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WSTĘP

To jest niezwykłe, że znów możemy się podzielić świadectwami z pobytu trzech wolontariuszek,  
które były rejonie Kyenjojo na jesieni 2012 roku. 

Magda G. z Krakowa była już po raz drugi, choć na pewno nie ostatni. Jest pielęgniarką z zawo-
du, ale w Ugandzie ujawniają się jej inne talenty i w okolicznościach, które ją czasem zaskakują,  
kreatywnie  pomaga  tamtejszym  ludziom.  Magda,  opowiadając  o  pierwszym  pobycie  w 
Ugandzie osobom w Polsce, zaraziła swym entuzjazmem m.in. Natalię i Anię, które pojechały w 
ubiegłym roku razem z nią do tego pięknego afrykańskiego kraju.

Wszystkie doświadczyły, jaki Bóg jest dobry i jak troszczy się o tych, którzy Mu ufają. 
„Bowiem bez wiary (ufności – przyp.własny) zaś nie można podobać się Bogu.  
Przystępujący bowiem do Boga musi uwierzyć, że Bóg jest i że wynagradza  
tych, którzy Go szukają” (Hbr 11:6). 

Zapraszamy do lektury!
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Mam na imię Magda, ale jako, że do Ugandy wyjeżdża wiele Magd, 
a podczas mojego pobytu byłyśmy we dwie Magdy, przypadły nam 
przydomki w udziale. I tak jako, że mieszkam w Krakowie, nazywano 
mnie  Magda  „Kraków”,  a  Madzia  z  Augustowa  była  Magdą 
„Augustów”- to tak ku woli wyjaśnienia. 

Na  przełomie  września  i  października  spędziłam  w  Ugandzie  2,5 
tygodnia. Był to mój drugi pobyt w tym miejscu. Może opiszę,  co 
działo się przez ten rok, od czasu wizyty w Ugandzie w 2011 roku do 
czasu tej wizyty.

Przez cały ten rok Pan Bóg nie pozwolił mi zapomnieć o Ugandzie. 
Miałam  prezentacje  o  Ugandzie  i  opowiadałam  o misji  tam  pro-
wadzonej w wielu miejscach: w  kościele, na szkółkach niedzielnych, 
na spotkaniach studenckich, w świeckich przedszkolach, w pracy. 
Byłam tak bardzo poruszona zainteresowaniem i zaangażowaniem 
sprawami Ugandy ludzi w różnym wieku, z różnych środowisk i z ró-
żnych  denominacji.  I  choć  po  powrocie  w  2011  roku  nie 
planowałam wyjazdu do Ugandy w najbliższym czasie, to już po pół 
roku  wiedziałam,  że  swój  kolejny  urlop  muszę  spędzić  znowu  w 
Ugandzie. 

Nie wyobrażałam sobie, że mogę tam nie wrócić, że mogłabym nie 
zobaczyć powtórnie tych dzieci, że mogłabym nie wziąć udziału w 
ich uwielbieniu, że mogłabym nie zobaczyć tego miejsca znowu. 

Tym bardziej byłam szczęśliwa, że pojechałyśmy tym razem w czte-
roosobowym składzie.  Największą radością była dla mnie Natalia, 
która w Ugandzie oddała swe życie Panu Jezusowi. Przywilejem było 
dla  mnie  patrzeć,  jak  Go  poznaje,  jak  się  Nim  cieszy,  a  czas 

wspólnego czytania Biblii był nieoceniony. 
W Kyenjojo, gdzie przebywałyśmy, mieszkają 
również  misjonarze-  Mirka  i  Henry.  To  oni 
stworzyli nam „plan działania” i zajmowali się 
nami codziennie. Towarzyszyli Nam we wszy-
stkich  odwiedzanych  miejscach,  tłumaczyli 
niejasności  i  zasady  ugandyjskiej  kultury, 
pomagali w przygotowaniu zajęć dla dzieci, 
doradzali. A codzienne wspólne posiłki były 
czasem,  gdzie  mogliśmy  dzielić  się  swoimi 
przeżyciami,  doświadczeniami  i  zachęcać 
się nawzajem. 

