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Witajcie

Po nadrobieniu wielu zaległości  na-
reszcie możemy opisać wspaniały czas, gdy 
w styczniu gościliśmy grupę ośmiu wolon-
tariuszy z Polski. Wcześniej przyjechało tu 
już  około  10  osób  na  tak  zwaną  „własną 
rękę”,  ale  tak  duża  zorganizowana  grupa 
przyjechała z Polski do Ugandy za naszym 
pośrednictwem po raz pierwszy.

Przyjazd wolontariuszy

Zresztą wyjazd z Polski tak pokaźnej 
grupy nie jest wcale prosty. Samo uzbiera-
nie pieniędzy na wyjazd i pobyt, wiąże się 
z pewnym zaangażowaniem i wysiłkiem. Stąd też okazało się, że każdy z wolontariuszy miał  
świadectwo Bożego działania na temat tego, jak w niezwykły sposób znalazły się pieniądze 
umożliwiające wyjazd. „Gdy Jezus mówi 'tak', nikt nie może powiedzieć 'nie'” – jak śpiewamy 
w jednej z ugandyjskich pieśni.

Honorata wykorzystała swój talent organizatorski i zaplanowała dzielnej ósemce każdy 
dzień pobytu. Oczekiwaliśmy pastora Mariusza Muszczyńskiego z Opola z córką Martą, Ewę 
Połeć ze Zdzieszowic, Andrzeja Kowolika z Komprachcic, Adama Pestki z Tułowic oraz pastora 
Daniela Wołkiewicza z miejscowości Klucze z synami Filipem i Jonatanem. Plan ich pobytu 
był bardzo napięty i później okazało się, że z niektórych (niewielu) punktów programu trzeba 
było zrezygnować. 

Program zaczynał się od odebrania grupy z lotniska w Entebbe wieczorem w czwartek 
20 stycznia. Niestety dotarliśmy na lotnisko z godzinnym opóźnieniem, gdyż wynajęty przez 

www.uganda.info.pl                                                                           Honorata i Piotr Wąsowscy ● dnia 7.3.2011 ● strona 1 z 27

Wspólne zdjęcie całej ekipy

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


nas pierwszy bus, zepsuł się na stacji benzy-
nowej. Straciliśmy trochę czasu na szukanie 
i wynajęcie  innego  miniautobusu,  tak  więc 
na lotnisku byliśmy około 22:30. Bardzo się 
ucieszyliśmy, widząc ich wcale na nas nie za-
gniewanych, ale radośnie nas oczekujących, 
mimo wielkiego  zmęczenia  (byli  w podróży 
już całą dobę). Wspólnymi wysiłkami załado-
waliśmy 24 walizki i około 23:00 wyjechali-
śmy z lotniskowego parkingu w stronę Kyen-
jojo.  Czekało  nas  około  pięć  godzin  jazdy. 
W połowie drogi zepsuł nam się ten drugi au-
tobus. Jednakże Pan Bóg sprawił, że mimo, 
iż była godzina trzecia w nocy, w pobliżu sta-
cji benzynowej, na której się zatrzymaliśmy, 
przechodził pewien człowiek, który znał me-
chanika.  Po  godzinnej  naprawie  ruszyliśmy 
w  dalszą  drogę.  Nasi  goście  naprawdę  byli 
bardzo zmęczeni, gdy dojechaliśmy do Kasii-
ny o godzinie szóstej rano w piątek. Jednakże 
bardzo  się  ożywili,  widząc  wszystkie  dzieci 
z domu  dziecka  tańczące  i  śpiewające  dla 
nich na powitanie w półmroku poranka. Ku 
zdziwieniu śpiewali także piosenki po polsku, 
których  nauczyła  ich  Ela,  jak  na  przykład 
„Dzisiaj jest dzień, który dał nam Pan”. 

Było  bardzo  zimno,  więc  jak  najszyb-
ciej rozpakowaliśmy nasz autobus i z pomocą 
dzieci znieśliśmy wszystkie walizki do domu 
Kennetha, który miał stać się dla nas wszyst-
kich  wspólnym  mieszkaniem  na  najbliższe 
dwa tygodnie. 

Po szybkim umyciu się, z ulgą położyli-
śmy się w wygodnych łóżkach, aby po pięciu 
godzinach wstać na śniadanie. Około godziny 
13 mieliśmy już obiad z dziećmi w Kasiinie, 
po którym wielu z nas brało udział w tańcach 
z  dziećmi.  Następnie  Kenneth  Kabagambe, 
założyciel „Arki Noego” podzielił się historią 

