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Witajcie ● Zebranie pracowników „Bringing Hope” ●  Ela i Magda ● Przyjęcie świąteczne
W jaki sposób możesz się zaangażować?  ● Więcej zdjęć

Witajcie

Choć nie pisaliśmy nic w ciągu ostatnich dwóch tygodni, to jednak wiele się działo. 

W połowie  grudnia  byliśmy na zebraniu 
pracowników  organizacji  „Bringing  Hope  To 
The Family”, podsumowującym rok 2010 i do-
tyczącym planowania na rok 2011. To zebranie 
trwało cztery dni od 13 do 16 grudnia i było bar-
dzo owocne. Dla nas jako reprezentantów pol-
skich darczyńców było bardzo ważne, aby tam 
być i mieć wpływ na to, co tam się dzieje. Szcze-
gólnie,  że  oprócz  prezentacji  raportów podsu-
mowujących rok  2010 były  wykonywane  rów-
nież plany na przyszły rok. Zgodnie z tym jak 
prowadzi nas Duch Święty, najbardziej angażo-
waliśmy się  w pracę dwóch działów „Bringing 
Hope To the Family”: domu dziecka Home Aga-
in  i  nowopowstającej  chrześcijańskiej  szkoły 
podstawowej High Hope. 

Widzieliśmy, jak  Bóg z wielką mocą mo-
tywował pracowników do lepszej pracy w przy-
szłym roku, szczególny nacisk był położony na 
podwyższenie jakości pomocy udzielanej lokal-
nej społeczności, a także na zwiększenie samofi-
nansowania  się  niektórych  działów.  Bardzo 
szczegółowo  omawiany  też  był  bardzo  bliski 
i ważny  dla  nas  temat  komunikacji  między 
sponsorowanymi dziećmi i darczyńcami z Pol-
ski. 
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Faith i pracownicy "Bringing Hope"

Faith Kunihira prezentuje podsumowanie 
roku w "Bringing Hope"

http://www.uganda.info.pl/


Faith  Kunihira  jak  i  inni  pracownicy 
oraz co też bardzo nas cieszyło, również re-
prezentanci darczyńców z USA mówili, że to, 
co jest niezwykłe w pomocy z Polski to fakt, 
że  przesyłane  wsparcie  jest  systematyczne, 
a nie tak, jak w przypadku innych organizacji 
– od czasu do czasu. Było tak nawet wtedy, 
gdy przez najbogatsze kraje świata (napraw-
dę  Polska  do  nich  należy)  w  międzyczasie 
przeszedł tzw. kryzys. No cóż, jak powiedział 
jeden z naszych polskich przyjaciół: „na świe-
cie panuje kryzys,  a u nas Jezus Chrystus”. 
Przekazujemy podziękowania od Faith i  in-
nych  pracowników  „Bringing  Hope”  dla 
wszystkich Polaków wspierających potrzebu-
jących  w Ugandzie.  Przekazują  również  za-
pewnienia o modlitwie oraz noworoczne ży-
czenia.

Ela i Magda

W  międzyczasie  Honia  pojechała  14 
grudnia do Entebbe, aby odebrać dwie pol-
skie  wolontariuszki:  Magdę  z  Zabrza  i  Elę 
z Cieszyna, które przyleciały 15 grudnia rano. 
Popołudniowa droga do Entebbe była najgor-
szą w życiu Honi, która mówi, że myślała, że 
zginie na drodze. Wydawało się, że kierowca 
niedowidzi  i  kilka  razu  cudem uniknęliśmy 
zderzenia z innymi samochodami. Droga na 
odcinku  ok.  100  km  przed  Kampalą  jest 
w przebudowie  i  wygląda  jak  polna  droga, 
tylko miejscami bardzo szeroka. Nie ma żad-
nych znaków poziomych, ani linii. Stoją tylko 
czasem  słupki  oraz  są  nieoznaczone  progi 
zwalniające,  które  są  trzy  razy  wyższe,  niż 
w Polsce. Tak więc, jeśli się nie zauważy ta-
kiego progu, to można stracić koła. Kierowcy 
wyprzedzają na trzeciego, a nawet czwartego. 
Jak  się  ściemnia,  to  sytuacja  się  pogarsza, 

gdyż nie za bardzo widać pieszych, rowerzy-
stów  i  motocyklistów.  Jednym  słowem  coś 
niewyobrażalnego dla uporządkowanego pol-
skiego kierowcy, szczególnie chrześcijanina. 

