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WSTĘP
W roku 2011 przebywało dłuższy czas w Ugandzie kilkoro wolontariuszy z Polski. Zamieszczamy
poniżej ich refleksje z pobytu.

REFLEKSJE ELI (grudzień 2010-lipiec 2011)
W roku 2010 we wrześniu przeżywałam trudny czas w moim życiu. Moje osobiste problemy sprawiły, że zbliżyłam się w relacji z Bogiem. Dokładnie wyraża moją sytuację stare przysłowie: „Jak trwoga, to do Boga”. To był czas, w którym potrafiłam wieczorami z desperacją szukać Bożej woli odnośnie moich decyzji. Pytałam Boga, jaki ma plan przygotowany dla mnie. Czułam, że w tej sytuacji w
której się znalazłam, nie wiem, co mam dalej robić. Jestem trochę marzycielką, więc byłam rozczarowana, dlaczego Bóg nie realizuje moich planów. Byłam tak zrozpaczona i zdesperowana, że niemal nie chciało mi się rano wstawać z łóżka.
Codziennie ze łzami w modlitwie błagałam, aby otworzyły się jakieś drzwi, bym była użyteczna dla
Boga. Na ile znam Ducha Świętego i Jego delikatny cichy głos, najpierw musiał zrobić porządek z
moim charakterem i motywacjami, aby potem mógł mnie użyć. Zwróciłam się o pomoc, poradę i
prowadzenie do Boga, aby działa się Jego wola, a nie moja. I właśnie wtedy zaczęła się dla mnie
wielka przygoda z Bogiem w Ugandzie.
Zawsze odkąd pamiętam, pragnęłam wyjechać na misje.
Prawdziwe misje, daleko od
rodziny, od domu, w nieznane, tylko by głosić Boże Słowo
i dobrą nowinę o Jezusie. Takie niespodzianki to mogą być
tylko z naszym niebiańskim
Ojcem, który zna nasze najgłębsze pragnienia oraz przenika motywacje i oczekiwania
naszego serca, który słyszy ten
cichy szept, widzi łzy i krzyk
naszej duszy. Bóg pokierował
wszystkim, a ja ufając Mu, zostałam przez Niego poprowadzona krok po kroku w kwestiach finansowych, zdrowia,
czy też w innych sprawach, abym w grudniu 2010 mogła zacząć się pakować na wyprawę swojego
życia. Bóg wysłał mnie na drugi koniec świata do Afryki, do Ugandy, a dokładnie do małej i pięknej
www.uganda.info.pl
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wioski nazwanej Kasiina Muyenga. Jeszcze wtedy nie wiedziałam, jak bardzo ten wyjazd przemieni
moje spojrzenie na życie i sprawy duchowe. Niczego nie żałuję i pojechałabym tam kolejny raz, i jeśli Pan Bóg pozwoli, chciałabym tam wrócić.
Z Honoratką i Piotrem Wąsowskimi spotkałam się dopiero w
Ugandzie, gdyż oni przyjechali tam w październiku. Mieliśmy
jednak wcześniej kontakt ze sobą. Dziękuję Panu Bogu, że dał
mi tak wspaniałych przyjaciół, jak oni.
Spędziłam w Ugandzie siedem miesięcy, mieszkając niedaleko
domu dziecka „Mama Martyna House” w Kasiinie i nie
zamieniłabym ani jednego dnia za tamte. Dzieci pokochałam
od pierwszego momentu. To, co robiłam, to głównie uczyłam
w chrześcijańskiej szkole „Króla Dawida”, założonej dzięki
darczyńcom z Polski.
Przeprowadziliśmy też w grudniu Gwiazdkową Niespodziankę
dla dzieci z Kasiiny i Kyenjojo. Organizowaliśmy też
ewangelizacje dla dzieci. Wraz z Ugandyjczykami głosiłam
Ewangelię, chodząc od drzwi do drzwi w wioskach.
Modliliśmy się też wtedy za chorych, a także zachęcaliśmy
ludzi na różne sposoby i mówiliśmy im o Jezusie.
