Kyenjojo 2007-2012 – Misja w Ugandzie
PIOTR I HONORATA WĄSOWSCY – RAPORT NR 5/2012
Refleksje z pobytu w Ugandzie: Łukasz ● Ewa ● Magda ● Beniamin ● Paweł
Podsumowanie ● W jaki sposób możesz się zaangażować? ● Przekaż 1%

Cieszymy się, że po raz kolejny możemy przedstawić kilku następnych wolontariuszy, którzy byli w Ugandzie w
2011 i na początku 2012 roku. Dzielą się oni refleksjami ze swego pobytu. Życzymy miłej lektury!
Honorata i Piotr Wąsowscy

ŁUKASZKIDOOMI
Wyjechałem do Ugandy w odpowiedzi na „głębokie wewnętrzne przekonanie” jakie odczułem po wizycie
Honoraty i Piotra Wąsowskich w naszym kościele.
Ich wezwanie było dla mnie proste - „Jeśli
masz jakieś środki, którymi możesz wesprzeć
sieroty, wdowy lub biednych w Ugandzie to
zrób to, albo ty sam jedź tam i pomóż w
praktyczny sposób”.
Pomyślałem, że może i ja mógłbym tam
pojechać i pomóc w jakiś sposób. Mój wyjazd
doszedł do skutku w sierpniu 2011 roku.
W Ugandzie spędziłem ponad miesiąc czasu,
nauczając nauczycieli w szkołach metod
„integracji biblijnej” czyli jak łączyć nasze
najgłębsze chrześcijańskie przekonania z
treściami nauczanymi w szkole.
Miałem też spotkania wykładowe z młodzieżą
oraz kilka kazań w lokalnych kościołach (za
które byłem nagradzany za każdym razem
żywą kurą oraz ziemniakami, jajkami lub orzeszkami ziemnymi).
Jednym z najniebezpieczniejszych momentów podczas mojego pobytu w Ugandzie była kąpiel w jeziorze z
hipopotamami podczas wycieczki na równik. Tak naprawdę, nie do końca zdawałem sobie sprawę z
niebezpieczeństwa, aż do momentu kiedy hipopotamy zaczęły wychylać za mną łby, gdy już wyszedłem już na
brzeg.
Najmilszym wspomnieniem oprócz wszystkich wspaniałych relacji jakie nawiązałem z ludźmi, były podróże
motocyklem po afrykańskich drogach. Były wspaniałe zarówno w dzień, jak i w nocy – było to, jak lot
szybowcem na niskiej wysokości. (Odgłos silnika w nocy zagłuszały cykady...).
Najnieprzyjemniejszą rzeczą, jakiej doświadczyłem, był świąd towarzyszący mi przez cały pobyt z powodu leków
antymalarycznych, które brałem, a który minął, jak tylko je odstawiłem po powrocie do Polski.
Uganda to miejsce, w którym mogą się otworzyć nasze duchowe oczy. Mieszkając całe życie w Polsce, nie
dostrzegałem, jak miłość własna i materializm przykrywa powoli, ale systematycznie moje życie – „jak kurz
pokrywający lustro”. Jak pogoń za pieniędzmi, za rzeczami, których tak naprawdę nie potrzebuję, pochłania
całkowicie moje życie, okradając mnie z mojej relacji z Bogiem i czasu który mógłbym spędzić w Jego
www.uganda.info.pl
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obecności.
Dopiero
doświadczenie
tamtej
rzeczywistości w Ugandzie, pobudziło refleksję nad
tym, co kieruje moim życiem.

jakąś pomoc, ale okazało się, że to ja jestem
człowiekiem potrzebującym pomocy. Myślę, że moje
duchowe przebudzenie było korzyścią przewyższającą
to, co sam miałem tam do zaoferowania.
Mimo że wyjazdy misyjne są niebezpieczne, a
warunki życia daleko odbiegają od standardów, do
jakich jesteśmy przyzwyczajeni, to zachęcam do
wyjazdu do Ugandy, żeby pomagać tym, którzy
naprawdę tego potrzebują i uzyskać inną
perspektywę, z której można spojrzeć na swoje
„chrześcijańskie” życie.