swojej  służby  wśród  potrzebujących  dzieci. 
Około godziny 16 pojechaliśmy w odwiedziny 
do  domu  dziecka  „New  Hope”  w  Kyenjojo 
prowadzonego przez Annet i Davida Busobo-
zi. Tam spędziliśmy miłe dwie godziny, zaja-
dając owoce i słuchając świadectwa ich służ-
by oraz bawiąc się z dziećmi. Umówiliśmy się 
też za kilka dni na mecz piłki nożnej chłop-
ców z domu dziecka i naszych mężczyzn. Po 
godzinie  18  znaleźliśmy  się  w  domu  Faith 
Kunihiry  w  Kaihurze  na  smacznej  kolacji. 
Kiedy wróciliśmy do Kasiiny około 21, bardzo 
szybko się umyliśmy i już około 22:30 byli-
śmy  w  łóżkach,  gdyż  szykowała  się  bardzo 
pracowita sobota. Pastor Mariusz miał jechać 
z pastorem Davidem Busobozi do Fort Por-
tal, aby tam usługiwać na konferencji w wyż-
szej szkole medycznej. Natomiast pastor Da-
niel z Piotrem oraz Filip i Jonatan mieli za-
miar pojechać z pastorem Paulem na ewan-
gelizację. Honia z Ewą, Martą, Adamem i An-
drzejem  mieli  jechać  do  Kaihury,  aby  tam 
usługiwać  dla  młodzieży  i  spędzić  czas 
z dziećmi  w  domu  dziecka  „Home  Again” 
w Kaihurze.

Prace wolontariuszy

Tuż  po  przyjeździe  grupa  została  po-
dzielona na zespoły zgodnie z obdarowania-
mi,  jakie  poszczególne  osoby  posiadały 
i zgodnie z aktywnościami, do jakich się za-
deklarowały przed przyjazdem. 

Grupa  pierwsza  składała  się  z  dwóch 
pastorów i  Piotra,  który był  ich przewodni-
kiem. Pastor Mariusz jest od lat zaangażowa-
ny  w  zakładanie  kościołów.  Założył  także 
szkołę  dla  misjonarzy  i  jako  jedyny  z  całej 
grupy  już  wcześniej  kilka  razy  był  na  czar-
nym lądzie w celach misyjnych.  Pastor Da-
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niel jest założycielem i prezesem organizacji 
„Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczyn-
ne”, która w 26 placówkach w Polsce zajmuje 
się  niesieniem  pomocy  ponad  tysiącu  lu-
dziom, którzy wszystko stracili: osobom bez-
domnym, uzależnionym od alkoholu i narko-
tyków. Ogólnie ta  grupa zajmowała się  wy-
jazdami do kościołów i głoszeniem Słowa Bo-
żego w różnych miejscach. W odległych ko-
ściołach,  które  odwiedzaliśmy,  zbierali  się 
nie tylko wierni z danej wioski, ale za każdym 
razem  także  spora  grupa  liderów  z  innych 
okolicznych  wspólnot,  chcących  zobaczyć 
i posłuchać, co też mają im do przekazania, ci 
rzadko tutaj na wioskach widywani Bazungu 
(biali ludzie) z Polski.

Pastor  Mariusz  zwiastował  w różnych 
tematach, między innymi o Duchu Świętym, 
o tym jak ważna jest relacja z Nim. Zachęcał 
do wsłuchiwania się w głos Ducha Świętego 
i do bycia Mu posłusznym. Wyjaśniał też na 
podstawie  Pisma  Świętego,  w  jakim  celu 
Duch Święty  jest  nam dany.  Po swoim na-
uczaniu wielu Ugandyjczyków zechciało być 
ochrzczonymi w Duchu Świętym. Bóg nie za-
wiódł  i  wiele  osób  otrzymało  dar  Ducha 
Świętego. 

Pastor Daniel opowiadał między inny-
mi  o  tym,  w jaki  sposób  Bóg wykorzystuje 
negatywne rzeczy dziejące się w naszym ży-
ciu, aby użyć nas w przyszłości do dzieł, któ-
rych byśmy się nie spodziewali. Dzielił się też 
swoim świadectwem o tym, jak będąc pasto-
rem pewnego dnia stał się bezdomnym. 

W tym  trudnym  doświadczeniu  starał 
się być wierny Bogu. Ostatecznie okazało się, 
że posłużyło to do powstania wielkiej służby 
pomocy ludziom bezdomnym i uzależnionym 
w Polsce,  której  prezesem  jest  w  tej  chwili 

pastor  Daniel.  Jako  biblijny  wzór  stawiał 
Joba,  którego  sprawiedliwość,  wierność 
i błogosławieństwo opisane na początku księ-
gi nazwanej jego imieniem, to był jedynie po-
czątek. Potem Bóg pozwolił diabłu zabrać Jo-
bowi wszystko, co posiadał łącznie ze zdro-
wiem, by uczynić go jakby oszlifowanym dia-
mentem  w  oczach  Bożych,  aby  ostatecznie 
pobłogosławić  go  w  dalszym  życiu  jeszcze 
bardziej niż na początku. 

Piotr często tłumaczył pastora Daniela

Oczywiście  nie były to jedyne tematy, 
jakimi dzielili się pastorzy. Oprócz głoszenia 
kazań,  kilkakrotnie  prowadzili  warsztaty, 
w których  pastor  Mariusz  specjalizował  się 
w nauczaniu liderów, a pastor Daniel usługi-
wał różnym grupom wierzących. 

