtarza: Nikogo tutaj nie trzyma-
my na siłę. Nic nie wskóramy bez woli chłopa-
ków. 
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Zatem jest nas pięciu: 
Julio i ja, mój drugi brat 
– 9-letni Moises, 9-letni 
Jhordy – brat Elvisa 
i Kebina, no i 10-letni Eli. 
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Mieszkamy w spokojnej części dzielnicy Chorillos 
na południu Limy. Dom, który wynajmujemy, jest 
ładny, kolorowy i przestronny. Na parterze mamy 
salon, kuchnię, łazienkę, biuro i pralnię, na piętrze 
3 sypialnie, pokój dla wolontariusza i 2 łazienki. 
Na drugim piętrze swój kąt ma Jacek.
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Choć Ayllu Situwa to dla nas dom, jakiego 
wcześniej nie znaliśmy (z telewizorem, pralką, lo-
dówką, ale też obowiązkami i przyjemnościami), 
Jacek powtarza, że to za mało. Nikt nie chce 
być dzieckiem instytucji, nawet jeśli to wspaniała 
instytucja – przyznaje na stronie Papai. Dlatego 
równie ważna, co wychowanie nas, chłopaków, 
jest praca z naszymi rodzinami. Możemy stworzyć 
setki domów, umieścić w nich tysiące dzieci, 
tylko co, kiedy będą chciały się usamodzielnić? 
Wyjdą na ulicę i rozbiją się o pierwszy mur, bo 
nie potrafi ą żyć w zwyczajnym świecie. Dlatego 
właśnie rodzinny dom, taki do 10 osób, nie gdzieś 
poza Limą, ale w normalnej dzielnicy, żeby dzie-
ciaki miały kolegów, tworzyły relacje z sąsiadami. 
To wpływa na to, że chłopcy budują więzi nie 
tylko ze mną, nie tylko z instytucją, ale ze społe-
czeństwem.
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Obecnie dwa weekendy w miesiącu spędzamy w domu (z wolontariuszką 
Rositą, która przychodzi już od pięciu lat), a dwa w rodzinach. Jednak w 
pierwszym roku mojego pobytu w Ayllu Situwa wszystkie weekendy dzieli-
łem ze swoją rodziną. Było jak dawniej – dzień na ulicy, noc w Callao.

Do roku 2008, kiedy to rodzice postanowili się rozstać. Tato sprzedał dom 
w Callao, mama wynajmowała ze swoim nowym partnerem pokój w cen-
trum Limy. W naszym życiu było jej coraz mniej. 

Na weekendy jeździliśmy do taty, który też wynajmował pokój (w dzielnicy 
Independencia). Nie było tam bezpiecznie, złodziej na złodzieju, więc prze-
staliśmy tam bywać.

Mama miała jeszcze gorsze warunki.

Przyszedł czas, że nie mieliśmy dokąd iść. Weekendy spędzaliśmy w domu 
Ayllu Situwa. Bo choć normą domu są weekendy w rodzinach (Jacek czę-
sto powtarza: Nie można chłopcom wyrwać korzeni. Oni muszą mieć do-
kąd wrócić.), to ulica nie wchodzi w grę. 
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Od lipca co drugi weekend spędzamy z ciocią 
Marisol. To siostra mamy. Prowadzi swój interes 
– kabiny internetowe. Razem z braćmi pomagam 
jej sprzątać, obsługiwać klientów, także admini-
strować. Choć mam umysł humanisty, lubię i po-
trafi ę obsługiwać komputery. 

Dobrze nam u cioci Marisol. Tak normalnie – rano 
śniadanie, później lekcje, telewizja, obiad. Do jej 
lokalu jedziemy po południu. Prócz pracy jest też 
czas na surfowanie po Internecie. Wracamy póź-
nym wieczorem. 
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W pozostałe weekendy zostajemy w Ayllu Situwa. To jedyny czas na wspól-
ną zabawę. W ciągu tygodnia nie ma na to ani czasu, ani możliwości. 

Chodzimy do szkoły na dwie zmiany: Julio i ja na rano (szkoła prywatna), 
Moises, Jhordy i Eli na popołudnie (szkoła publiczna). Wszystko robimy na 
zmianę – mali rano odrabiają lekcje, my po południu. Oni rano sprzątają 
(Nie ma w domu sprzątaczki. Wszystkie prace wykonujemy sami.), my po 
południu. Druga zmiana wraca do domu na kolację. Po niej nie pozostaje 
dużo czasu wolnego – mniej niż 2 godziny. Wtedy najczęściej czytamy 
i oglądamy telewizję. 

W łóżkach jesteśmy o 22. 
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A w weekend jest 
więcej zabawy. 
Sporo czasu spę-
dzamy na pobliskim 
boisku. Albo budu-
jemy bazy 
w ogrodzie. Ostat-
nio z wolontariuszką 
Rositą konstruowa-
liśmy latawce. Coś 
nam nie wyszły, bo 
tylko Julia latał. 