Było coś, co sprawiło, że musiałam pokutować przed Bogiem.
Dzieci, które straciły rodziców, mieszkały w trudnych
warunkach, miały tylko kilka ubrań na przebranie, jedną parę butów, jadły codziennie fasolę i
posho, a posiadały więcej radości, szczęścia i wolności, niż przeciętny chrześcijanin z Europy, czyli
na przykład ja. Co takiego oni mają, czego my nie mamy, że nie potrafimy czerpać radości i
spełnienia w każdym dniu? Zrozumiałam tam w Ugandzie, że potrzebuję w moim życiu walczyć i
poświęcić się, by z desperacją szukać Boga. To, czego już nie mogę robić, to zaniedbywać modlitwy i
czytania Bożego Słowa. Ale nie z przymusu, lecz z miłości. To jest coś pięknego i najwyższy zaszczyt,
spotykać się z kimś, kogo kochamy. Ja to widzę tak: jak bardzo kocham Słowo Boże i jak bardzo
kocham modlić się, tak bardzo kocham Boga. Tego pragnę jeszcze bardziej po powrocie z Ugandy,
aby całym sercem i duszą oddać się sprawom duchowym. Tego oczekuje od nas nasz Ojciec.
„Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i
sprawiedliwości jego, a wszystko inne
będzie wam dodane” (Łk 12, 31). Tak proste,
a jakoś tak trudne w Europie.
Od powrotu z Ugandy minęło zaledwie pół
roku, a ja już tęsknię za dziećmi z domu
dziecka, za wieczorami przy gwieździstym
ugandyjskim niebie, czy też za czasem, gdy
w naszym skromnym kościółku z desek
śpiewaliśmy i tańczyliśmy na chwałę Pana
Boga. Zawsze będę pamiętać te małe
twarzyczki dzieci, które prosiły „antie –
mugata”, czyli „ciociu, daj chleb”.
To, czego jeszcze mocno doświadczyłam podczas mojego pobytu, to werset z Psalmu 8, 3:
„Przygotowałem sobie chwałę, siłę z ust dzieci i niemowląt na przekór nieprzyjaciołom swoim, aby
poskromić wroga i mściciela”. To słowo stało się dla mnie rzeczywiste i realne na każdy dzień.
Werset mówi sam za siebie. Moje modlitwy codzienne dawały mi siłę.
Doświadczałam tam realnej i namacalnej obecności Bożej, której teraz szukam podczas modlitwy w
moim małym pokoiku na strychu w małej wiosce, gdzie mieszkam w Polsce. „Gdyż Pan wodzi
oczyma swymi po całej ziemi, aby wzmacniać tych, którzy szczerym sercem są przy nim” (2 Kronik
16, 9). Bóg słyszy nasze szczere wołanie serca, i krzyk, i płacz, nie tylko w Afryce, ale i w Europie, ale
czy odważymy się szukać w modlitwie i czekać z wytrwałością na odpowiedź od Boga?
www.uganda.info.pl
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REFLEKSJE MAGDY (wrzesień-październik 2011)
W Ugandzie spędziłam 2,5 tygodnia. Był to czas mojego urlopu. Pojechałam tam we wrześniu 2011
roku z Sarą – wolontariuszką, która została tam na 3 miesiące. Jechałam do Ugandy, będąc
przygotowana na to, co mogę tam zastać i zobaczyć. Przeczytałam książkę Honoraty Wąsowskiej.
Przejrzałam też różne strony internetowe dotyczące Ugandy. Wypytałam o wszystko co możliwe,
osoby będące tam wcześniej. Mimo, że klimat, warunki, bieda, a nawet niektórzy Ugandyjczycy,
były mi już znajome ze zdjęć i opowieści, i tak było mnóstwo innych rzeczy, które mnie zaskoczyły.