Okazało się też, że nie trzeba koniecz-
nie znać języka obcego, żeby móc być przy-
datnym na misjach. Pastor Daniel mówił po 
polsku, Piotr tłumaczył go na angielski, a lo-
kalny  tłumacz  na  język  rutooro  lub  jakiś 
inny. Nie robiło to większej różnicy miejsco-
wym, którzy i tak mają zwykle dwujęzyczne 
spotkania: w lokalnym języku i w języku an-
gielskim. 
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Nieznajomość  języka  angielskiego  nie 
przeszkodziła  pastorowi  Danielowi  również 
w  wykorzystaniu  jego  daru  proroczego 
w trakcie  swoich  nauczań  i  wielu  Ugandyj-
czyków otrzymało budujące osobiste proroc-
twa.

Oprócz  spotkań  w  kościołach  miała 
miejsce seria wykładów dla liderów organiza-
cji  „Bringing  Hope  To  the  Family”.  Duch 
Święty  bardzo  mocno  działał  w  czasie  tych 
spotkań. 

Otwierający  wykład  pastora  Mariusza 
o „70  straconych  szansach”  mówił  o  Gede-
onie,  który  okazawszy  się  świetnym  wyko-
nawcą swojego powołania w swoim pokole-
niu,  niestety  zaniedbał  wychowanie  swoich 
70 dzieci, i tym samym kontynuacja zaczęte-
go przez niego dzieła, nie była możliwa.

Sama liczba 70 okazała się proroczym 
ostrzeżeniem dla słuchających tego wykładu 
liderów organizacji, wśród których byli opie-
kunowie  domu  dziecka  „Home  Again”, 
w którym obecnie przebywa około 70 dzieci, 
dyrektor  i  nauczyciele  ze  szkoły  zawodowej 
„Dorcus”, w której tegoroczny nabór wynosił 
dokładnie  70  uczniów  oraz  dyrektor  i  na-
uczyciele z nowej szkoły podstawowej, w któ-
rej  uczy się około 70 uczniów. Także liczba 
pracowników „Bringing Hope” jest bliska 70. 

O tych liczbach pastor Mariusz oczywi-
ście wcześniej nie wiedział. Cały cykl wykła-
dów był bardzo zachęcający dla wszystkich li-
derów i miał charakter ostrzegający, by uwa-
żać na przekazanie wiary w Jezusa Chrystusa 
następnemu pokoleniu.

Pastor Mariusz prowadzi warsztaty 
dla pracowników „Bringing Hope 

To The Family”

Wśród wielu zajęć, w których zaanga-
żowana była ta grupa, trzeba też wspomnieć 
o udziale w ulicznej ewangelizacji, w wiosce 
niedaleko  Fort  Portal.  Ewangelizacja  połą-
czona była z konferencją lokalnego kościoła. 
Przez  trzy  dni  w  kościele  trwały  modlitwy 
i wykłady, podczas których w innym miejscu 
wioski  zorganizowano  ewangelizację.  Aby 
przyciągnąć miejscowych, na specjalnie przy-
gotowanej z desek scenie, odbywały się wy-
stępy chrześcijańskich zespołów, które stara-
ły się skierować uwagę na naszego Boga. Naj-
więcej było młodych ludzi w wieku około 10-
15 lat, z których wielu później przyjęło Jezusa 
Chrystusa jako swojego Zbawiciela i Pana. 

Inna grupa składała się z Adama, An-
drzeja, Filipa i Jonatana, którymi „opiekował 
się” Paweł. Ta grupa głównie zajęła się pomo-
cą przy pracach budowlanych przy kopaniu 
fundamentów pod nową kuchnię w Kasiinie, 
przy  rozbiórce  drewnianego  przedszkola 
w Kaihurze, przy tynkowaniu szkoły w Kasii-
nie i przy innych tego typu pracach. Oprócz 
tego kilkakrotnie nasi dzielni mężczyźni dzie-
lili się Słowem Bożym i osobistymi świadec-

www.uganda.info.pl                                                                         Honorata i Piotr Wąsowscy ● dnia 7.3.2011 ● strona 4 z 27

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


twami  w  Kyenjojo,  Fort  Portal,  Kaihurze 
i w Kasiinie.  Filip,  student  szkoły  teologicz-
nej,  miał  okazję  wygłosić  jedno  ze  swoich 
pierwszych   kazań  na  Górze  Modlitwy  Za 
Wszystkie Narody w Kasozi, gdzie modlą się 
o Polskę i gdzie od około roku wisi polska fla-
ga. Filip świetnie sobie radził ze zwiastowa-
niem we wszystkich miejscach, gdzie był za-
proszony.