Odwiedzałyśmy pięć miejsc: 
• Kyenjojo, 
• Kaihura, 
• Misandika, 
• Kidoomi
• Nyakagongo.

Razem z dziewczynami  miałyśmy zajęcia dla 
dzieci  w tych  miejscach.  Specjalistkami  od 
zajęć  manualnych  była  Ania  i  Madzia 
„Augustów”, to one głównie malowały, ryso-
wały, tworzyły orgiami, używały kreatywnych 
drucików,  pokazywały  dzieciom  jak  można 
coś stworzyć przy niewielkim nakładzie zaso-
bów.  My  z  Natalią  za  to  prowadziłyśmy 
zajęcia  ruchowe  dla  dzieci:  gry,  zabawy, 
zawody,  uczyłyśmy  ich  również  polskich  i 
angielskich  piosenek.  Dzieci  odwdzięczały 
nam  się  piosenkami  w  języku  Rutooro. 
Ania z Magdą prowadziły szkolenia na temat 
naturalnego  planowania  rodziny  i  metod 
aktywizująch dla nauczycieli. 
Natalia przedstawiała prezentację o Polsce, 
a ja miałam szkolenie z pierwszej pomocy.
I tak wszystkie współpracowałyśmy 
i tworzyłyśmy naprawdę zgrany zespół.

Opiszę może jeszcze o takim małym wyzwa-
niu, któremu musiałam sprostać. 
A  mianowicie,  w  niedzielę  odwiedzałyśmy 
kościół w Kyenjojo. W trakcie nabożeństwa, 
na dwie minuty przed rozpoczęciem szkółki 
niedzielnej dowiedziałam się, że to właśnie ja 
mam  poprowadzić  dziś  zajęcia  dla  dzieci. 
Byłam przerażona, gdyż nie miałam nic przy-
gotowanego, żadnego programu, żadnych 
materiałów,  żadnego  pomysłu.  A  miałam 
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spędzić 2 godziny z około czterdzieściorgiem dzieci w wieku od ok. 2 
do14 lat. I jeszcze wypadałoby aby te dzieci przecież nauczyły się 
czegoś na tej szkółce, aby wyszły zbudowane i zachęcone. 
Pomodliłam się o to i wiedziałam, że tu tylko Bóg może przyjść mi z 
pomocą. 
I tak spędziliśmy cudowny czas z dziećmi ucząc się piosenek chrze-
ścijańskich, uwielbiając Boga, opowiadałam swoje świadectwo oraz 
przypowieści biblijne. Myślę, że nie tylko dzieci były tym zbudowane, 
ale również ja, widząc Bożą pomoc i pomysły jakie mi poddawał.

Jestem wdzięczna, 
że mogłam być w tym roku w Ugandzie,

 że mogłam widzieć radość, zadowolenie i wdzięczność na  
twarzach dzieci. Jestem również wdzięczna, że mogłam to 

robić w tak doborowym towarzystwie misjonarzy,  
wolontariuszek i miejscowych ludzi. 

Nazywam się Natalia, mam 22 lat. 
Koniec minionych wakacji był dla mnie niezwykły, ponieważ pierw-
szy raz w życiu mogłam wyjechać do Afryki.
Trudno jest mi określić, dlaczego tak bardzo chciałam wyjechać na 
misje do tak biednego państwa.
Myślę,  że  odważyłam  się  na  taki  krok  dzięki  niedawno poznanej, 
wspaniałej  osóbce-Madzi  G.,  która po raz  drugi  wybierała  się do 
Ugandy.

Zachęcona jej  opowieściami i  doświadczeniem jakie zdobyła, nie 
zastanawiając się długo, podjęłam decyzję że jadę. Razem z nami 
wyjechały jeszcze 2 wolontariuszki: Ania i Madzia B. z  Augustowa.
Wszystkie spędziłyśmy tam 2,5 tygodnia.

