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Witajcie

Ten newsletter zawiera świadectwa pięciu z ośmiu wolontariuszy, którzy byli w Ugan-
dzie od 20 stycznia do 3 lutego 2011. Na pewno będzie to wielką zachętą dla tych, którzy będą 
to czytać.

Refleksje pastora Mariusza Muszczyńskiego

Górzysta, zielona, słoneczna Uganda. Wido-
ki tak piękne, że szybko zabrakło pamięci w apara-
cie. Dobrze, że były dodatkowe. Ludzie – zacieka-
wieni nasza obecnością, dzieci wskazujące na nas 
palcem, z radością odwzajemniały gest pozdrowie-
nia, machały rączkami. Życie jakby w zwolnionym 
tempie, nikt szybko nie chodzi, nie spieszy się. Od-
poczywają w cieniu drzew – parasoli, sprzedają na 
kawałku deski kilka ananasów, kopiec mango, kiść 
bananów.  Lekko  zmieszani,  gdy  podchodzimy, 
uprzejmi, chętnie oferują swój towar. 

Kościoły zazwyczaj wypełnione, większość to 
kobiety, dużo dzieci, siedzą na prostych ławkach, na matach własnoręcznie splecionych. Wy-
strojeni, jest kolorowo, radośnie, piękny śpiew, nie trzeba instrumentów, wręcz nie pasują,  
czasem jakieś tam stare klawisze casio wdzierają się w piękną harmonię głosów i rytmu bębna. 
Wszyscy się swobodnie poruszają, reagują całym ciałem, całą duszą. Jakie Bóg ma szczęście, 
że słucha tego na żywo! Posiadają niesamowitą pamięć, słuchają cierpliwie, uważnie, przywy-
kli do długich nabożeństw, niektórzy notują, większość musi zapamiętać. Jestem zadziwiony, 
ile pamiętali szczegółów z kazań. Mogą je śmiało sami ponownie wygłosić. Otwarci na modli-
twę, na Boga. 
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Miejscowość  Mpara,  głoszę  kazanie 
w kościele  stojąc  na  pięknie  uformowanym 
glinianym podwyższeniu. Kurz powoli opadł 
po  spontanicznej  pieśni.  Mówię  o  Duchu 
Świętym. Zapraszam do wspólnej modlitwy. 
Z przodu gromadzi się tak dużo ludzi, że bę-
dzie  trudno  do  każdego  podejść.  Podnoszą 
ręce do góry i zatapiają się w żarliwej modli-
twie. Widzę jak z prostą wiarą, nieskompli-
kowaną otwartością biorą od Boga całe dobro 
nieba.  Stają  się  duchowo bogaci,  przyjmują 
charyzmaty  Ducha,  posilenie,  pocieszenie. 
Ponownie  jestem  świadkiem  lokalnej  Pięć-
dziesiątnicy  –  wylania  Ducha  Świętego  na 
wszelkie ciało. Już dla tej chwili warto było 
pojechać. 

Warto było dla wielu rzeczy; zobaczyć 
z bliska  piękną  pracę  polskich  misjonarzy 
Honi i Piotra, pozyskać nowych ugandyjskich 
przyjaciół, uściskać kilka razy dziennie dzieci 
z domów dziecka, zachęcić kościoły w Kyen-
jojo,  Kasese,  Mpara i  innych miejscach. Od 
tej  pory  Uganda nie  jest  jedynie  jakąś tam 
nazwą państwową, geograficzną. Jest czymś 
bliskim sercu,  czymś radosnym,  osobistym, 
przywołującym piękne wspomnienia. 

Świadectwo Ewy Połeć

Siedemnaście  lat  temu  Bóg  włożył 
w moje serce pragnienie wyjazdu misyjnego 
do Afryki. W tamtym roku Pan odświeżył te 
marzenia,  które  włożył  we  mnie  wiele  lat 
temu.  Podczas  modlitwy  dostałam  wizję 
dziecka afrykańskiego, które powiedziało mi 
„twój Bóg jest głodny”. Bardzo mnie to do-
tknęło.  Kilka tygodni później  poznałam mi-
sjonarzy  z  Ugandy:  Honię  i  Piotra,  którzy 
byli odpowiedzią na moją modlitwę. 

Wierzę, że Bóg który nas stworzył, wie 
również  co i  kiedy ma zrobić  z  naszym ży-
ciem. 

W  styczniu  wraz  z  grupą  misjonarzy 
wyjechałam na dwa tygodnie do Ugandy. Bóg 
wypełniał swoje Słowo nad moim życiem, do-
świadczyłam cudu finansowego, bo w cztery 
tygodnie udało mi się zebrać potrzebną kwo-
tę na wyjazd, dzięki Panu. 