Musimy się jednak przyznać, że jeszcze 
dwa lata temu jeździliśmy niewiele bardziej 
bezpiecznie na polskich drogach. Prawdopo-
dobnie byliśmy jednymi z najszybciej jeżdżą-
cych na naszych polskich drogach, aż pewne-
go dnia podczas studiowania 13 rozdziału li-
stu do Rzymian, dotknął nas fragment o po-
słuszeństwie świeckiej władzy. Od tamtej po-
ry Piotr  zaczął  jeździć  przepisowo (przynaj-
mniej jeśli chodzi o prędkość). Bóg wiele razy 
potem  potwierdzał  słowo  rhema  z  tamtego 
czasu, na przykład ostrzegając nas przez do-
chodzące do nas pogłoski o śmierci ważnych 
osób w kościele (również w Ugandzie zginęło 
w ciągu krótkiego czasu kilku kaznodziejów), 
którzy zginęli w wypadkach drogowych z po-
wodu nieprzestrzegania przepisów. Po pew-
nym  czasie  Honia  również  dała  się  Bogu 
przekonać, że Mu na tym zależy. Po prostu 
Bóg nie chce,  byśmy umarli  przedwcześnie, 
niestety  często  Go  nie  słuchamy,  narażając 
się na niepotrzebne niebezpieczeństwo. 

Pierwsze zdjęcie Magdy i Eli  
z dziećmi w Ugandzie
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Jak Honia wracała z dziewczynami na 
drugi  dzień  z  Entebbe  do  Kyenjojo,  to  jak 
zwykle  było  bardzo  gorąco  i  miały  otwarte 
okna w busie, tak więc cały kurz z tej remon-
towanej drogi osiadał im na włosach, odzieży 
i drogach oddechowych. Tak więc, jeśli tylko 
jest to możliwe, to unikamy podróży do Kam-
pali, gdyż ta droga jest niebezpieczna i bar-
dzo uciążliwa. 

Dzięki Bogu jednak bezpiecznie Honia 
dowiozła  Magdę  i  Elę  do  naszej  Kasiiny, 
gdzie  zostały  przywitane  przez  tańczące 
i śpiewające  dzieci  z  domu  dziecka  „Mama 
Martyna Home”, a następnie zjadły pierwszą 
kolację w Ugandzie, złożoną z pysznych owo-
ców i  innych smacznych potraw.  Następnie 
zapadły w pierwszy mocny sen, który nie zo-
stał  zakłócony  nawet  przez  szczura,  który 
zwykle grasuje w nocy. 

Przyjęcie świąteczne

Dzieci zaproszone na przyjęcie

W sobotę 18 grudnia odbyło się wielkie 
przyjęcie zwane „Children and widows Chri-
stmas Party” („Przyjęcie świąteczne dla dzie-
ci i wdów”) w organizacji „Noah’s Arc” w Ka-
siinie,  gdzie  przebywamy.  Kenneth  Kaba-
gambe  zaprosił  wszystkie  dzieci  i  wdowy, 
które  ma  zarejestrowane  w  ramach  swojej 

organizacji „Arka Noego”, a które w ramach 
możliwości otrzymują pomoc i wsparcie. Zo-
stały też zaproszone specjalne osoby, np. mi-
nister, znany dziennikarz radiowy oraz pani 
Linda  –  Ugandyjka,  która  działa  na  rzecz 
dzieci  i  potrzebujących  w ramach rządowej 
organizacji „Kind Uganda”.

Zanim się przyjęcie zaczęło, od godziny 
siódmej  rano  układaliśmy  dzież  na  matach 
w kościele. Było wiele pracy, bo mieliśmy po-
nad 2000 sztuk odzieży i około 300 par san-
dałów.

Od godziny siódmej rano 
układaliśmy rzeczy

Przyjęcie  miało  się  zacząć  o  godzinie 
dziewiątej rano, ale jak przystało na warunki 
ugandyjskie  zaczęło  się  z  dwugodzinnym 
opóźnieniem.  My byliśmy  właściwie  gotowi 
o czasie, ale tzw. „guest of honor” („gość ho-
norowy”), którym był minister, spóźniał się, 
a nie chcieliśmy bez niego zaczynać. W końcu 
jednak postanowiliśmy zacząć, bo inaczej nie 
zdążylibyśmy zrealizować wiele punktów na-
szego programu.