Filip dzieli się Słowem w kościele 
w Fort Portal

Mówił m.in. o konieczności przywdzia-
nia  całej  zbroi  Bożej  (Ef  6,  10-18),  abyśmy 
w czasie ataku diabła zdołali się ostać. Mówił, 
że jest wielu chrześcijan, którzy gdyby sami 
siebie widzieli w sferze duchowej, to zobaczy-
liby, że są nadzy – bez zbroi Bożej. Diabeł, 
który jest istotą duchową, bardzo dobrze wi-
dzi  takich  „gołych”  chrześcijan  i  wymierza 
swe strzały prosto w te „nieubrane” miejsca, 
co się objawia w sferze fizycznej w różny spo-
sób. Jonatan mówił na przykład o Bożym za-
opatrzeniu, które jest dla nas przygotowane 
na  czas  potrzeby,  na  podstawie  fragmentu 
o wyprowadzeniu wody ze skały przez Mojże-
sza. Jeżeli tylko Bogu zaufamy, to w naszych 
potrzebach objawi się moc Boża. Natomiast 
Adam  dzielił  się  swoim  świadectwem  i  na 
wszelkie możliwe sposoby zachęcał do czyta-

nia Pisma Świętego. Andrzej głosił na tematy 
związane  z  pokorą  i  uniżonym  sercem,  bo 
w takich postawach Bóg ma upodobanie. Te 
kazania i inne, które wygłosili, na pewno za-
padły  w  pamięć  słuchaczom.  Ci  mężczyźni 
oprócz głoszenia w kościołach, mieli też spo-
tkania dla młodzieży z domów dziecka oraz 
prowadzili gry i zabawy z dziećmi.

Grupa, w której była Ewa, Marta i Ho-
nia też miała wiele różnych aktywności. Mię-
dzy innymi były spotkania dla wdów, w któ-
rych Ewa mówiła o przedsiębiorczości, nato-
miast Marta dzieliła się Słowem o Elżbiecie, 
żonie Zachariasza,  która została przez Boga 
wynagrodzona za swoją cierpliwość i  zaufa-
nie Bogu. Dziewczyny również usługiwały na 
spotkaniach dla dziewcząt oraz dla młodzieży 
z domów dziecka. Prowadziły także gry i za-
bawy dla dzieci. 

Konferencja w Hakatoma

Była  też  dwudniowa  konferencja  dla 
dzieci  w Hakatoma, wiosce położonej około 
10 km od Kasiiny, na której Ewa dzieliła się 
z dziećmi Słowem Bożym o Zacheuszu,  aby 
być gotowym na osobiste spotkanie z Jezu-
sem i zaproszenie Go do swego domu. Potem 
były gry i zabawy dla dzieci oraz malowanie 
buzi, co szczególnie się podobało. Była pusz-
czana ugandyjska muzyka chrześcijańska. Po 
południu  był  rozdawany  darmowy  posiłek 
dla  dzieci,  po  którym  była  kolejna  sesja 
ewangelizacyjna.  W  tej  sesji  Ewa,  Marta 
i Honia  za  pomocą  papetów  opowiadały 
Ewangelię  dzieciom.  Szczególnym  tematem 
było przebaczenie w relacji do ludzi i relacji 
do Boga. Ela, Magda i bliscy nam Ugandyj-
czycy pomagali także w tym przedsięwzięciu. 
Dzieci były żywo zainteresowane, gdyż prze-

www.uganda.info.pl                                                                         Honorata i Piotr Wąsowscy ● dnia 7.3.2011 ● strona 5 z 27

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


kaz  był  bardzo ciekawy,  oparty  na  przykła-
dach  z  ich  życia.  Następnie  była  modlitwa 
o dzieci, które prosiły o nią. 

W Hakatoma niektóre dzieci  
potrzebowały szczególnej modlitwy

Wieczorami  odbywała  się  ewangeliza-
cja na powietrzu. Była też modlitwa o uzdro-
wienie  chorych  i  świadectwa  uzdrowień. 
W ciągu  tych  dwóch  dni  ponad  200  dzieci 
oraz około 100 dorosłych wzięło udział w róż-
nych  aktywnościach  ewangelizacyjnych 
w Hakatoma. Był to pomysł Kennetha Kaba-
gambe, który już od dawna modlił się o ludzi 
z tej wioski. Wierzymy, że będziemy słyszeć 
o wielu  owocach tej  ewangelizacji.  Niektóre 
z nich już widzieliśmy, gdy podczas niedziel-
nego  nabożeństwa jedna  z  kobiet  będących 
na  tejże  ewangelizacji,  alkoholiczka,  którą 
znała cała wioska, mówiła świadectwo o oso-
bistym nawróceniu. Kobieta ta doświadczyła 
mocnego Bożego działania. 

Robinnah i Samuel

Marta, Ewa i Honia razem z Annet Bu-
sobozi  pojechały  pewnego  dnia  do  odległej 
wioski,  zwanej  Kisengya,  aby  spotkać  się 
z pastorem Samuelem i jego żoną Robinnah 

Musinguzi,  którzy  chociaż  nie  mają  prawie 
wcale żadnych finansowych środków, zorga-
nizowali  przedszkole w budynku zboru.  Pa-
stor Samuel i jego żona mieszkają w bardzo 
biednych warunkach, ale postanowili z odda-
niem służyć Bogu i  dzielą  się  tym, co mają 
z potrzebującymi. 