Nasz dobry Bóg zachował nas w czasie 
podróży i w dniach pobytu w zdrowiu, w jed-
ności, w zgodzie i w miłości, ale najważniej-
sze w tym wszystkim, że wypełniliśmy Boży 
cel, pracę którą Bóg położył przed nami. To 
nie był czas nieśmiałej wiary, ale wiary pły-
nącej z modlitwy i zaufania wielkiemu Bogu. 

Miałam możliwość  nauczać  w kościo-
łach  dzieci,  młodzież,  nauczycieli  i  wdowy. 
Tego czasu nigdy nie zapomnę. Przez te dwa 
tygodnie  pracowaliśmy  tak,  jakby  wszystko 
zależało  od  nas,  ale  ufaliśmy  tak,  jakby 
wszystko zależało od Boga. Dzieląc się świa-
dectwem w kościołach i nauczając, Bóg doty-
kał  mnie  poprzez  Swoje  Słowo,  jak  nigdy 
wcześniej. 

Ewa z malutką Ruth z domu dziecka  
w Kasiinie
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Jestem zachęcona, by sięgać po to, co 
niemożliwe. Pragnę, by moje marzenia i pla-
ny były wielkie, bo mój Bóg jest wielki. Bóg 
chce, abyśmy mieli wielkie pragnienia, które 
mogą być zrealizowane dzięki Jego możliwo-
ściom i w naszym posłuszeństwie.  

W  Ugandzie  naprawdę  niebo  jest 
otwarte  i  gwiazdy są  jakby na  wyciągnięcie 
dłoni, a ludzie kochają Boga i innych ludzi, 
wszyscy troszczą się o siebie nawzajem z ra-
dością i uśmiechem. A ananasy są najsmacz-
niejsze na świecie. :) 

Nie powinniśmy bać się, jeśli Boże pla-
ny nas przerastają, jeśli marzenia, które Bóg 
wkłada w nasze serce, wydają się niemożliwe 
do spełnienia, bo nie poruszamy się przecież 
w sferze widzialnej, ale w wierze. Takiej wia-
ry  życzę  nam  wszystkim,  bo  wszystko  jest 
możliwe dla wierzącego.

Pragnę bardzo podziękować Honoracie 
i  Piotrowi za to,  że zaplanowali  nam wspa-
niały czas, opiekowali się nami i brali udział 
we wszystkich spotkaniach i aktywnościach. 
Tłumaczyli  nas  i  przewozili  z  miejsca  na 
miejsce, to było ogromne przedsięwzięcie lo-
gistyczne,  zawsze  czuliśmy  się  bezpiecznie. 
Dziękuję.

Świadectwo Filipa Wołkiewicza

Czytając książki i oglądając filmy na te-
mat Afryki,  wyrobiłem sobie pewien pogląd 
i uważałem,  że  niewiele  może  mnie  zasko-
czyć.  Jednak  te  dwa  tygodnie  spędzone 
w Ugandzie były dla mnie niesamowitym do-
świadczeniem  i  przeżyciem.  Już  wiem,  że 
Afrykę  trzeba  poczuć,  posmakować  i  do-
tknąć, by tak naprawdę doświadczyć jej pięk-

na i odmienności. Niezapomniane dwa tygo-
dnie, niesamowity czas.

Wiem,  że  jestem  bogatszy  nie  tylko 
jako chrześcijanin, ale również jako człowiek, 
młody  chłopak.  To  był  czas,  kiedy Bóg na-
prawdę dotykał się mojego serca i pokazywał 
mi wiele rzeczy, w sposób wyjątkowy czułem 
Jego bliskość,  troskę i  miłość.  Doświadcza-
łem  Go  jako  Boga  Ojca,  który  troszczy  się 
w sposób wyjątkowy o swoje dzieci w Afryce. 
Niesamowicie  doświadczałem  Boga  sierot 
i opuszczonych, tych którzy źle się mają. Tak 
bardzo jestem wdzięczny za to przeżycie.

Kolejną  rzeczą  jakiej  doświadczyłem, 
było niesamowite i  powalające odświeżenie. 
Czuję się pełen radości i siły mimo, że każdy 
dzień  był  wypełniony  do  ostatniej  godziny. 
Doświadczyłem Boga wszechmogącego, który 
wszystko może i  nie ma rzeczy niemożliwej 
dla Niego. Przez Jego dzieła jakie widziałem 
w Ugandzie, moje serce budowało się. Niesa-
mowitym doświadczeniem byli  sami miesz-
kańcy Ugandy i oczywiście dzieci pełne miło-
ści. To był dla mnie ogromny szok, kiedy mo-
głem widzieć, jak ludzie uwielbiają Pana, gra-
ją dla Niego na bębnach i śpiewają. 

