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Uwaga dla nauczyciela: Żaden z regionów Republiki 
Filipin nie jest typowy dla całego kraju. Filipiny to wiele 
wysepek i wiele różnych kultur. Co więcej, kultura i zwyczaje 
mogą się różnić nawet w obrębie jednej wyspy. 

Historia o Domingu oparta jest na faktach autentycznych. 
Niektóre są jednak prawdziwe tylko dla obszarów górskich, 
inne dla nizinnych, a jeszcze inne tylko dla muzułman.  

Dopasowanie danej kultury do odpowiedniej krainy 
geograficznej wprowadziłoby dużo zamieszania, tak więc 
wszystkie fakty zostały splecione w jedną historię. 

Jeśli kiedykolwiek będziesz miał możliwość odwiedzenia 
Republiki Filipin, przygotuj się na to, że jej przemili 
mieszkańcy zawładną twoim sercem.  

Domy na Filipinach są bardzo różne. Niektóre z nich 
naprawdę niezwykle piękne. Jednak część mieszkańców tych 
tropikalnych wysp woli mieszkać w przewiewnych domkach 
“nepa”. W takim właśnie domu mieszkał Doming, bohater tej 
historii. 

I jeszcze jedna ciekawostka: redaktor tego wydania 
opowiedział tę historię (bez żadnych ilustracji) pięciu różnym 
grupom. Wszyscy słuchacze byli nią zachwyceni. Przygotuj się 
więc na pytanie: “Czy to jest prawdziwa historia?” 

Tak. Doming (chociaż to nie jest jego prawdziwe imię) był 
sprzedawcą lodów na patyku, a opisane wydarzenia mają 
miejsce na Filipinach codziennie. 

Drogi Nauczycielu, ta historia oddawana jest w twoje 
ręce wraz z modlitwą autora, ilustratora i redaktora, by stała 
się narzędziem w Bożych rękach i sprawiła, aby wielu zaczęło 
modlić się o ludzi mieszkających na Filipinach. Jeśliby zaś 
wielu zainteresowało się tym krajem, a niektórzy zostali 
powołani, by tam służyć Panu, nasza radość nie będzie miała 
granic. 

ROZDZIAŁ 1 

1. 

Doming starł pot ze swojego brązowego czoła. Skrzynka 
z lodami, którą nosił na ramieniu była bardzo ciężka i chociaż 
była dopiero siódma rano, słońce na Filipinach grzało już 
prawie nie do zniesienia. 

Nosił ze sobą mały dzwonek, którym dzwonił, aby 
oznajmić ludziom, że chłopiec z lodami właśnie przechodzi tą 
drogą. Dzwonił głośniej i częściej, gdy tylko pomyślał o 

swojej mamie. Jego tatuś już nie żył, a pieniądze, które 
zarabiał teraz Doming były bardzo potrzebne mamusi, którą 
tak bardzo kochał. 

Chłopiec wolałby, aby mama nie posyłała go do szkoły. 
Gdybym tylko miał więcej czasu, myślał, mógłbym zarabiać 
więcej pieniędzy, ale mama chce, abym był wykształcony, chce 
żebym został kimś ważnym, gdy dorosnę: lekarzem, 
prawnikiem, a może politykiem! Myślę jednak, że dziadek ma 
rację. Mam 11 lat i nie muszę już chodzić do szkoły, jeżeli 
mam zamiar pracować na polu ryżowym. Dziadek twierdzi, że 
wszystko czego potrzebuję, to silne plecy i stopy. 

2. 

Doming uśmiechnął się na myśl o dziadku, który zawsze 
pokazywał swoje gołe stopy, kiedy opowiadał o tym, ile lat 
przepracował na tarasach ryżowych w Mindanao (czyt. 
Mindanau). Duży palec jego stopy wyraźnie odstawał od 
pozostałych. 

–To dlatego–mówił dziadek–że w czasie pracy chwytałem
się palcami ziemi, aby nie ześliznąć się z góry. Byłem 
młodszy od ciebie, gdy ojciec zabrał mnie po raz pierwszy do 
pracy na tarasy ryżowe. 

Doming kochał swojego dziadka, ale jednocześnie bał się 
go. Dziadek urodził się na wyspie Mindanao (pokaż na 
mapie), był mahometaninem i nienawidził chrześcijan. Lubił 
opowiadać o swoim dziadku, jak zabił wielu chrześcijan 
nożami, które on teraz przechowywał na pamiątkę. Nauczono 
go, że zabicie chrześcijanina oznacza znalezienie łaski w 
oczach Allacha, w którego wierzył. 

–Nigdy nie dopuście do tego, aby w tej rodzinie znalazł
się jakiś chrześcijanin–mawiał zwykle dziadek, kładąc rękę na 
wiszącym u jego boku wielkim nożu. 

Zbliżała się pora pójścia do szkoły. Doming był 
zniechęcony, ponieważ tego ranka sprzedał zaledwie kilka 
lodów. Nagle usłyszał łomot, zagłuszający dzwonienie jego 
dzwoneczka i przeszywający jego myśli. Zatrzymał się, chwilę 
posłuchał, a potem zbiegł szybko zakurzoną drogą. Był 
pewien, że to robotnicy budujący w pobliżu dom tak hałasują. 
Oni na pewno kupią lody, ponieważ zarabiają dużo pieniędzy–
pomyślał i miał rację! Mężczyźni kupili wszystkie lody, jakie 
miał w swojej niebieskiej skrzynce. Pracowali od rana, a w 
porze największych upałów odpoczywali, ale teraz krótka 
przerwa na lody bardzo dobrze im zrobiła. 