EWA

Przez cały czas kiedy wspominam życie codziennie
ludzi w Ugandzie, przychodzi mi do głowy werset z
księgi Izajasza 21, 14: „Czemu wydajecie pieniądza na
to, co nie jest chlebem? I waszą pracę - na to, co nie
nasyci?” Na co wydajemy swoje pieniądze? Kablowa
telewizja z 500 kanałami, na których w chwili kiedy
mam czas, aby coś obejrzeć, nie ma nic, co dałoby się
zaakceptować. Droga komórka z abonamentem?
Nadmiar zużywanej przeze mnie ilości wody i energii
elektrycznej? Nieustanna praca, ciągły brak czasu, by
zarobić na rzeczy, które do życia nie są mi tak bardzo
potrzebne.
W Ugandzie zobaczyłem, że można żyć naprawdę
skromnie, w bliskiej relacji z Bogiem, oddając Mu
chwałę i nie szczędząc na to czasu. Każdemu z moich
spacerów towarzyszył dźwięk bębnów, dochodzący
skądś z oddali, który mówił, że gdzieś ktoś chwali
Boga – gra i śpiewa na Jego chwałę. Niekoniecznie
było to piątkowe Overnights (około 12-godzinne
uwielbienie i modlitwa od zmierzchu w piątek do
sobotniego poranka).
„Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i
Ojcem jest to: nieść pomoc sierotom i wdowom w ich
niedoli i zachowywać siebie niesplamionym przez
świat” (Jk 1, 27). Pobyt w Ugandzie w doskonały
sposób uświadomił mi, jak bardzo jestem splamiony
przez świat, a mój dobrobyt jest dla mnie śmiertelną
pułapką.
Moja refleksja po pobycie w Ugandzie to ostrzeżenie,
że sytuacja w której się znajduję, nie jest ciekawa i że
należy coś zmienić. Mój stosunek do sierot i wdów
ma znaczenie, a miarą mojej pobożności jest to, jak
troszczę się o nich.
Wyjeżdżając do Ugandy myślałem, że przyniosę tam
www.uganda.info.pl

Dobre rzeczy powinno się w swoim życiu powtarzać...
dlatego postanowiłam po raz drugi pojechać do
Ugandy. Często to, co dzisiaj jest naszą
rzeczywistością,
wczoraj
było
nierealnym
marzeniem, dlatego niech nasze marzenia będą
wielkie, bo naprawdę się spełniają i nigdy nie
wiadomo, kiedy okażą się potrzebne.

Dobry Bóg „współdziała we wszystkim ku dobremu z
tymi, którzy Go miłują”. Myślałam, że wiem czego
powinnam się spodziewać podczas mojego kolejnego
pobytu w Ugandzie. Wiedziałam już, co powinnam
kupić w aptece przed wyjazdem, co powinno być w
moich walizkach, a tutaj niespodzianka: opóźnienia
lotów, zaginione bagaże, nieprzewidziane sytuacje.
Jednak w tym wszystkim miałam pokój w sercu,
pomimo burz.
Każdy dzień spędzony ponownie w Ugandzie był
wyjątkowy i na długo pozostanie w mojej pamięci.
Na początku lutego tego roku razem z sześcioma
innymi osobami z Polski, dotarliśmy szczęśliwie do
Kyenjojo. Podczas pobytu brałam udział w
spotkaniach z dziećmi, wdowami i nauczycielami
szkół podstawowych.
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Piotrowi za wsparcie i zaplanowanie naszego pobytu.
To dzięki nim tak wiele rzeczy jest możliwych w
Ugandzie. Bóg powiedział „gdzie Ja jestem, tam sługa
mój będzie” (Jn 12, 26). Prawdziwie Bóg jest w
Ugandzie i Jego słudzy też tam są. Honia z Piotrem
pomagają tym, których wołanie jest najcichsze...