Jako, że byłam osobą niewierzącą, ciężko mi było mieć jakiekol-
wiek oczekiwania odnośnie wyjazdu. Wiedziałam, że będziemy pra-
cować z dziećmi z domów dziecka, więc jeszcze w domu starałam 
się przygotować dla nich jakieś gry i zabawy.
Każda z nas miała przygotowane różne edukacyjne materiały. Mo-
głyśmy więc nie tylko bawić i edukować dzieci, ale również nauczyć 
coś dorosłych (zwłaszcza Madzia G., która jest pielęgniarką i  Ania 
pracownik  socjalny).  Podczas  pobytu,  jako  najmłodsza  i  najmniej 
doświadczona z naszej grupy najwięcej czasu spędziłam bawiąc się 
z dzieciakami. Bardzo podobało mi się ich ogromne zaangażowanie 
podczas gier, zabaw i śpiewów.

Byłam  ogromnie  zaskoczona  jaką  wielką 
ciekawość wśród dzieci,  studentów i  doro-
słych wzbudziłam przedstawiając prezenta-
cję o Polsce.

Bardzo  miła  i  wesoła  była  sytuacja,  gdy 
uczyłyśmy piosenki w języku polskim, składa-
jącej  się  właściwie  z  kilku  prostych  słów: 
„głowa,  ramiona,  nogi,  stopy  –  należą  do 
Jezusa”. 
To  było  niesamowite  z  jakim  zaangażowa-
niem dzieci i nauczyciele w Kaihurze uczyły 
się  słów.  Żeby  było  jeszcze  śmieszniej  tej 
piosenki  nauczyły  nas  dzieciaki  z  domu 
dziecka „New Hope” 
Po około dwóch dniach, gdy ponownie od-
wiedziłyśmy to miejsce, wszędzie słyszałyśmy 
słowa  i  melodię  „naszej”  piosenki.  To  było 
bardzo zabawne, tak jak niektóre zachowa-
nia i zwyczaje ludzi z Ugandy.
Bardzo  dla  mnie  zaskakujące  było  to,  że 
nawet zwykły  wypad do sklepu niemal  za-
wsze kończył się jakąś nową znajomością.
Gdy idzie biały człowiek wszyscy krzyczą : „Hi 
Muzungu!”  (co  znaczy  cześć  Muzungu  – 
biały  człowieku)  albo  pytają  :  „Jak  się 
masz?” itd. Nie rzadko zdarzało się, że ludzie 
podchodzili żeby zamienić kilka słów. To było 
bardzo miłe i takie inne od naszej kultury.

Jednak największym  i  najbardziej  nieocze-
kiwanym owocem wyjazdu jest fakt, że pod-
czas  pobytu  w  Ugandzie  dokonała  się 
niezwykła dla mnie rzecz. 

Poznałam  Pana  Boga,  zbliżyłam  się  do 
Niego i oddałam Mu swe życie. Jest to moje 
naj, naj najlepsze wspomnienie w życiu.
Bardzo  zaskoczyły  mnie  warunki  w  jakich 
przebywałyśmy.  Po  opowieściach  Magdy 
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przygotowywałam się na tzw. „hardcore” (ciężkie warunki). 
Po przyjeździe do hotelu byłam bardzo zdziwiona, bo warunki (jak 
dla  mnie)  były  bardzo  dobre  (może  Pan  Bóg  sprawił,  że  moje 
pierwsze wrażenie było tak bardzo pozytywne, żebym nie uciekła…).
W pokoju miałyśmy wygodne, duże łóżka z moskitierami,  łazienkę 
(co prawda myłyśmy się  w misce,  w deszczówce,  ale  to  nie  był 
problem). Nawet sobie pomyślałam, że wcale nie jest tu tak ciężko 
mieszkać  na  stałe.  Po  około  dniu,  poznałyśmy  naszych 
„współlokatorów”, którymi byli:  mrówki,  ja-szczurka, jakieś nieznane 
mi  robaki  oraz  ogromny  (chyba)  bardzo  miły  bąk,  który  miał  w 
naszym pokoju swoje mieszkanko zaczęłam zmieniać zdanie.
Kiedy musiałam umyć włosy, nie było prądu żeby podgrzać wodę, 
która z resztą nam się skończyła i musiałyśmy sobie ja przynieść już 
całkowicie zrozumiałam, że wcale tak łatwo nie jest.  Tym bardziej 
podziwiam Mirkę i Henry`ego – małżeństwo polsko-kenijskie (którym 
bardzo serdecznie dziękuje za pomoc i opiekę jaką darzyli nas od 
pierwszego do ostatniego dnia naszego pobytu). Oni każdego dnia 
napotykają trudności w zwykłym dla nas życiu codziennym, poma-
gają innym i głoszą Ewangelię.
Po  zapoznaniu  się  z  warunkami  w  jakich  żyją  Ugandyjczycy  wie-
działam, że my mamy luksusowe warunki, jakie większość zwykłych 
mieszkańców tego państwa nigdy mieć nie będą.