Filip w 35 stopniowym upale kopie  
fundament pod nową kuchnię
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Tak wiele uczyłem się i przyjmowałem, 
że chcę oddać chwałę naszemu Panu i Zbawi-
cielowi Jezusowi Chrystusowi za to, co uczy-
nił dla mnie w tym czasie 14 dni – za Jego ła-
skę i błogosławieństwo. Wiem, że Bóg zmie-
niał mnie, mój charakter, moje motywacje i 
nastawienie.  Jestem  Jemu  wdzięczny  za  to 
jak wiele uczynił w moim życiu w tak krótkim 
czasie. Amina. (Amina to Amen w języku Ru-
tooro).

Chcę podziękować także Bogu za takich 
ludzi jak Honia i Piotr, dzięki którym wiem, 
że piękną rzeczą jest służyć Bogu bez względu 
na cenę, jaką trzeba ponieść. Dziękuję Honiu 
i  Piotrze  za  wasze  pokorne i  gorliwe  serca. 
Rozżarzone miłością, nie tylko dla Boga, ale 
i bliźniego.  Webale  Jesu!  (Webale  w języku 
Rutooro  znaczy  dziękuję,  ale  Jesu  znaczy 
Jezu).

Relacja Marty Muszczyńskiej

Wyjazd  do  Ugandy  był  dla  mnie  na-
prawdę  świetnym  przeżyciem.  Po  pierwsze 
dlatego,  że  miałam  szansę  po  raz  pierwszy 
poznać inną kulturę i ludzi mieszkających tak 
daleko  od  Polski.  Drugim  powodem  było 
spełnienie moich marzeń o takim wyjeździe. 
Już od dawna myślałam, planowałam, modli-
łam się i miałam w sercu pewność, że za nie-
długo gdzieś  pojadę.  Dopiero,  kiedy dowie-
działam się, że wyjazd do Ugandy jest pewny, 
zrozumiałam, że Bóg przygotowywał mnie do 
niego. To  było  niesamowite,  że  pół  roku 
przed poznaniem Honi poczułam, że muszę 
się  modlić  jeszcze  mocniej,  wiedziałam  po 
prostu, że w najbliższej przyszłości Pan Bóg 
ma coś dla mnie.

Czas  spędzony  w  tych  małych,  bied-
nych,  ugandyjskich  wioskach  był  dla  mnie 
niezapomniany. Mogłam dać coś z siebie lu-
dziom tam mieszkającym, ale też nauczyć się 
dużo od nich. Ugandyjczycy są ludźmi, któ-
rzy przyciągają, przynajmniej mnie. Chociaż 
często nie mają dużo, ich uśmiech, pogodne 
słowa i radość są po prostu stałe, niezależne 
od trudnych sytuacji. A dzieci są tak kocha-
ne, wesołe i pełne pasji... 

Często czułam zmęczenie po godzinach 
usługiwania lub pracy, chętnie bym po przy-
jeździe do Kasiiny od razu szła spać, ale często 
chodziłam na śpiewanie i modlitwę wieczorną. 
Była to jedna z rzeczy za którą tu, w Polsce, 
najbardziej  tęsknię.  Ta  atmosfera,  której  nie 
da się opisać, trzeba poczuć. Piękny śpiew nio-
sący się daleko poza ściany kościółka, ta mo-
dlitwa  wypływająca  prosto  ze  szczerych  serc 
dzieci. Nie da się tego zapomnieć.

Marta chętnie przytulała wszystkie dzieci

Mieliśmy  czas  dobrze  zaplanowany 
i mogłam brać udział też w wielu imprezach, 
nabożeństwach  i  wydarzeniach.  Chociaż  nie 
zawsze  było  idealnie,  czasem nie  czułam się 
dobrze,  czasem byłam bardzo zmęczona,  nic 
bym nie zmieniła. Mam nadzieję, że odwiedzę 
Ugandę w najbliższym czasie, bo już tęsknię. 

www.uganda.info.pl                                                                         Honorata i Piotr Wąsowscy ● dnia 18.3.2011 ● strona 4 z 16

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


Świadectwo Adama Pestki

Przygoda  z  Ugandą  rozpoczęła  się 
w Polsce. Ktoś może zapytać – Już w Polsce? 
Tak – w Polsce. To Pan przemówił do mnie 
poprzez historię z Księgi Sędziów 6, 36-40 – 
historię Gedeona, który chciał potwierdzenia, 
że Bóg z nim jest. Miałem podobną sytuację, 
gdy pomyślałem o wyjeździe do Ugandy i po-
twierdzeniu, że Bóg tego chce. Potwierdzenie 
otrzymałem,  ale  żałowałem tego,  że  spraw-
dzałem Pana. Ja chcę wierzyć i ufać Mu jak 
małe dziecko,  a nie  sprawdzać Go. Bóg ist-
nieje i wiem, jak był blisko nas w czasie po-
bytu  w Ugandzie.  Wiem  także,  że  Pan  jest 
cały czas obecny. 