Na  początku  były  odśpiewane  hymny 
Ugandy oraz regionu Tooro, gdzie przebywa-
my. Po czym zaczęły się przemówienia Ken-
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netha  oraz  specjalnych  gości  w  tym  także 
nas. My zdecydowaliśmy wykorzystać okazję 
i opowiedzieć o jedynym powodzie, dla któ-
rego jesteśmy w Ugandzie – o Panu Jezusie, 
o miłości Bożej, o tym, że to przyjęcie odby-
wa się ze względu na Ewangelię. Dzieliliśmy 
się  przesłaniem  o  Bożej  miłości,  o  tym,  że 
Bóg jest dobry i dlatego ciągle coś nam daje 
– dał nam nawet swojego jedynego Syna, by 
umarł za nasze grzechy i w ten sposób uwol-
nił nas od nich. Okazało się, że powód naszej 
obecności  nie  jest  zbyt  powszechnie  znany 
mimo ustawicznego przypominania o tym.

Piotr na początku swej przemowy zadał 
pytanie:  „czy  wiecie  dlaczego  tu  jesteśmy?” 
Nikt nie podniósł ręki,  więc Piotr  odpowie-
dział: „ze względu na tylko jedną osobę – Je-
zusa  Chrystusa”.  Potem  opowiedział  swoje 
świadectwo i na zakończenie swego przemó-
wienia zadał ponownie to samo pytanie i cie-
kawe było to, że jako pierwsza podniosła rękę 
dziewczynka – muzułmanka, która udzieliła 
prawidłowej  odpowiedzi.  Kenneth mówi,  że 
nawet  wśród  dzieci  muzułmańskich  osoba 
Jezusa Chrystusa jest znana i kochana, ale ze 
względu na posłuszeństwo rodzicom dzieci te 
nie  mogą  podjąć  samodzielnej  decyzji,  by 
stać się chrześcijanami. 

Mówiliśmy także o inicjatywie Gwiazd-
kowej Niespodzianki, którą w Polsce zorgani-
zowała Fundacja KAIROS z Wrocławia, wo-
bec czego zostało przekazane ponad 5 tys. zł 
na  cel  zakupu  prezentów  świątecznych  dla 
dzieci w Ugandzie. Jako prezenty świąteczne 
została zakupiona odzież i sandały. Były też 
zakupione  szczególne  prezenty  dla  dzieci, 
które miały dobre wyniki w nauce: termosy, 
miski, lampy naftowe, pojemniki na żywność 
i  inne.  Zostały  też  przekazane  pieniądze 

z Polski na zakup 100 prezentów dla wdów, 
co stanowiły spódnice i bluzki oraz tzw. pa-
kiet świąteczny, czyli: mydło, masło, ryż, sól, 
olej  i  cukier.  Wiele  rodzin  je  ryż  tylko  na 
święta oraz tylko wtedy słodzi herbatę.  Tak 
więc ten pakiet świąteczny był praktycznym 
wyrazem miłości i wsparcia dla tych wdów. 

Wręczanie pakietów dla wdów

Dzieci miały otrzymać odzież i sandały, 
które miały same wybrać. Zanim jednak po-
szły do naszego świeżo zbudowanego budyn-
ku kościoła,  aby wybrać,  co im się podoba, 
niektóre z nich zostały wywołane, aby otrzy-
mać  prezenty  w  nagrodę  za  dobre  wyniki 
w nauce. To ma znaczenie, gdyż wiele z tych 
dzieci  jest sierotami i  nie  mają wielu doro-
słych,  którzy  by  ich  motywowali  do  nauki. 
Takie  prezenty  są  dla  nich  motywacją,  aby 
postarać się lepiej na przyszły rok, aby móc 
otrzymać prezent,  o  ile  w tym roku się  nie 
udało.

W  międzyczasie  był  smaczny  obiad, 
składający się z mięsa (w biednych rodzinach 
je się mięsa bardzo rzadko, czasem tylko na 
święta),  ryżu,  matoke,  ziemniaków,  sosu 
orzechowego, kapusty oraz oczywiście napo-
ju gazowanego. To też jest wielka atrakcja dla 
wielu dzieci. 
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Zadowolone z obfitego posiłku dzieci

Całe przyjęcie zakończyło się około go-
dziny 18, tak jak było planowane, aby więk-
szość gości zdążyła do swoich domów przed 
zmrokiem około godziny 19:30.