Tym bardziej byłam zaskoczona ich radością życia, tym jak potrafią 
pięknie i szczerze rozmawiać z Bogiem.

Myślę, że to właśnie tu poznałam co znaczy gościnność. Ludzie tu 
nie mają zbyt wiele, a mimo to wszędzie gdzie byliśmy, witano nas 
bardzo serdecznie i częstowano obiadem. 

Nawet pewna wdowa pobłogosławiła nas oddając nam jajka. Dla 
nas jajka nic wielkiego nie znaczą, a dla nich jak zauważyłam zaraz 
po mięsie jest to towar „z górnej półki”.

Taki gest zrobił na mnie ogromne wrażenie.
Nie wiem, czy ja mieszkając w domu bez prądu, nie mając żadnych 
udogodnień typu: bieżąca woda, TV, Internet, jedząc tylko to co mi 
w ogródku wyrośnie, nie mając grosza w kieszeni, potrafiłabym zdo-
być się na taki gest.

   Gdy myślę o pobycie w Ugandzie z perspektywy czasu, czyje że 
ten wyjazd dał mi tak wiele.
Tak  bardzo dziękuje  Bogu,  że  mogłam tam wyjechać.  Wierzę,  że 
jeszcze nie jedne wakacje spędzę w Ugandzie i będzie to czas, kiedy 
to ja zrobię coś dużego i dobrego dla tych ludzi.

   Myślę, że najlepsza zachętą dla innych 
do wyjazdów 

misyjnych  jest fantastyczna przygoda i  
że jest to wspaniały czas, w którym nie 
wiem jak, bo ciągle jest się zajętym, ale 

Bóg w jakiś subtelny i niezauważalny 
sposób potrafi na dobre zamieszkać w 

sercu.

Żywego pragnienia, aby wziąć udział w dzia-
łalności  misyjnej  w  Afryce  doświadczyłam 
ponad  dwa  lata  temu.  Rozważałam  to  w 
swoim sercu i modliłam się o ewentualny wy-
jazd.  Rozmawiałam  też  z  różnymi  osobami 
na temat wolontariatu,  które nieco później 
pomogły mi  podjąć pewne kroki  przygoto-
wujące do tej służby. Ku mojemu zdziwieniu 
nawet  moja  rodzina,  na  początku  scepty-
cznie nastawiona, przyjęła bardzo spokojnie 
moją  decyzję  i  obdarzyła  mnie  ogromnym 

wsparciem. W pewnym momencie wszystko 
ułożyło  się  tak  pozytywnie,  że  mogłam 
wyjechać do Ugandy.
Cały  pobyt  poza  domem  wraz  z  bardzo 
długą  podróżą  (30  godzin)  trwał  20  dni  i 
nocy.  W krótkim czasie doświadczyłam tak 
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intensywnych  wrażeń,  że  trudno  je  opisać  w  kilku  słowach.  Na 
początku  prowadziłyśmy  przed  południem  w  różnych  szkołach 
zajęcia dla dzieci, a po południu szkolenia dla nauczycieli, rodziców 
oraz opiekunów. 

W kolejnych dniach wspólnie z Mirką i Henrym, naszymi opiekunami, 
brałyśmy udział w dalszych spotkaniach realizując założone punkty 
programu.

Mieszkałyśmy w jednym z lepszych hoteli w Kyenjojo z dostępem do 
wody  i  prądu.  Zajmowałyśmy przytulny  pokój  z  łazienką         i 
ubikacją,  doprawdy  nie  spodziewałam  się  takich  luksusów.  Moja 
euforia opadła, gdy zabrakło wody, nie było prądu, a na dodatek 
pogryzły  mnie  pchły  i  komary  (była  moskitiera  nad  łóżkiem,  ale 
siedziałam sobie po nocy pisząc pamiętnik). 