Miałem pokój,  wiarę  i  wiedziałem,  że 
będą się działy wielkie rzeczy czynione przez 
Boga.  W  czasie  odpraw  Bóg  był  przy  nas. 
Mieliśmy  torby  zapakowane,  aż  po  brzegi 
i groziła nam dodatkowa opłata za nadbagaż. 
Nie  wiedzieliśmy,  czy  wszystko  przewiezie-
my, ale dzięki Bogu udało się nam.

„CHWAŁA  BOGU  OJCU,  SYNOWI 
I DUCHOWI  ŚWIĘTEMU”,  że  mnie  posłał 
do Ugandy, gdzie mogłem poznać tak wielu 
wspaniałych ludzi. Dziękuję dzieciom za ich 
uśmiech i otwarte serca dla Boga. Ich otwar-
tość, wiara i miłość była widoczna na każdym 
kroku. Często zastanawiałem się, jak możliwe 
jest tak szybkie uzdrowienie. Mam na myśli 
wszystkie sytuacje, które dzieci przechodziły 
w dzieciństwie nim trafiły do domu dziecka. 
Uśmiechy dzieci i sposób, w jaki codziennie 
się  z  nami  witały,  wprowadzały  do  mojego 
serca pokój i radość. To tak jakby Pan witał 
się ze mną i obejmował Swoim ramieniem. 

Poznałem trzy domy dziecka: w Kasiinie, 
w Kyenjojo i w Kaihura. Uwierzcie, że w każ-

dym z tych domów dziecka widziałem uśmie-
chy i przepełnione miłością serca dzieci. 

Adam częstował dziewczęta z domu 
dziecka ‘New Hope’ cukierkami z Polski

Poznałem wspaniałą pracę tych, którzy 
chcą zmian dla tych dzieci. Ich praca i służba 
jest wspaniała i budująca. Wiem też, że nie-
którzy za tą pracę nie otrzymują nic i żyją mi-
łością, którą wlał w ich serce Pan Bóg. Oni 
żyją dla tych dzieci i dla Boga.

Praca Honoratki i Piotra to wspaniała 
praca z Bogiem i dla Boga: „I poznamy praw-
dę, a prawda nas wyswobodzi” (J 8,32). Wie-
cie, co to jest prawda i sprawiedliwość. Wie-
cie również co to jest miłość i posłuszeństwo 
Bogu. Niech Bóg was w tym błogosławi.

Dziękuję  Bogu,  że  miałem okazję  być 
w Ugandzie  i  poznawać  miłość  Bożą.  Tak 
prostą,  radosną  i  wspaniałą.  Bóg  dużo  mi 
tam pokazał. 

Dziękuję braciom i siostrom z Ugandy 
za ich miłość. Dziękuję za waszą pracę. Dzię-
kuję za wasze prowadzenie w Panu. Bądźcie 
czujni, jak pisze Piotr w I liście 5,8-9. Czeka 
was błogosławieństwo od Pana – Mat. 5,3-12.

www.uganda.info.pl                                                                         Honorata i Piotr Wąsowscy ● dnia 18.3.2011 ● strona 5 z 16

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


Napisałem  bardzo  krótko  o  tym,  co 
mnie tak bardzo dotykało, ale wierzcie, mógł-
bym napisać o wiele więcej. Ja jednak wolę 
mówić i gdziekolwiek będę, będę was wspo-
minał. Wierzę, że jeśli Pan mi pozwoli i bę-
dzie chciał, abym pojechał do Ugandy, poja-
dę  bez  wahania.  Wierzę,  że  pojadę  z  żoną 
i córką. 

Dziękuję  Panu  Bogu  za  Honoratę 
i Piotrka, za wszystkich których mogłem po-
znać.

Życzę  Bożych  błogosławieństw.  Po-
zdrawiam Was wszystkich w Imieniu Jezusa 
Chrystusa!