Pani  Robinnah  kilka  lat  temu  miała 
sen,  w którym Pan Bóg powiedział  jej,  aby 
zajęła się biednymi dziećmi i sierotami z oko-
licy, którymi nikt się nie opiekuje. Zmagała 
się ze sobą i z Bogiem, gdyż nie ma pedago-
gicznego  przygotowania  do  prowadzenia 
przedszkola i szkoły, a nawet środków finan-
sowych  na  kredki,  zeszyty  i  inne  pomoce 
szkolne dla dzieci. Jednakże poszła za powo-
łaniem, które Pan dał i jej od dwóch lat pro-
wadzi przedszkole, w którym jest ponad 60 
dzieci z wioski. 

Jest  to  jedyne  przedszkole  w okolicy. 
Dla pani Robinnah jest to wspaniała możli-
wość, aby dzielić się Ewangelią z dziećmi, co 
też czyni. Dzieci uczą się w tym przedszkolu 
m.in. angielskiego i nawet ci rodzice, którzy 
niedowierzali, że ona może coś dobrego zro-
bić  dla  tych  dzieci,  po  roku  widząc  dobry 
efekt  jej  nauczania  w innych  dzieciach,  też 
zaczęli posyłać swe dzieci do tego przedszko-
la.  Wiele tych dzieci  pochodzi z rodzin nie-
wierzących, wierzących tradycyjnie lub z tzw. 
kultu.  Jest  to więc świetna okazja do pozy-
skania dzieci dla Ewangelii poprzez edukację. 

Ten  wyjazd  wyrył  się  głęboko  w  na-
szych sercach z powodu spotkania ludzi po-
słusznych Bożemu wezwaniu bez względu na 
ograniczenia i trudności.
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Pani Robinnah z mężem i dziećmi  
szkolnymi przed budynkiem kaplicy,  
w której prowadzone jest przedszkole

Konferencja w Kyenjojo

W niedzielę 30 stycznia była zaplano-
wana konferencja w Kyenjojo dla około 200 
dzieci,  będących  pod  opieką  organizacji 
„Burden Bearers”, prowadzonej przez Annet 
i Davida Busobozi. W tym czasie pastor Ma-
riusz dzielił  się  Słowem Bożym. A Jonatan, 
Marta, Ewa, Adam, Andrzej i Honia prowa-
dzili różne aktywności dla dzieci. 

W  czasie  konferencji  było  również 
przedstawienie ewangelizacyjne w bardzo ak-
tualnym temacie w Ugandzie: otóż była pew-
na wdowa z piątką dzieci, dla których brako-
wało jedzenia, a na dodatek świnie sąsiadów 
pustoszyły  jej  skromny  ogród.  Postanowiła 
więc  wybrać  się  do  czarownika  (szamana), 
który dał jej specjalny proszek jako rozwiąza-
nie  problemu.  Powiedział  jej:  „policz  raz, 
dwa, trzy i dmuchnij ten proszek na świnie, 
a zdechną”. I stało się, jak powiedział. Rozra-
dowana  kobieta  przyszła  do  swych  dzieci 
i one zapytały, z czego się ich mama tak cie-
szy i ona powiedziała im co się stało, ale nie-
stety powtórzyła to zaklęcie i jej dzieci także 

umarły.  Zrozpaczona pobiegła do czarowni-
ka, aby znalazł rozwiązanie. On ją zapytał, co 
się  stało  i  kiedy  ona  wszystko  powtórzyła, 
i on padł  trupem. Kobieta  nie  wiedziała,  co 
począć.  Usiadła  i  płakała  na  myśl  o  swych 
dzieciach. W końcu wykrzyknęła:  „pójdę do 
pastora i do zboru, bo słyszałam, że tam mo-
dlą  się  o  wskrzeszenie  ludzi”.  Kiedy  tam 
przyszła,  pastor  zwiastował  jej  Ewangelię 
i ona się  nawróciła.  Następnie razem poszli 
modlić się o jej dzieci, które zostały wskrze-
szone. Potem modlili się o świnie, które także 
zostały  wskrzeszone,  a  na  koniec  poszli  się 
modlić  o  czarownika,  który  również  został 
wskrzeszony i też się nawrócił. To zabawne, 
kulturowo swojskie przedstawienie przygoto-
wane  przez  Annet  Busobozi  i  dzieci  z  jej 
domu dziecka, na pewno przemówiło do wy-
obraźni zebranych dzieci.  Takie sytuacje się 
zdarzają w Ugandzie, więc temat był bardzo 
bliski realiom. 

W czasie konferencji było także głoszo-
ne Słowo przez pastora Davida Busobozi oraz 
przez inne zaproszone osoby. 