Och, Afryka, należy się przyzwyczaić i przygotować na wszystko, a 
przede wszystkim zabezpieczyć. A może po prostu należy zaufać 
Bogu w każdym położeniu. 
Nasze  położenie  było  przecież  i  tak  o  niebo  lepsze  niż  sytuacja 

mieszkaniowa  wielu  Ugandyjczyków. 
Bowiem  ich  warunki  życia  znacznie 
odbiegają  od  naszych  sta-ndardów.  Żyją 
bardzo  skromnie,  a  mimo  to  są  bardzo 
gościnni,  otwarci  i  radośni.  Dostawałyśmy 
zaproszenia  na  różne  rodzaju  uroczystości, 
gdzie  częstowano  nas  ugandyjskim 
jedzeniem. 

Bardzo  poruszyła  mnie  sytuacja  ubogiej 
wdowy  mieszkającej  w  Kidoomi.  Oddała 
swoją  ziemię  dla  dzieci,  aby  powstała  na 
niej  szkoła  i  kościół.  Gdy  przyjechaliśmy  w 
odwiedziny  do  tejże  szkoły,  wdowa  sama 
niewiele  posiadając  podarowała  nam 
cztery jajka. W tym czasie to były najlepsze 
jajka na świecie, te kupowane w sklepie były 
blade i bez smaku. 
Działalność Honi  i  Piotra widoczna była na 
każdym kroku. m.in. po-wstały nowe budynki 
mieszkalne  dla  osieroconych dzieci,  podni-
osły  się  standardy  życia  wychowanków  z 
domów  dziecka.  W  pewnym  wymiarze 
zostały  też  zaspokojone  ich  podstawowe 
potrzeby.  

Będąc  na  miejscu  uświadomiłam  sobie 
jednak,  jak  wiele  jeszcze  można  zrobić  w 
Ugandzie.  Dzieci  witały  nas  z  ogromną 
radością  i  entuzjazmem,  zawsze  chętne  i 
cierpliwe  w  wykonywaniu  wszelkiej  pracy. 
Natomiast nauczyciele i opiekunowie chcieli 
poznawać i uczyć się coraz więcej. 
To  wszystko  sprawiało  wrażenie,  że  przy 
współudziale  ludzi  dobrej  woli  można 
zorganizować  wsparcie  dla  społeczności 
lokalnej,  które  zapewni  lepsze  perspektywy 
na przyszłość.

Moje  oczekiwania  nieco  rozminęły  się  z 
zastaną  rzeczywistością,  wydawało  się,  że 
tak łatwo spełnia się tam pewne założenia, 
a  tymczasem  bez  wysiłku  i  uwzględnienia 
specyfiki  tamtejszej  kultury,  języka,  ogólnie 
warunków środowiskowych, nie można wła-
ściwie realizować założonego programu. 

Wielkim  wyzwaniem  było  także  zaakce-
ptowanie  tamtejszej  stratyfikacji,  bowiem 
dzieci  zajmują  najniższą  pozycję  w  społe-
czności afrykańskiej.  Często były bardzo źle 
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traktowane, przez co miały niskie poczucie własnej wartości,  brak 
wiary we własne siły  i możliwości.  Podczas  zajęć zauważyłam, że 
więcej warte były słowa pochwały i zachęty niż nagany, której im 
nie  szczędzono.  Te  małe  dusze  powinny  być  podtrzymywane  na 
duchu,  a  zbyt  często  są  karcone  i  przytłaczane  nadmiernymi 
obowiązkami. 

Jezus przecież wyraźnie podkreślał: 
„Pozwólcie dzieciom przychodzić do 

mnie i nie zabraniajcie im, bowiem do 
takich należy królestwo Boże”. 

To przesłanie może być wezwaniem 
i przyszłością dla dzieci i ich opiekunów w 
rozwijającej się społeczności ugandyjskiej.