To, co najbardziej zapadło mi w
pamięci, to dzieci z odwiedzonych przeze mnie domów dziecka. Szczególnie poznanie ich serc,
które kochają Pana Boga, a najbardziej widać to było podczas
ich czasu modlitwy. Nigdy wcześniej nie uczestniczyłam w tak
gorliwej i pełnej pasji modlitwie
dzieci. Towarzyszące temu śpiew
i taniec, a przy tym wdzięczność
Bogu za wszystko co mają, rozczuliłyby każdego. Wtedy pomyślałam: „jak Ty Pani Boże możesz
pozwalać, żeby tak kochające Cię
osoby żyły w takich warunkach?”
I Bóg odpowiedział mi szybko
fragmentem z pierwszego listu
św. Piotra 1, 6-7, mówiącym o
tym, że mamy się „cieszyć z tego, gdy przechodzimy różne doświadczenia, żeby wypróbowana wiara
nasza okazała się cenniejsza niż złoto”. Otrzeźwiło mnie to bardzo, bo pokazało jakie są moje prio rytety. Bo przecież co z tego, że te dzieci żyją w niższym standardzie materialnym, czy to będzie
miało znaczenie w niebie? Czy znaczenie będzie miało to, co jest w sercu człowieka?
Podczas mojego pobytu w Ugandzie, o ile nie było problemów z komunikacją, gdyż większość osób
wśród których przebywałam, zna angielski, o tyle różnice kulturowe niejednokrotnie były zaskoczeniem. W naszej mentalności normalne jest, że to kobiety mają pierwszeństwo. Tam musiałam się
zmagać, by mieć dobre myśli o mężczyznach, kiedy pierwsi zaczynali jeść, lub nie przepuszczali
mnie w drzwiach. W Ugandzie, aby komuś okazać szacunek należy uklęknąć przed nim. I tak żony
klękają przed mężami, dzieci przed nauczycielami,
młodsi przed starszymi. Pytałam kobiety, jak się z
tym czują, każda z nich odpowiedziała, że cieszy
się, że może tak okazywać szacunek swojemu mężowi. Dzieci w domu dziecka chcąc okazać nam
szacunek też klękały, zupełnie nie mogłam się do
tego przyzwyczaić.
Nie cierpię się spóźniać i należę do tych osób, które potrafią czynić wywody na temat punktualności. W Ugandzie natomiast musiałam nauczyć się,
że nie czas jest najważniejszy i nie ma znaczenia
czy spóźnisz się godzinkę czy dwie J
Lubię też mieć pewne sprawy zaplanowane. Jednak tam musiałam być gotowa na wszystko J Pewnego dnia o godz. 21:30 zmęczona i przeziębiona
kładłam się do łóżka, kiedy powiadomiono mnie, że następnego dnia rano będę mówić kazanie na
nabożeństwie. Nie muszę mówić, że nie byłam przygotowana i nie miałam siły na nic. Ale pomodli łam się: „jeśli Ty Panie Boże chcesz, abym jutro coś powiedziała, to proszę powiedz mi o tym w
nocy”. Oczywiście w nocy obudziłam się i myśli same mi przychodziły, o czym powinnam mówić.
www.uganda.info.pl
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Powiedziałam więc kazanie i to musiało być całkiem niezłe, bo potem zaproszono mnie do innego
kościoła, abym przemawiała.
Inny przykład dotyczący zaskakujących i niezaplanowanych sytuacji: jechałam do szkoły, aby prowadzić zajęcia na temat higieny dla dzieci i powiedzieć wykład dla młodych dziewczyn. Jednakże
kiedy tam dotarłam, okazało się, że miałam jeszcze zrobić wykład dla nauczycieli i dzieciom dodatkowo opowiedzieć jakąś zachęcającą historię. Za każdym razem kiedy miałam zrobić coś niespodziewanego i nie byłam przygotowana, Bóg dawał mi mądrość i właściwe słowa, i wiem, że było to
zachętą dla innych. Uczyło mnie to całkowitego zaufania i polegania na Panu Bogu.