Czasami myślę, że tak niewiele mogę, ale gdyby
kropla powiedziałaby, że nie jest potrzebna, nie
byłoby oceanu. Każdy z nas jest potrzebny, każdy z
nas może zauważyć kogoś, komu może pomóc, kogo
może przytulić i pocieszyć. Każdy z nas może się
zatrzymać i nie ignorując cierpienia, być blisko tych
którzy są samotni, opuszczeni i w sytuacji bez
wyjścia. Bez wielkich słów, tak po prostu być obok.
Dziękuję też Mirce i Henremu, którzy otoczyli mnie
troską i opieką, byli dla mnie cudownym darem. Bóg
musi mnie bardzo kochać, dając mi takich
przyjaciół :) Dziękuję.

MAGDA
Moja Afryka. Chociaż zawsze marzyłam o wyjazdach i
podróżach, nigdy Afryka nie była miejscem, o którym
myślałam jakoś szczególnie. Dopiero kilka lat temu
Bóg zaczął wkładać w moje serce pragnienie
zaniesienia pomocy tym, którzy znajdują się w dużo
gorszej sytuacji niż ja, właśnie dzieciom
mieszkającym w Afryce.

Odkąd pamiętam, ludzie stawiali mi granice, których
nigdy nie powinnam przekroczyć - taki horyzont
moich możliwości. „To możesz, a z tym już sobie nie
poradzisz”. Jednak wiem, że dla każdego z nas Bóg
ma unikalny plan. On pragnie, abyśmy nie tylko mieli
życzenia, ale abyśmy mieli cele, do których będziemy
mogli dążyć. Horyzonty, które będziemy przekraczać.
„Wszystko mogę w Tym, Który mnie wzmacnia – w
Jezusie Chrystusie,” czy naprawdę w to wierzymy?
czy jest to naszą codziennością? Możemy wszystko.
Wyjazd do Ugandy dał mi wiele niezapomnianych
chwil, które na zawsze pozostaną w moim sercu.
Bardzo tęsknię za tym.
Zawsze za wielkimi dziełami stoją konkretni ludzie,
dlatego chciałabym podziękować Honoracie i
www.uganda.info.pl

(Magda po prawej stronie)

Od kilku lat razem z mężem wspieramy w projekcie
„adopcji na odległość” dwoje dzieci, dziewczynkę w
Etiopii i chłopca w Ugandzie. Kiedy po raz pierwszy
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usłyszeliśmy o tym projekcie, od razu postanowiliśmy
coś zrobić. Wtedy jeszcze nie było takiej możliwości u
nas w Polsce, musieliśmy skorzystać z pomocy
organizacji międzynarodowej. Ale właśnie od tego
czasu Bóg zaczął mówić do mnie na temat Afryki i
pomocy dzieciom tam żyjącym.

dzieciom. David Busobozi przyjechał do Polski, m.in.
żeby szukać wsparcia dla domu dziecka. Jako rodzina
przygarnęli do swojego domu 38 dzieci, mieszkali
wszyscy razem w małym domu, a jedynymi
opiekunami był on i jego żona. Ta rozmowa
spowodowała, że w mojej głowie zaczęły się pojawiać
pomysły i nagle wiedziałam już, że to jest moja
odpowiedź na afrykańską modlitwę! Dzięki wizycie w
Polsce David Busobozi zebrał wystarczająco
funduszy, żeby skończyć budynek domu dziecka i
móc przenieść dzieci do przeznaczonego specjalnie
dla nich miejsca.
Po tej rozmowie postanowiłam, że muszę pojechać do
Ugandy i zobaczyć na własne oczy, jak wygląda praca
i życie w tym kraju, jakie są potrzeby i jak mogłabym
pomóc. I w lutym 2012 roku razem z kilkoma innymi
osobami z Polski pojechałam na moją pierwszą
wyprawę do Afryki. Spędziłam tam krótki czas, ale
było to fantastyczne przeżycie.
Przygotowując się do wyjazdu poznałam Honię i
Piotra, którzy pomogli w zorganizowaniu naszego
pobytu i zajęli się nami w Ugandzie. Dowiedziałam
się o ich pracy i o tym, jak wiele z moich pomysłów
już jest realizowanych właśnie przez nich. Bardzo
ucieszyłam się, że Polacy coraz chętniej angażują się
w pomoc dla innych krajów, że wierzący w naszym
kraju są tak ogromnym błogosławieństwem dla
Afryki.