Honia i Piotr - wieczór w Kasinie

Boże rodzeństwo

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 sierotom 
i wdowom  w  Ugandzie  na  naszej  stronie: 
www.uganda.info.pl

3. Przyjedź tu jako wolontariusz!
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Więcej zdjęć

Pastor Mariusz głosi na krucjacie, 
pastor Paul tłumaczy

Pastor Mariusz głosi na nabożeństwie  
w Fort Portal, a pastor Paul Busobozi  

tłumaczy

Pastor Mariusz i pastor Daniel wręczają  
pastorom przywiezione z Polski krawaty

Pastor Mariusz i pastor Daniel w pewien 
słoneczny dzień w Kaihurze

Pastor Mariusz naucza w kościele  
w Kyenjojo

Radość z dobrze wykonanej dla Pana 
pracy
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Pastor Daniel i pastor Mariusz nauczają  
na Górze Modlitwy pastora Paula  

Busobozi

Pastor Daniel ze swymi synami Filipem 
i Jonatanem na górze modlitwy Kasozi

Filip, pastor Daniel i pastor Paul Busobozi  
w kaplicy na Górze Modlitwy Kasozi

Filip i Jonatan w Home Again

Kochane brzdące

Jonatan oblężony przez dzieci, bo balony 
to marzenie dzieci w Ugandzie
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Jonatan był tak zajęty pracą, że nawet nie  
chciał spojrzeć do zdjęcia

Jonatan, Andrzej i Adam czasem 
na budowie mieli dobra zabawę

Ewa i Marta z Annet Busobozi  
i dziewczętami z kościoła

Ewa maluje buzie na konferencji dla dzieci  
w Kyenjojo 

Dzieci cierpliwie czekały na swoją kolej do  
malowania buzi
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Każdy chciał spojrzeć na świat przez  
niebiańskie okulary Ewy

Marta i Ewa z wdowami w Galihumie

Marta z dziećmi z domu dziecka 
w Kasiinie

Marta chętnie przytulała wszystkie dzieci

Marta i Andrzej na konferencji dla dzieci  
w Kyenjojo

Każdy chciałby być na rękach u taty 
Andrzeja
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Andrzej gra w 'Piotrusia' z dziećmi z domu 
dziecka w Kasiinie

Andrzej miał wiele radosnych chwil  
spędzając czas z dziećmi

Dzieci po trudnych przejściach, ale  
z nadzieją na dobrą przyszłość ze swoim 

darczyńcą Andrzejem

Część Home Again to dom małego dziecka

Każdy mężczyzna w domu dziecka Home 
Again może spełnić się w roli taty

Jak dobrze się przytulić...
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Adam i Esther

Adam, Filip i Jonatan w pokoju  
gościnnym u Kennetha w domu, który 

zmienił się w ich sypialnię

Z Bożą pomocą żadna praca nie jest  
trudna, mówi Adam

Boża radość mnie rozpiera

Prezenty przywiezione przez  
wolontariuszy dla domu dziecka 'New 

Hope'

Z Polski zostało przywiezionych kilkaset  
długopisów dla dzieci w wieku szkolnym
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Mnóstwo rzeczy przywiezionych z Polski

Bielizna

Prezenty dla najlepszych uczniów

Na wszelki wypadek cukierki trzeba  
zabierać wszędzie

Oczy Wiktorka wyrażają wielkie  
pragnienie otrzymania tego lizaka, ale  
Adam da go innemu dziecku, niestety...

Także mała Paige dostała lizaka i mówi,  
„ale weź mnie też na ręce”
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Smażona szarańcza - mała przekąska 
przed spaniem

Jedni się boją,drudzy się delektują

Przed snem odstraszamy karaluchy 
zjadając na pokaz inne robaki

Czarne i białe chłopaki

Dzieci z domu dziecka ‘New Hope’  
prezentowały piosenki dla gości

Dla dzieci z domu dziecka Home Again 
zabawy z Ewą i Martą oraz balony były  

wielką atrakcją

www.uganda.info.pl                                                                         Honorata i Piotr Wąsowscy ● dnia 18.3.2011 ● strona 14 z 16

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


Kenneth Kabagambe z Phioną i Alice

Stella Kayesu jako pierwsza  z dzieci  
nawiązuje kontakt

Polsko-ugandyjski zespół piłki nożnej  
w Kyenjojo

Zabawy z dziećmi z domu dziecka New 
Hope

Wspólne zdjęcie po warsztatach 
z nauczycielami w Kaihurze

Z rodziną pastora Samuela i jego żony  
Robinnah
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Z wizytą u pastora Davida Busobozi

W czasie wycieczki po miejscach służby  
Bringing Hope

Na równiku podzieliliśmy się po równo na 
północ i południe – w tle zachód

Równik - po prawej lato, po lewej zima
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