Zakończenie

Dziękujemy Bogu za każdego wolontariusza, który był i będzie w Ugandzie, bo każdy może stać się przedłużeniem 
„Bożego ramienia” dla potrzebujących w Ugandzie. W styczniu tego roku była tam 10-osobowa grupa. Niektórzy z 
nich  głosili  Słowo  Boże,  inni  organizowali  zajęcia  z  dziećmi.  Mężczyźni  dzielnie  pracowali  przy  fundamentach 
kolejnego budynku domu dziecka ”New Hope”. Ich praca pozwoliła na zaoszczędzenie kilku tysięcy dolarów. Cała 
grupa miała okazję na różne sposoby pomagać tamtejszym ludziom. Ich pobyt choć krótki, był bardzo intensywny.
Następnie przyjechały kolejne cztery osoby, które obecnie są w Ugandzie:  Paula,  Eunika,  Adam i  Wioleta.  Kilka  
kolejnych osób planuje wyjazd, a Asia i Łukasz, którzy już byli w Ugandzie myślą powrocie tam w czasie wakacji.  
Choć taki wyjazd jest kosztowny, to nigdy nie są to zmarnowane pieniądze. 

Chcemy zachęcić wszystkie  osoby,  które się  zastanawiają nad wolontariatem w  
Ugandzie, Polsce, czy gdziekolwiek na świecie, słowami z księgi Nehemiasza: 

„Oni wszyscy nas straszyli, bo myśleli o nas: Oni zniechęcą się do tej pracy, tak że ona nie  
zostanie wykonana. A teraz, Boże, dodaj odwagi!” (Neh 6:9). 

Niech Pan Bóg doda Wam odwagi, abyście wypełnili Jego plan dla swego życia!
„Zaprawiajcie  się  w dobrem! Troszczcie się  o sprawiedliwość,  wspomagajcie  uciśnionego,  
oddajcie słuszność sierocie, w obronie wdowy stawajcie!” (Iz 1:17).  

                                    Honorata i Piotr Wąsowscy

Przekaż 1%

ABY PRZEKAZAĆ 1% PODATKU ZA ROK 2012 
DLA DZIECI W UGANDZIE
NALEŻY WPISAĆ W PIT PONIŻSZE INFORMACJE:

Fundacja KAIROS
KRS 0000214806

             w rubryce Cel szczegółowy należy wpisać Uganda
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W  jaki  sposób  można  się zaangażować?

1. Modlić się:

aby Pan Bóg objawiał nam szczegóły wizji  dla 
działań w Ugandzie 

o  nauczycieli  w  szkołach  chrześcijańskich, 
o otwarcie ich uszu duchowych na głos Boży 
i pasję dla spraw Królestwa Bożego

o dzieci i  młodzież, do których dociera nasza 
misja, by wszystkie poznały Pana Jezusa osobi-
ście, stając się Jego uczniami 

o Mirkę i Henrego, o Boże prowadzenie i mą-
drość w wykonywaniu Bożej woli  w Ugandzie, 
o  potrzebne finanse  na utrzymanie,  o  prawi-
dłowy przebieg ciąży dla Mirki

o  Bożą  ochronę  dla  wolontariuszy,  którzy  są 
obecnie w Ugandzie 

2. Wesprzeć finansowo projekty pomocy: 

adopcji na odległość dzieci z domów dziecka

sponsoringu edukacji  dzieci  i  kursów zawodo-
wych biednej młodzieży

doprowadzenia prądu do szkoły „Hope Aca-
demy” (brakuje jeszcze ok. 9 tys. zł)

zapewnienia posiłków dla dzieci w przedszkolu 
i szkole „Hope Academy” (koszt miesięczny ok. 
5 tys. zł

budowy  i  wyposażenia  przedszkola  „Hope 
Academy” w Kaihurze (brakuje jeszcze ok. 15 
tys. zł)

założenia dachu na polskim domu misyjnym 
     (koszt ok. 10 tys. zł) 

wyposażenia domu dla starszych ludzi  + dom 
dziecka na Górze Modlitwy Kasozi (łóżka, ma-
terace, pościel, stoły, krzesła, koszt. ok. 5 tys. zł)

proszę zobaczyć też inne projekty pomocy siero-
tom i wdowom na stronie: www.uganda.info.pl

3. Wysłać paczkę do Ugandy

4. Wyjechać jako wolontariusz
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