Jestem pielęgniarką z zawodu i
część moich zadań w Ugandzie
właśnie tego dotyczyła. Ale było
to dla mnie wyzwaniem. Jako, że
pracuję w Polsce z dorosłymi,
afrykańskie choroby dzieci były
dla mnie nieznane, a odpowiedzialność leczenia ogromna. Pamiętam pewną sytuację, jak jeden
chłopczyk miał bardzo obfite
krwawienie z nosa. W Polsce
zmierzyłabym ciśnienie, zrobiłabym okład z lodu, podałabym leki
przeciwzakrzepowe, a tam to
wszystko stanowiło wyzwanie.
Nie miałam ciśnieniomierza, odpowiednich leków, ani jak łatwo
się domyślić – lodu (nie było tam
lodówki, bo nie było elektryczności), a woda w beczce była ciepła. Jestem wdzięczna Bogu, że dawał
mi w takich sytuacjach mądrość. Poczucie bezradności uczyło mnie szukania jeszcze bardziej Boga.
A takie sytuacje pokazywały mi, że powinnam być wdzięczna za to co mamy w Polsce.
To, czego nauczyłam się podczas tego krótkiego wyjazdu, to szczególnie postawy wdzięczności i
przekonania, że nie mam prawa narzekać. Jestem również zachęcona pomocą finansową i rzeczową, która przychodzi tam regularnie z Polski, dzięki czemu tak wiele ugandyjskich sierot może mieć
zaspokojone potrzeby i poznać Jezusa Chrystusa.

REFLEKSJE SARY (wrzesień-grudzień 2011)
W połowie września ubiegłego roku wyjechałam na
wolontariat do Ugandy. Początkowo spodziewałam
się, że będę odwiedzać różnych ludzi i bawić się z
dziećmi.
Zaraz po przyjeździe okazało się, że mam uczyć w
szkole podstawowej „Króla Dawida” w Kasiinie, co
było dla mnie niesamowitym przeżyciem oraz
nauką cierpliwości. Każdego dnia spędzałam czas z
moimi uczniami, a między przerwami podawałam
leki lub opatrywałam rany kochanych łobuzów.
Weekendami odwiedzałam domy dziecka, które w
tamtym regionie są wspierane przez Polaków.
Odwiedzałam też wdowy i różne rodziny, którzy
okazywali mi wielką życzliwość oraz miłość. Było to niesamowite przeżycie poznać ludzi, którzy nie
są skażeni przez udogodnienia i atrakcje krajów bardziej rozwiniętych. Myślę, że dzięki temu ich
postawa i styl życia były dla mnie wielkim zbudowaniem.
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Będąc w Polsce, tęsknię za odgłosem koników polnych, szelestem bananowców czy radosnym
śpiewem dzieci, bo to wszystko napawało mnie spokojem. Pobyt w Ugandzie był dla mnie wielkim
wyzwaniem, konfrontacją w wielu aspektach mojego życia, ale także cudownym uzdrowieniem. W
Polsce ciągle gdzieś biegniemy, dążymy do czegoś w pośpiechu i często nie cieszymy się tym, co
mamy i chwilą, w której żyjemy – w przeciwieństwie do Ugandyjczyków.
Ludzie żyją tam powoli, są
uśmiechnięci i życzliwi. Nigdzie się
nie śpieszą i nie przerzucają stresu
oraz
swych
frustracji
na
innych. Cieszę się też, że mogłam
chociaż przez chwilę być pomocą
dla tamtejszych ludzi.
Wiele osób pytało mnie dlaczego
zdecydowałam się wyjechać do
Ugandy. Zawsze chciałam pojechać
do Afryki. Zachwycały mnie
opowieści ludzi, którzy mieli
możliwość bycia tam. W grudniu
2010 wyjechała do Ugandy Ela –
moja znajoma i kiedy o tym
usłyszałam, pojawiło się w moim
sercu wielkie pragnienie, aby także
móc pojechać. Napisałam więc do Honoraty Wąsowskiej, która m. in. prowadzi tego typu
wolontariaty, a następnie zaczęłam odkładać pieniądze potrzebne na wyjazd. Byłam zdziwiona, gdy
okazywało się, że suma odkładanych przeze mnie pieniędzy szybko wzrasta. Latem 2011 r.
wybrałam się do Anglii, gdzie po kilku dniach dostałam pracę, a potem jeszcze lepszą i przez cały
mój pobyt Bóg bardzo mi błogosławił finansowo. Kiedy po wakacjach wróciłam do Polski,
załatwiłam ostatnie sprawy na uczelni, szczepionki i byłam gotowa do wyjazdu.