Modliłam się cały czas o to, jak mogłabym pomagać,
co mogłabym zrobić. I próbowałam na różne znane
sobie sposoby znaleźć najlepsze rozwiązanie. Ale nic
nie działało, moje próby kończyły się fiaskiem. W
końcu zostawiłam sprawę Bogu. Powiedziałam, że
jeśli to jest coś, co mam robić, to jestem gotowa, ale
ponieważ wyczerpałam swoje możliwości, teraz
nadszedł czas, żeby to Bóg zadziałał. I jak zawsze,
było to najlepsze wyjście.
Minęło kilka miesięcy, gdy razem z rodziną
pojechaliśmy na obóz misyjny. Jednym z
wykładowców był tam gość z Ugandy, z miasta
Kyenjojo, David Busobozi. Pewnego popołudnia
razem z kilkoma osobami miałam okazję
porozmawiać z Davidem Busobozi na temat jego
pracy. Wraz z żoną Annet prowadzi organizację
„Burden Bearers”, która pomaga osieroconym
www.uganda.info.pl

W Ugandzie poznałam wspaniałych ludzi, oddanych
Bogu i służących Jego kościołowi całym swoim
życiem.
Zostaliśmy wspaniale ugoszczeni przez Davida i
Annet, którzy otworzyli dla nas swój dom. Miałam
okazję poznać dzieci, którymi się opiekują, odwiedzić
nowy budynek domu dziecka, poznać różne plany
Davida, który pragnie wybudować kolejny budynek,
żeby dzieci miały jeszcze lepsze warunki mieszkalne.
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Odwiedziliśmy także inną organizację – „Bringing
Hope To The Family”, w innej miejscowości. Ta
organizacja działa bardzo prężnie, opiekuje się
sierotami, prowadzi klinikę i szkołę. To, co
zobaczyłam,
zainspirowało
mnie,
ponieważ
widziałam ludzi, którzy z wiarą realizowali marzenia,
jakie Bóg w nich włożył, nie patrząc na koszty.
Poznałam Ugandyjczyków, którzy kochają swój kraj i
chcą coś zrobić, żeby poprawić sytuację, w jakiej się
znajdują, pomagając tym, którzy są najbardziej
bezbronni.
Przez cały pobyt modliłam się o to, żeby Bóg pokazał
mi, jak najlepiej mogłabym się tam zaangażować, do
czego konkretnie mnie powołuje i jakie zadanie dla
mnie przygotował. Dzisiaj wiem, że chciałabym tam
wracać.
Razem ze znajomymi wierzącymi, będziemy chcieli
wspierać pracę Davida Busobozi. Chcielibyśmy też za
rok zorganizować grupę, która pojedzie do domu
dziecka w Kyenjojo z konkretną praktyczną pomocą.

Odwiedziliśmy wiele miejsc, jednak gdy dzieci w
ostatni dzień przyszły do nas, aby się pożegnać,
mogłem z nimi porozmawiać na osobności. Ja, jako
nastolatek, jestem pełen podziwu ugandyjskich
dzieci. Oni cieszą się, gdy mogą iść do szkoły.
Natomiast u nas w Polsce praktycznie nikt nie lubi
chodzić do szkoły, a co dopiero się uczyć.

Podobno każdy, kto raz odwiedzi Afrykę, już nigdy
nie będzie taki sam. I tak jest.
Wiem, że jeszcze trochę czasu musi upłynąć, zanim
sobie jakoś te moje przeżycia i doświadczenia
poukładam, ale na pewno było to doświadczenie,
które wpłynęło na moje postrzeganie świata i życia. I
już nigdy nie będę taka sama.

BENIAMIN
Kiedy dowiedziałem się, że pojadę do Ugandy, bardzo
się ucieszyłem. Jednak do ostatniej chwili nie
mogłem uwierzyć, że to dzieje się naprawdę.
Po powrocie do kraju zacząłem doceniać to, że mam
szkołę i mogę w niej bez problemu się uczyć i się
kształcić. Zadawałem też sobie pytania, dlaczego tak
wiele tych dzieci jest poszkodowanych i np. w wieku
6 lat stracili rodzinę. Nie mogłem tego pojąć. Jednak
gdy widziałem jak te dzieci tańczą i śpiewają,
zobaczyłem szczęście na ich twarzach.
Chciałbym jeszcze tam wrócić i zobaczyć na nowo te
uśmiechnięte twarze. Jeszcze raz przeżyć te chwile z
nimi. Nadal wracam myślami do Ugandy i modlę się
o szczęście dla tych dzieci oraz spełnienie każdego ich
marzenia, jakie noszą w swoich sercach.
(Po lewej stronie Gosia, po prawej Beniamin)

