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Szkoły Sathya Sai w Brazylii 

rozwijają charakter i służą społeczeństwu 

 

 

Niezależnie od tego, gdzie działają, szkoły Sathya Sai stanowią wzór edukacji dla 

najbiedniejszych dzieci, kształtują ich charakter, życie rodzinne i służą społeczeństwu. 

Pierwsza szkoła Sathya Sai w Ameryce Łacińskiej – trzecia poza Indiami – powstała 

w 1993 roku w Rio de Janeiro, w dzielnicy Vila Isabel, w pobliżu ośrodka Sathya Sai, aby służyć 

dzieciom z ubogich społeczności. Gdy na tym terenie wzrosła przestępczość, to dzięki łasce 

Bhagawana szkołę przeniesiono w 2007 roku do nowej i bezpieczniejszej siedziby oddalonej 

od tego miejsca. Dzisiaj w szkole Sathya Sai, w dzielnicy Vila Isabel, uczy się 44 dzieci – 

w przedszkolu oraz w pierwszej i drugiej klasie szkoły podstawowej.  

Niedawno szkołę odwiedziła matka jednego z absolwentów. Jej syn, skrzypek, 

reprezentował Brazylię na festiwalu muzycznym w Nowym Jorku, w Stanach Zjednoczonych. 

Wyraziła uznanie dla zasad Edukacji Sathya Sai: „Dziecko, które żyje w ubogiej i pełnej 

przemocy społeczności, nie jest łatwo wykształcić na człowieka z charakterem”. 

W 2000 roku otwarto szkołę Sathya Sai w Goiás, aby zapewnić dzieciom edukację 

wczesnoszkolną. Dzisiaj uczy się w niej 41 dzieci w wieku 4-5 lat.  

W latach 2019-2020 szkoła Sathya Sai w Goiás znalazła się w gronie trzech najlepszych szkół, 

które otrzymały nagrodę w Programie Odpowiedzialności Społecznej Agrinho (Agrinho Social 

Responsibility Programme) za ogród warzywny, zajęcia z ekologii i propagowanie szacunku do 

przyrody. W 2020 roku szkoła zdobyła nagrodę za film Obrońcy przyrody, który ukazuje 

znaczenie wartości ludzkich w relacji człowieka z przyrodą. 

W 2002 roku swoje podwoje otworzyła szkoła Sathya Sai w mieście Ribeirao Preto. Obecnie 

uczy się w niej 158 dzieci, począwszy od edukacji wczesnoszkolnej do piątej klasy szkoły 

podstawowej. Od roku 2019 szkoła otrzymała wiele nagród za udział w brazylijskiej 

Olimpiadzie Astronomicznej (Brazilian Astronomy Olympiad), projekcie przeznaczonym dla 

wszystkich szkół. Uczniowie zdobyli łącznie 7 złotych, 10 srebrnych i 21 brązowych medali. 

W miarę możliwości szkoły Sathya Sai w Brazylii pomagają rodzinom uczniów – dostarczają 

paczki żywnościowe i zestawy do higieny osobistej oraz zapewniają pomoc psychologiczną, 

wsparcie w zakresie opieki zdrowotnej i porady prawne, jeśli to konieczne. Ponadto organizują 

warsztaty Wychowania w Wartościach Ludzkich dla rodziców i opiekunów. 
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