Byliśmy  wieczorem  wyczerpani,  ale 
szczęśliwi,  że  mogliśmy  być  znakiem  Bożej 
miłości w Imieniu Pana Jezusa Chrystusa dla 
dzieci, sierot i wdów w Ugandzie, ale nie tyl-
ko dla  nich.  Wielu  bowiem z  zaproszonych 
gości cieszyło się z tej inicjatywy i było to dla 
nich świadectwem żyjącego Boga, który inte-
resuje się swoimi dziećmi w Ugandzie. Dzi-
wili się, że ludzie z Polski, którzy ich nie zna-
ją, zdecydowali się przysłać pieniądze na pre-
zenty  dla  dzieci  i  wdów,  aby  zaświadczyć 
w praktyczny  sposób  o  miłości  braterskiej, 
która nie zna bariery granic i koloru skóry. 

Polecamy się Waszym modlitwom.
Pozdrawiamy serdecznie.
Honorata i Piotr Wąsowscy 
e-mail: misje@wse.org.pl

W JAKI SPOSÓB MOŻESZ SIĘ 
ZAANGAŻOWAĆ:

1. Módl się: 

 aby dobry Bóg zachował nas od chorób 
i węży

 abyśmy  potrafili  właściwie  rozeznać 
Boże prowadzenie co do działań w Ugan-
dzie

 aby Bóg dał nam wiele okazji do dziele-
nia się Bożą miłością

 aby Bóg otworzył możliwości dla bizne-
sów pomiędzy Polską a Ugandą

 aby Bóg przyprowadził ludzi do współ-
pracy w ramach edukacji chrześcijańskiej

 o Elę i Magdę, aby weszły w Boże dzie-
ła, które są im przygotowane w Ugandzie

 o bezpieczny przyjazd 8 wolontariuszy 
20 stycznia oraz o ich efektywny i zdrowy 
dwutygodniowy pobyt w Ugandzie

 inne intencje, cokolwiek Bóg położy na 
sercu

2. Wesprzyj finansowo projekty pomocy: 

 budowy  szkoły  przy  „Burden  Bearers” 
w Kyenjojo i „High Hope” w Kaihurze

 wsparcia  dla  domów  dziecka  „Mama 
Martyna Home” i „New Hope Orphanage”

 adopcji na odległość dzieci z tutejszych 
domu dziecka

 zakupu samochodu z napędem na 4 koła

 sponsoringu edukacji dzieci i młodzieży

 zobacz też inne projekty pomocy siero-
tom i wdowom w Ugandzie na naszej stro-
nie: www.uganda.info.pl

3. Przyjedź tu jako wolontariusz!
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Więcej zdjęć

Aktywności dla dzieci

Zdjęcie z dziećmi z domu dziecka 
w dniu przyjazdu Eli i Magdy

Sandały zakupione na akcję 
świąteczną

Ela układa odzież dla dzieci

Odzież i sandałki dla dzieci

Spódnice i bluzki dla dziewcząt
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Odzież dla chłopców

Widok na odzież poukładaną
według płci

Pakiety świąteczne dla wdów

Nagrody dla najlepszych uczniów

Brama przystrojona białym 
papierem toaletowym i balonami

Namioty dla gości
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Krojenie warzyw do obiadu

Gotowanie obiadu świątecznego

Prezentacje pieśni i tańców dzieci  
z domu dziecka

Bożonarodzeniowe przedstawienie,  
w którym Piotr grał rolę „krówki”

Lokalny muzyk Joseph Kakuzi wraz 
ze swoją grupą śpiewał i tańczył na 

naszym przyjęciu

Radosne rytmy porwały wielu 
do tańca, nawet Piotra
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Niektórzy zaproszeni goście

Pani Linda przemawia na przyjęciu

Pani Linda wręcza prezenty 
najlepszym uczniom

Ważny gość z Kampalii 
też wręczał prezenty

Wręczanie termosów 
dla najlepszych uczniów

Wręczanie lamp naftowych
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Niektóre dzieci otrzymały miski  
w prezencie

Inne dzieci otrzymały pojemniki  
śniadaniowe

Dzieci pokazują co dostały

Przymierzanie odzieży

Magda i Ela pomagają dzieciom 
przymierzać ubrania

Honia pomaga dobrać właściwy 
rozmiar sandałków
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Każdy chce wziąć coś ładnego

Dziewczęta wybierają sandały dla  
siebie

Dziewczęta wybierają sobie spódnice

Przed posiłkiem dzieci myją ręce, 
bo będą jeść palcami

W kolejce po obiad

Dzieci skoncentrowane na jedzeniu
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Różnorodność dań obiadowych

Nawet mała Ruth pije po raz 
pierwszy w życiu coca-colę

Po obiedzie trzeba się trochę 
rozruszać

Zapraszamy na naszą stronę:
www.uganda.info.pl
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