Pastor Mariusz przemawiający do dzieci  
na konferencji dla dzieci w Kyenjojo
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Był także koncert chrześcijańskiego ze-
społu, na którym dzieci i wielu z nas dało się 
porwać radosnym rytmom. Był też smaczny 
obiad.  Na koniec  dzieci  otrzymały  prezenty 
w postaci  przyborów  szkolnych,  odzieży 
przywiezionej przez wolontariuszy i obuwia. 
Cała konferencja była wydarzeniem wyjątko-
wym i dziękujemy Bogu, że także polscy dar-
czyńcy mogli  się  przyczynić do jej  przepro-
wadzenia.

Wycieczka na safari

Pod  koniec  dwutygodniowego  pobytu 
wolontariuszy, cała ósemka wraz z nami, Elą, 
Magdą, Pawłem i Lillian oraz jeszcze paroma 
innymi Ugandyjczykami wybrała się na safari 
do Rezerwatu Przyrody zwanego Queen Eli-
zabeth Park, położonego około cztery godzi-
ny drogi busem na zachód od Kyenjojo. Na 
całą wycieczkę zaplanowaliśmy jeden dzień, 
który zaznaczył się oglądaniem pięknych wi-
doków nad jeziorami Edwarda i Georga. Naj-
pierw mieliśmy bezkrwawe fotograficzne po-
lowanie  na dzikie  zwierzęta,  nie  wychodząc 
z naszego busa, a potem wszyscy wybraliśmy 
się na rejs statkiem po kanale łączącym dwa 
malownicze jeziora. Podczas tej wyprawy wi-
dzieliśmy wiele różnych zwierząt m.in. kro-
kodyle, słonie, hipopotamy, takie dziwne no-
sorożce,  duże  jaszczury,  jelenie  i  dużo  róż-
nych  ptaków.  Całość  pobytu  zakończyliśmy 
dość wystawnym, jak na ugandyjskie warun-
ki, obiadem w hotelu w rezerwacie. Około go-
dziny 15 wybraliśmy się w podróż powrotną 
do  Kasiiny.  Jednakże,  gdy  po  pół  godziny 
drogi złapaliśmy gumę, to w czasie naprawy 
auta  część  z  nas  mogła  kupić  pamiątki 
w miasteczku  położonym  blisko  rezerwatu. 
W dalszej drodze zatrzymaliśmy się na rów-

niku i w blasku zachodzącego słońca zrobili-
śmy sobie liczne zdjęcia.

Paweł z Lilian jako jedyni zaryzykowali,  
by wysiąść z busa w rezerwacie, 

by mieć zdjęcie ze słoniem

Oczywiście  trudno  opisać  wszystkie 
działania i aktywności, w których brali udział 
nasi goście, jak na przykład mecz w wykona-
niu  naszych  polskich  mężczyzn  z  grupy 
i chłopców  z  domu  dziecka  „New  Hope” 
w Kyenjojo  (Polska  -  Uganda  6:6),  a  także 
wspólnych wieczornych nabożeństw z dzieć-
mi w Kasiinie, jedzenia smażonej szarańczy, 
rozmaitych spotkań, itd. Wszystko to przero-
dziło się we wspaniałe wspomnienia. W tym 
czasie  wolontariusze  pracowali  dla  chwały 
Bożej  i  w miłości  braterskiej,  ale  jednocze-
śnie dobry Bóg pracował w ich sercach, ale 
o tym w następnym newsletterze…

Serdecznie pozdrawiamy.

Honorata i Piotr Wąsowscy 

e-mail: misje@wse.org.pl

www.uganda.info.pl 

www.uganda.info.pl                                                                         Honorata i Piotr Wąsowscy ● dnia 7.3.2011 ● strona 8 z 27

http://www.uganda.info.pl/
http://www.uganda.info.pl/
mailto:misje@wse.org.pl


W JAKI SPOSÓB MOŻESZ SIĘ 
ZAANGAŻOWAĆ:

1. Módl się:

 abyśmy  potrafili  rozpoznać  Boże  prowa-
dzenie co do działań w Ugandzie

 aby Bóg dał nam wiele okazji do dzielenia 
się Bożą miłością

 aby Bóg otworzył możliwości dla biznesów 
pomiędzy Polską a Ugandą

 o właściwy  rozwój  chrześcijańskich szkół, 
które wspierają Polacy

 o Elę i Magdę, aby pobyt w Ugandzie po-
szerzył ich serca i dał im wieczną perspektywę 
na każdy dzień

 o trwałe  owoce pobytu polskich wolonta-
riuszy i misjonarzy w Ugandzie

 o cokolwiek innego, co Pan Bóg położy na 
sercu

2. Wesprzyj finansowo projekty pomocy: 

 dokończenia budowy przedszkola i  szkoły 
przy „Burden Bearers” w Kyenjojo (koszt oko-
ło 1000 zł na drzwi, okna i ławki)

 budowy przedszkola i szkoły „High Hope” 
w Kaihurze (100.000 zł)

 wsparcia dla domów dziecka „Mama Mar-
tyna  Home”,  „New  Hope  Orphanage” 
i „Home Again”

 adopcji  na  odległość  dzieci  z  wymienio-
nych wyżej domu dziecka

 wsparcia edukacji dzieci i młodzieży

 zbudowania  drewnianego  przedszkola 
i szkoły w Kisengya u pani Robinnah Musin-
guzi (3000 zł)

 pensji dla nauczycieli  w naszych szkołach 
chrześcijańskich  (dla  jednego  nauczyciela 
pensja to 400 zł miesięcznie)