Od czasu, kiedy to pragnienie pojawiło się w moim sercu, dowiadywałam się wielu rzeczy na temat
Ugandy. Miałam styczność ze statystykami, które przedstawiały tam duży odsetek analfabetyzmu,
zarażonych wirusem HIV oraz umieralności na często łatwe do uleczenia choroby np. malaria, którą
leczy się 10 tabletkami w cenie około 2-3 złotych. Dodatkowo pobieżnie czytałam artykuły
dotyczące polityki tego kraju oraz rządów Idi Amina.
Kiedyś wyobrażałam sobie, że będę głosić Ewangelię dzieciom, które mieszkają na śmietnikach lub
mieć styczność ze skutkami rebelii prowadzonej przez sfanatyzowaną Armię Bożego Oporu, o czym
czytałam w książce „Rewolucja Miłości” Joyce Meyer. Oczywiście to były marzenia szalonej
studentki, ale wracając do rzeczywistości, gdy wyjeżdżałam do Ugandy, nastawiłam się raczej na
głoszenie Ewangelii i bawienie się z dziećmi z
domu dziecka. Kiedy dojechałam na miejsce,
okazało się, że mam uczyć w szkole chemii,
matematyki i innych przedmiotów. Nie
ukrywałam, że to było wielkie wyzwanie dla
mnie, ale z perspektywy czasu bardzo się
cieszę, że to robiłam. Dzięki temu uczyłam się
cierpliwości i miłości do ludzi oraz doszłam do
wniosku, że praca nauczyciela jest bardzo
ciężka.
Na początku była ze mną druga wolontariuszka
Magda, która jest pielęgniarką, wiec przejęła
pieczę medyczną nad dziećmi w szkole i w
domu dziecka. Po jej wyjeździe przypadło to mnie. Więc od rana do popołudnia byłam w szkole, a w
przerwach podawałam leki i robiłam małe zabiegi. Jednego razu czyściłam około 0,5-0,8 cm dziurę
w głowie jednego dziecka, a także otwierałam i opatrywałam ranę blisko skroni, gdzie zbierała się
www.uganda.info.pl
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ropa. Często wymagało to ode mnie wiele siły, ponieważ mnie samej chciało się płakać, gdy
widziałam takie rany i ból towarzyszący im. Popołudnia i wieczory spędzałam na graniu i
wygłupianiu się z dziećmi z domu dziecka. Czasem odwiedzałam inne domy dziecka wspierane
przez Polaków oraz ugandyjskich przyjaciół. W weekendy jeździłam w różne miejsca i do różnych
ludzi, a w niedziele zwykle gdzieś dzieliłam się Ewangelią. Mój plan był napięty, ale dawał mi
bardzo dużo radości.
Jeżeli chodzi o warunki, w jakich byłam, to jakoś dałam radę, choć było to coś odmiennego, niż to,
do czego przywykłam w Polsce. Nie było tam bieżącej wody, gotowało się na czymś w stylu ogniska i
załatwiało się swoje potrzeby w
miejscu, gdzie była dziura w
ziemi. Aby zdobyć wodę, trzeba
było przejść długi dystans, chyba
że padał deszcz i można było
zbierać deszczówkę. Te warunki
nie były jednak dla mnie bardzo
straszne. Choć muszę przyznać,
że pierwszy tydzień z moimi
współlokatorami był okropny,
mam na myśli milion mrówek,
tysiąc
karaluchów,
dwie
jaszczurki i czasem odwiedzający
mnie w nocy szczur.
Największy problem miałam z
transportem i przemieszczaniem
się między miejscowościami.
