Szkoły na Końcu Świata w 2020 roku,
czyli o tym, jak w czasach światowej pandemii koronowirusa
radzą sobie nasi stypendyści w Nepalu.

Nikt nie mógł przewidzieć, że rok 2020 – dziewiąty rok naszej
działalności i ósmy, od kiedy finansujemy naukę nastolatków z
nepalskiej prowincji Mustang w szkołach ponadpodstawowych i
zawodowych – upłynie pod znakiem koronawirusa, który sparaliżował
życie nie tylko nasze, ale i także i ich. Szczęśliwie wszyscy nasi
stypendyści są zdrowi i bezpieczni. Wiosenny lockdown sprowadził ich
do Mustangu, gdzie wirus nie dotarł. W swoich rodzinnych domach
przeczekiwali na dalsze decyzje odnośnie powrotu do szkół. Jesienią
wiele nepalskich szkół wprowadziło zdalne nauczanie. I uwierzcie, to
działa Do normalnych zajęć wrócili także studenci medycyny
tybetańskiej w Nagtso Soring Bumshe Institute.

Ale po kolei:
I. Rachunek zysków i strat, czyli realizacja programu „Stypendia na
Lepszą Przyszłość” w 2020 roku:
Uczniowie w szkołach średnich: 4
Studenci szkół wyższych: 3
Nowi stypendyści: 1
Uczniowie zmuszeni przerwać naukę: 1
Środki wysłane do Nepalu w ramach funduszu stypendialnego w roku
2020:
30 754, 19 PLN
II. KTO? GDZIE? CO?

Nagtso Soring Bumshe, Teen Deray, Kathmandu/Dharamsala
(Instytut Medycyny Tybetańskiej )
Studia licencjackie:

Dolma Gurung – przed nią przedostatni rok
kursu licencjackiego.

Ngawang Thupten – przed nim
ostatnie miesiące nauki. Czekamy
na jego dyplom licencjacki wiosną
2021.

Lhamu Tsering – niestety z powodów życiowych
Lhamu została zmuszona przerwać naukę, wrócić
do Mustangu i zająć się starszymi rodzicami.
Będziemy ją namawiać, by, gdy tylko okoliczności
na to pozwolą, ukończyła kurs i zrobiła dyplom.

Studia dyplomowe
Karma Choesang – przed nim jeszcze rok
nauki na poziomie wyższym i praktyka
w Dharamsali

Sonam Tsering – dyplom
licencjacki otrzymał wiosną 2019.
Od razu rozpoczął czteroletnie
studia dyplomowe.

Szkoła Tybetańskiego Malarstwa Sakralnego przy klasztorze
Senchen Baudha w Kathmandu
Wangyal Gurung – przed nim jeszcze
cztery lata ciężkiej pracy. Wiosenny
lockdown oznaczał czteromiesięczną
przerwę w nauce. Od jesieni Wangyal
rozpoczął zdalne nauczanie.

Trinity International SS&Collage, Katmandu
Tsering Penpa – z nami od 2014. Po letnim kursie Leadership Workshop
w Dharamsali rozpoczął studia licencjackie na kierunku „Zarządzanie i
administracja”.

Higher Secendory School, Pokara

Ngawang Gyatso – kontynuuje naukę w liceum i
dzielnie zmierza do matury. Planuje dyplom
licencjacki z zakresu administracji samorządowej.

Tenzin Yeshi Gurung – uczennica klasy jedenastej i
nasza nowa stypendystka, wnuczka legendarnego
tybetańskiego powstańca walczącego w latach 60tych
XX wieku z chińską Armią Ludowo-Wyzwoleńczą.
Przyszła nauczycielka.

III. Inne osiągnięcia:
1. Ngawang Tsering – w ubiegłym roku, jeszcze przed uzyskaniem
dyplomu w Szkole Tybetańskiego Malarstwa Sakralnego przy klasztorze
Senchen Baudha w Katmandu, dołączył do zespołu konserwatorów
prowadzącego prace restauratorskie w klasztorze w Marphie. Dziś
klasztor jest ponownie otwarty i wygląda pięknie. Brawo.

2. Kto pamięta historię Buchunga Gurunga?
Niestety z powodów losowych musiał przerwać
naukę rozpoczętą w 2018 roku. Dzięki środkom
przekazanym przez naszych wspaniałych
donatorów został (choć dopiero przy trzecim
podejściu) szczęśliwym posiadaczem prawa
jazdy. Najprawdopodobniej zostanie kierowcą w
Mustangu. Kto wie, może to właśnie na niego
natraficie ruszając w drogę z Jomsom do Pokary.
V. Sprawozdania finansowe fundacji publikujemy na naszej stronie
internetowej, na facebookowym profilu oraz na rządowej stronie
i n t e r n e t o w e j N a r o d o w e g o I n s t y t u t u W o l n o ś c i h t t p s : //
sprawozdaniaopp.niw.gov.pl .

Wszystkim Sponsorom programu stypendialnego oraz Przyjaciołom
fundacji niezmiennie należą się wielkie podziękowania.
Tashi delek !
Zarząd Fundacji