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

3. Przyjedź tu jako wolontariusz!

Więcej zdjęć

Powitalny obiad w Kasiinie, umycie rąk  
nie jest tak łatwe jak w Polsce

Obiad powitalny, ten milet wygląda 
bardzo smakowicie

Powitalny obiad w Kasiinie, 
podejrzane te dania jakieś
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Powitalny obiad w Kasiinie, mięsko,  
ziemniaczki, iście królewska uczta

Powitalny obiad w Kasiinie, 
matoke, ryż, dynia, mniaaam

Obiad powitalny w Kasiinie, wszyscy 
zajęci poznawaniem nowych smaków

Biali goście wmieszali się między czarnych  
obiadowiczów z domu dziecka w Kasiinie

Na koniec powitalnego obiadu w Kasiinie  
– zamiast drzemki – tańce przy rytmie  

bębnów

Dwie trzecie bagaży to prezenty 
przywiezione z Polski
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Przywiezione zostały też pasty i szczotki  
do zębów oraz kosmetyki dla dzieci

Ewa porządkuje przywiezioną z Polski  
pościel i ręczniki dla dzieci

Andrzej nareszcie mógł poznać Angel 
(po lewej) i Hope, które wspiera w adopcji  

na odległość

Cały dom dziecka 'New Hope' już na 
drodze witał gości z Polski

Ciąg dalszy powitalnej delegacji z domu 
dziecka 'New Hope' w Kyenjojo

Dzieci z Home Again tańczyły i śpiewały  
przy akompaniamencie bębnów
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Tańce dzieci z domu dziecka Home Again 
na powitanie gości

Filip próbuje nagrać tańce i pieśni na  
powitanie w domu dziecka Home Again

Wspólne zdjęcie z niektórymi dziećmi  
i opiekunami domu dziecka Home Again 

w Kaihurze

Wykłady dla nauczycieli w Kaihurze

Czterech dzielnych przytulaczy

Zabawy z dziećmi z domu dziecka 
w Kasiinie
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Pastor Daniel i pastor Mariusz w kopalni  
w Kasese

Samochodem Paula jedziemy 
na ewangelizację do Fort Portal

Pastor Daniel z Pastorem Paulem 
w Fort Portal

Chłopaki mieli wielkie zadanie – w ciągu 
paru dni wytynkować sale w szkole  

w Kasiinie

Andrzej zbija nadmiar zaprawy,  
przygotowania do tynkowania

Jonatan i Paweł nie bali się ciężkiej pracy,  
aby tynkować szkołę
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Filip radośnie przesiewa piasek do 
tynkowania. A gdzie buty ochronne?!

Jonatan zachowuje europejski porządek  
na budowie

Praca na budowie w Ugandzie to czysta  
przyjemność, mówi Adaś

Chłopaki ochoczo rozwalają szkołę... aby  
można było zbudować nową

Rozbieranie przedszkola w Kaihurze

W ciągu dwóch dni przedszkole  
w Kaihurze zostało rozebrane
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Na konferencji w Hakatoma była głoszona 
Ewangelia dla dzieci w atrakcyjny dla  

nich sposób

Magda na konferencji w Hakatoma była  
jedno z dziećmi

Na konferencji dla dzieci w Hakatoma 
Ewa przekazywała ewangeliczne  

przesłanie dla dzieci, a Honia tłumaczyła

Na ewangelizacji dla dzieci w Hakatoma 
wykorzystaliśmy papety

W występach papetów pomagali także  
Ugandyjczycy

Papety były kierowane przez Ewę, 
Honię i Martę
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Dzieci w Hakatoma z wielkim 
zainteresowaniem słuchały przesłania  

z wypowiedzi 'papetów'

W nagrodę za trafną odpowiedź dzieci  
mogły uścisnąć "dłoń" papeta

Na koniec ewangelizacji papetowej było  
wezwanie do modlitwy, prawie wszystkie  

dzieci podniosły ręce

Punkt dekoracji buzi w Hakatoma

Talent plastyczny Ewy zamanifestował się  
w różnorodności kształtów na buziach 

dzieci w Hakatoma

Do Marty ustawiały się długie kolejki  
w Hakatoma
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Malowanie buzi w Hakatoma

Ela radośnie maluje buzie dzieciom 
w Hakatoma

Serduszka i słoneczka malowała Magda 
na ślicznych dziecięcych twarzyczkach 

w Hakatoma

W kolejce po posiłek w Hakatoma

Kenneth i Magda rozdają dzieciom 
jedzenie na konferencji w Hakatoma

Dzieci z konferencji w Hakatoma 
pozdrawiają dzieci w Polsce
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Dziwne okulary Ewy wzbudzały sensację  
wśród dzieci