Często się zdarzało, że ludzie
siedzieli prawie na sobie, gdy 5-osobowym aucie jechało po 8-9 osób wraz z bagażami, a w busach w
podobnym ścisku kilkudziesięciu osób znajdowały się też kury pod siedzeniami i czasem kozy,
których głowa wystawała za okno! Bardzo uciążliwe było także zaczepianie przez ludzi, szczególnie
kiedy się ściemniło, było to nawet bardzo niebezpiecznie. Miałam też jedną nieprzyjemną sytuację,
kiedy już wyjeżdżałam z Ugandy. Jechaliśmy na lotnisko przez Kampalę – stolicę i gdy wysiadałam
z autobusu, to pewien mężczyzna próbował otworzyć mi torebkę, a drugi w tym czasie chciał mi
ukraść telefon z kurtki. Dzięki Bogu wyszarpnęłam się i uciekłam bez strat.
Niektórzy pytają mnie w Polsce o to, co było odkryciem tego wyjazdu. Myślę, że nie przeżyłam
niczego takiego. Zawsze się śmieję, że mam bardzo fajne inicjały – S.A. (spółka akcyjna): z każdym
dniem więcej akcji należy do Boga. I tak też było w Ugandzie. To, czego doświadczyłam tam, to był
raczej postęp lub ewolucja. Uczyłam się, jak być wyczulona na Boży głos i jak lepiej słuchać Boga w
codziennych sprawach, a nie tylko na specjalne okazje. Uczyłam się tego, aby swoje zdanie opierać
na tylko Bożym Słowie, a nie na słowach innych. Szczególnie Bóg przypominał mi, aby zatroszczyć o
podstawy (fundamenty) w swoim życiu, bo jeśli podstawa jest chwiejna, to prędzej czy później cały
twój dom runie. Bóg przypominał mi także o tym, aby dbać o serce, bo tam jest źródło życia (por.
Prz 4, 23).
Myśląc o całym pobycie, niesamowite szczęście mi daje to, że byłam Bożym narzędziem, że
niezależnie co robiłam i jakie były warunki, dawało mi to wielką przyjemność. Wspaniałe było
mówić innym o Bogu, dzielić się tym, co On do mnie mówił. Kiedy opowiadałam o Panu Bogu, to
poznawałam Go od nowa i jeszcze bardziej się w Nim zakochiwałam. Natomiast każda chwila w
modlitwie łamała bariery i przybliżała mnie do Boga. Myślę, że ponownie nie podjęłabym innej
decyzji i jestem bardzo zachęcona tym wyjazdem.

Więcej zdjęć z pobytu wolontariuszy:
https://picasaweb.google.com/hakiiki
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PODSUMOWANIE
To niezwykłe, że po wyjeździe Honoraty z Ugandy w 2008 roku do dzisiejszego dnia było w tym
samym miejscu, czyli regionie Kyenjojo, gdzie Honorata przebywała, już 27 Polaków, w tym
pięcioro wróciło tam po raz drugi jakiś czas później.
Każdy z nich zostawił po sobie ślad w sercach tamtejszych ludzi. Wielu z nich nie wykonywało w
Ugandzie swego zawodu, byli po prostu znakiem Bożej miłości i troski.
Wielu z nich zastanawiało się, co może tam robić, w jaki sposób być pożytecznym, ale cokolwiek by
tam nie robili, najważniejsze było – że po prostu byli z tymi ludźmi.
Drodzy wolontariusze „zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, wspominając o was w
naszych modlitwach, pomni przed Bogiem i Ojcem naszym na Wasze dzieło wiary, na trud
miłości i na wytrwałą nadzieję w Panu naszym Jezusie Chrystusie” (1 Tes 1:2-3).
Niech dobry Bóg nas wszystkich błogosławi!

Piotr i Honorata Wąsowscy

PRZEKAŻ 1% PODATKU ZA ROK 2011
NA POTRZEBY W UGANDZIE
Fundacja KAIROS

KRS 0000214806
w rubryce Cel szczegółowy należy wpisać Uganda
na stronie Fundacji KAIROS http://fundacjakairos.org/1procent
jest link do darmowego, dedykowanego (wpisany KRS Fundacji KAIROS)
programu do rozliczania pitów

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