Czasami wybywa-
my z domu – do 
Parku Wodnego, na 
plażę, do dzielnicy 
Mirafl ores, ale do 
szczęścia wystarczy 
nam nasze boisko. 
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W 2007 roku rozpocząłem naukę w publicznej 
szkole podstawowej Jose Olaya. Nudno tam 
było. Chciałem wiedzieć więcej, a oni w kółko 
powtarzali to, co już wiedziałem. Ale co było po-
radzić – chodziłem, robiłem swoje i dostawałem 
dobre oceny. Na koniec pierwszej klasy otrzyma-
łem dwa dyplomy – za „szmaragdowe uczestni-
ctwo, naukę i odpowiedzialność szkolną”, 
a także za udział w konkursie międzyszkolnym. 
Obydwa cieszą oko w korytarzu Ayllu Situwa. 
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W tej samej klasie był Julio, ale jemu nauka szła 
gorzej. Głównym tego powodem była poważna 
wada wzroku, z której długo nikt nie zdawał so-
bie sprawy. Biedak, nie widział, co nauczycielka 
pisze na tablicy, więc jak mógł coś rozumieć? 
Musiał powtórzyć rok.

Po drugiej klasie zmieniłem szkołę. Casa de Car-
ton jest prywatna i ma alternatywną formę edu-
kacji (własny program nauczania, nacisk na eko-
logię, solidarność, prawa człowieka, przyswajanie 
wiedzy poprzez doświadczenia), stąd dużo wyższy 
poziom nauczania niż w szkołach publicznych, no 
i trzeba płacić. Do tego dużo więcej pracy. Mia-
łem dobre warunki do nauki – w domu była cisza 
(chłopcy do szkoły publicznej chodzili popołu-
dniami), a w zadaniach domowych pomagali mi 
pracownicy i woluntariusze Ayllu Situwa. 

Mimo tego nie uczyłem się dobrze. W wakacje 
najczęściej przygotowywałem się do poprawek. 
Nie raz myślałem, że mnie wyrzucą. Bo w Casa 
de Carton jest zasada – kto nie zda przedmiotu, 
ten musi odejść.
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A w tym roku – jakby ręką 
odjął. Z moich ulubionych 
przedmiotów – j. hiszpań-
skiego i angielskiego – wy-
ciągam 16, 18 punktów 
na 20. Gorzej z matema-
tyki – tylko 14. Lubię pisać, 
opowiadać historie, ale 
takie prawdziwe, nie zmy-
ślone. Do tego zaangażo-
wałem się w działalność 
teatru. Bycie aktorem 
(czyli kimś zupełnie innym, 
niż jestem) mnie bawi.

Chyba dorosłem do po-
ważnego traktowania na-
uki. Pamiętam, że jeszcze 
w tamtym roku chciałem 
się bawić. Szkoła nie 
była dla mnie ważna. 
A teraz po prostu chce 
mi się uczyć. 
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Kiedy myślę o rzeczach, jakie dał mi dom Ayllu Situwa, na pierwszym miej-
scu stawiam edukację. Gdyby nie on, nie wiem, czy w ogóle skończyłbym 
jakąkolwiek szkołę. A tak mogę być uczniem Casa de Carton, która otwo-
rzyła mi okno na świat i miała też wpływ na mój sposób myślenia. 

Ayllu Situwa ciągle mnie uczy. Brakuje jeszcze odpowiedzialności i uporząd-
kowania. Chciałbym też przestać kłamać.
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Moim kolegom z klasy 
nie opowiadam o Ayllu 
Situwa, ale czasami coś 
napomknę. Na przykład 
ostatnio rozmawialiśmy 
o nazwiskach. W Peru 
każdy ma dwa – pierwsze 
ojca, drugie matki. To ja 
powiedziałem, że mój 
opiekun, który jest Pola-
kiem, ma tylko jedno, po 
ojcu. 

Myślę, że niektórzy wie-
dzą, że żyję w domu dla 
chłopców z ulicy, ale ja 
im nigdy o tym nie opo-
wiadałem. Moi najlepsi 
przyjaciele – Luis i Manuel 
–nigdy nie zapytali o Ayllu 
Situwa. I dobrze. Nie chcę 
o tym rozmawiać. Wsty-
dzę się i boję, że zostanę 
odrzucony. 
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Choć dopiero rozpocząłem pierwszy rok szkoły 
drugiego stopnia (polskie gimnazjum), już mam 
sprecyzowane plany na przyszłość. 

Chcę być dobrym dziennikarzem, a takich 
w Peru szukać ze świeczką. Media mówią tylko 
o śmiertelnych wypadkach samochodowych 
albo kto kogo zabił na ulicy. I że prezydent nie 
spuścił wody w toalecie. Kogo to interesuje?!

Chcę być dobrym dziennikarzem.