Na konferencji dla dzieci w Hakatoma 
Marta, Ela i Ewa prowadziły aktywności  

dla dzieci

Ela szaleje z dziećmi w Hakatoma

Dom pani Robinnah i jej rodziny

Ewa i Marta przed budynkiem kuchni  
u pani Robinnah

Marta i Ewa z panią Robinnah
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Ewa przekazuje przesłanie ewangeliczne  
dla dzieci z przeszkola u pani Robinnah

Zaczęta struktura szkoły podstawowej  
u pani Robinnah

Namiot dla gości na konferencji dla dzieci  
w Kyenjojo

Dzieci siedzące pod namiotami 
na konferencji w Kyenjojo

Na konferencji  dla dzieci w Kyenjojo,  
od lewej – Marta, Ewa, Jonatan, 

pastor Mariusz

W czasie konferencji w Kyenjojo było 
także przedstawienie ewangelizacyjne
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Na konferencji w Kyenjojo dzieci z domu 
dziecka 'New Hope' śpiewały piosenki dla  

swoich rówieśników

W czasie oczekiwania na obiad na 
konferencji w Kyenjojo Jonatan 

organizował aktywności dla dzieci

Marta rozdaje słodycze dzieciom, które  
wszystko zjadły

Jonatan sprawiedliwie dzieli cukierki  
pomiędzy dzieci na konferencji w Kyenjojo

Ewa rozdaje cukierki na konferencji  
dla dzieci w Kyenjojo

Na konferencji dla dzieci w Kyenjojo każde  
dziecko chce dostać cukierka od Marty
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Ewa z Omegą i Calebu dzielnie pilnują  
prezentów dla najlepszych uczniów na 

konferencji dla dzieci w Kyenjojo

Po konferencji w Kyenjojo dzieci  
otrzymały przybory szkolne

Dzieci z domów dziecka dostały wiele  
przyborów szkolnych podarowanych 

przez Polaków

Bielizna była wspaniałym prezentem dla  
dzieci na konferencji w Kyenjojo

Dzieci otrzymały również obuwie  
po konferencji w Kyenjojo

W tle Annet Busobozi zadowolona 
z przebiegu konferencji w Kyenjojo
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Adam i Ewa nie mogli powstrzymać się,  
aby nie włączyć się w taneczne rytmy na 

konferencji dla dzieci w Kyenjojo

Wdowa z córką z prezentami 
po konferencji w Kyenjojo

Spotkanie dla wdów w Galihuma

Wdowy przyszły licznie na spotkanie  
w Galihuma

Ewa, Marta i Honia z niektórymi  
wdowami w Galihuma

Wdowy z Galihumy wykorzystały chwilę,  
aby mieć zdjęcie z Ewą, 
która uczyła ich biznesu
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Polska drużyna piłkarska

Ugandyjska drużyna piłkarska

Mecz Polska-Uganda, polski atak

Kibice na trybunach dopingowali obie  
drużyny

Młodzi Ugandyjczycy bardzo się starali,  
ale to Polacy strzelili pierwszą bramkę

Po wycieńczającej walce i stracie jednej  
pary butów dobiliśmy do remisu 6-6
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Śliczny bawół pośród ptaszków

Czasem krowy przeszkadzały 
w kontynuowaniu podróży

Widok na jezioro Edwarda, w dole nasz  
stateczek

O! To właśnie nasz stateczek stoi  
zacumowany i czeka na nas w porcie

Pospiesznie schodzimy w dół skarpy 
w rezerawacie na rejs po kanale Kazinga 

łączącym jezioro Edwarda i jezioro  
Georga

Rybacy w rezerwacie dostają co miesiąc  
pieniądze, by nie zabijać zwierząt w parku
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Andrzej zabrał na wycieczkę do rezerwatu 
„swoje” dzieci

Cały statek tylko dla nas

Błogosławiona Dziesiątka, która dostała  
się na to zdjęcie na rejsie

Honia i Piotr mają romantyczną chwilę  
na statku

Madzia odpoczywała na statku 
po intensywnym tygodniu

Rejs - nic się nie dzieje
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Fantazyjnie uczesany bawół rozmawia 
z krokodylem

Na rejsie można zobaczyć słonie, które  
spragnione przychodzą nad jezioro

Mama hipcia i mały hipuś udają, 
że nas nie widzą

W rezerwacje są setki gatunków ptaków,  
zdjęcie tego nie oddaje

Ten słoń nic sobie nie robił z polskiej  
publiczności, w ogóle nie odwrócił się do  

zdjęcia

Wspólny obiad w cywilizowanych 
warunkach zakończył przygodę w parku
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Owoce w Ugandzie to pychota; ananasy,  
arbuzy, mango, paszynfruty, dżekfruty  

i inne, delektowaliśmy się nimi  
każdego dnia

Pożegnalna kolacja w Kasiinie

Na pożegnalną kolację w Kasiinie  
przyjechały delegacje z wszystkich  

czterech wspieranych przez Polaków 
organizacji

Pożegnalna kolacja, matoke po raz ostatni
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