Chcę pisać o biedzie. 

Póki co tworzę newsy z naszego domu na stronę 
internetową www.ayllusituwa.org.
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A później zostanę lekarzem, bo mnie 
również interesują kości, ich struktura. 
Spójrz na swój palec. Zegnij go. Wy-
prostuj. Czy to nieprawdopodobne, 
że się rusza? Życie! Życie robi na mnie 
wielkie wrażenie!

Albo oko. Dlaczego tęczówka różni 
się kolorem od źrenicy? Po co nam 
ta mozaika w oku, jakbyśmy tworzyli 
obraz? 

Niektórzy mówią, że mam zapędy 
naukowca, ale przecież on musi znać 
matematykę, a ja jej nie lubię. Pozo-
staje więc lekarz.

Jednak najpierw trzeba zostać dzien-
nikarzem. To jest ważniejsze. 
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Moim marzeniem jest pojechać do Grecji. Uwiel-
biam mity, bogów. Moim ulubionym jest Posej-
don. To ten od mórz, a ja uwielbiam wodę. I po-
myśleć, że kiedyś nie lubiłem się kąpać… 

Teraz mam inny problem – tak przywykłem do 
ciepłej wody w Ayllu Situwa (zawsze mieliśmy ter-
mę), że już trudno mi się kąpać w zimnej. A moja 
ciocia, u której spędzam weekendy (a także 
większość mieszkańców Peru), ma wyłącznie zim-
ną wodę. Dlatego u niej tylko się myję. 

Ludzie mówią, że zimna woda pobudza, a ciepła 
sprawia, że chce się spać. Na mnie to nie działa. 
Uwielbiam ciepłą wodę i uważam, że terma to 
jeden z lepszych wynalazków ludzkości. 
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Zatem marzę i planuję swoją przyszłość. Najpierw muszę skończyć szkołę drugiego stopnia i znaleźć 
pracę, żeby zarobić na studia (w Peru prawie wszystkie uniwersytety są prywatne). Mam już pomysł, 
gdzie będę pracować – w pizzerii. Uwielbiam jeść pizzę! Będę pracował, jadł pizzę i studiował. Taki 
jest mój pomysł na przyszłość. 

Wiem, że będzie ciężko, ale co poradzić... Rodziny się nie wybiera... Oglądanie za siebie nic mi nie 
da. Muszę iść do przodu.

I nie chcę żyć w przeświadczeniu, że stać mnie tylko na bycie kierowcą autobusu. 

Nazywam się Antenor Alberto Corazon Alvarez i będę dobrym dziennikarzem. 
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FUNDACJA PAPAYA

Fundacja Papaya powstała, by nieść wszechstronną pomoc dzieciom 
i młodzieży w krajach rozwijających się. Szczególną opieką otaczamy dzie-
ci, które z różnych powodów zostały zmuszone do życia na ulicy.

Dzieci są jak owoce, najlepiej dojrzewają w cieple i słońcu. Na zimnej i wil-
gotnej ulicy marzną i giną. Wspierając ludzi i instytucje, które poświęcają 
swój czas, energię i środki, by stworzyć dla nich nowy dom, chcemy włą-
czyć się w budowanie lepszego jutra dla nich i ich rodzin.
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KOMU POMAGAMY

Od początku działania Fundacji opiekujemy się domem dla chłopców ulicy w Limie, Peru. Wspieramy 
rzeczowo, fi nansowo, wysyłamy wolontariuszy, którzy poświęcają część swojego życia na pomoc jego 
małym mieszkańcom.

Dom Ayllu Situwa powstał dzięki wolontariuszom i streetworkerom pracującym na ulicach Limy. Jed-
nym z nich był Jacek Klisowski. Przyjechał z Polski do Peru jako kleryk kombonianin. Misjonarzem nie 
został, ale pokochał dzieci ulicy i dla nich postanowił zostać w Peru.

Początkowo dom Ayllu Situwa był schronieniem dla młodych, którzy chcieli opuścić struktury gangów 
i zacząć normalne życie. Dziś mieszkają w nim chłopcy od 6 roku życia, próbując dojść do siebie po 
ciężkich doświadczeniach ulicy.

Jacek Klisowski prowadzi dom Ayllu Situwa od ponad 8 lat. Utrzymują się z jego pracy i pomocy życz-
liwych ludzi. Ale chłopcy rosną, a wraz z nimi rosną też ich potrzeby. Samo czesne w lepszej szkole to 
100 $ miesięcznie. Do tego wpisowe, podręczniki, terapia, bo w każdym dziecku ulica zostawiła boles-
ne ślady. Możesz im pomóc!



35

Fundacja Papaya 
ul. Prof. Bobrzyńskiego 23/9
30 – 348 Kraków

tel.: +48 609 180 644
fundacja@fundacjapapaya.pl
www.fundacjapapaya.pl

Nr konta: 87 2490 0005 0000 4500 9773 3878