W Ugandzie najwięcej styczności miałem z
tamtejszymi dzieciakami, więc mogłem więcej
dowiedzieć się, jak oni żyją.
www.uganda.info.pl

Nauczyłem się przez pobyt w Ugandzie, że wiele
rzeczy, które kiedyś uważałem za priorytet teraz nie
są dla mnie ważne, że nie potrzebuję ich. Są sprawy
znacznie ważniejsze od np. super ubrań.
Dlatego dla mnie ten wyjazd był i jest wycieczką życia
oraz wielką lekcją.
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PAWEŁ
Od roku 2008 Pan Bóg przygotowywał mnie do
nawrócenia i totalnych zmian w moim życiu. Gdy
moja siostra Honorata powiedziała, że w styczniu
2010 będzie jechać do Ugandy i zapytała, czy może
nie chciałbym też pojechać, poczułem w sercu: Pan
Bóg mnie woła i jest Jego wolą, abym tam wyruszył.
Postanowiłem przeznaczyć na ten wyjazd wcześniej
zaoszczędzone pieniądze.
Około połowy stycznia 2010 wylecieliśmy razem z
Honią i Piotrem do Ugandy. Bylem w wielu krajach
Europy, ale... Afryka to Afryka. Po wylądowaniu,
ujrzałem wspaniałe widoki oraz poczułem podmuch
gorącego powietrza, co było miłym powitaniem.
Następnie z Kampali autobusem pojechaliśmy do
Kaihury. Droga była długa, bardzo nużąca i
niewygodna, gdyż asfalt był remontowany i tak
autobus jechał, że co około 15 minut uderzaliśmy
głowami w sufit.
Dotarliśmy jednak szczęśliwie na miejsce i zostaliśmy
bardzo mile powitani. Honia i Piotr zatrzymali się w
domu Faith Kunihiry, założycielki „Bringing Hope to
the Family”, a mi przypadł zaszczyt spać w domu
dziecka „Home Again”, gdzie otrzymałem dla siebie
mały pokój, ale ku mojemu zaskoczeniu bez drzwi,
jedynie z zasłonką. Bardzo miło wspominam ten czas.
Na
najbliższym
poniedziałkowym
spotkaniu
wszystkich pracowników „Bringing Hope” zostały
nadane mnie i Piotrowi specjalne imiona
grzecznościowe, które zawsze coś znaczą. Ja jestem
Abaala, a Piotr Amooti. Honia już posiadała z
wcześniejszego pobytu Akiiki.

Codziennie miałem też kontakt z wieloma sierotami z
domu dziecka, co było doświadczeniem, jakiego
nigdy nie miałem. Czułem od nich potrzebę miłości i
zrozumienia. Dzieci pomagały czasem zorganizować
wodę do mojej pracy. Towarzyszyły mi także podczas
mojej pracy, co chwilkę mnie zaczepiając.
W niedzielę udaliśmy się do kościoła. Podczas śpiewu
uwielbienia dla Boga mury kościoła się trzęsły od
naszych głosów i było nas słychać w całej okolicy. To
było wspaniałym nowym przeżyciem. Całość trwała
około 3,5 godziny, ale wcale mi się nie dłużyło.
Czasami jeździliśmy odwiedzać różnych przyjaciół
Honi i te dzieci i młodzież, którzy otrzymują pomoc z
Polski. Wszędzie byliśmy witani z wielkimi honorami
i szacunkiem, jak królowie.
Pewnego razu pojechaliśmy na górę modlitwy Paula
Busobozi w Kasozi i tam po raz pierwszy ujrzałem
moją obecną żonę Lillian Kemigisę. Ona przebywała
tam, gdyż była zaangażowana w modlitwę i inne
aktywności. Już na początku poczułem do niej
sympatię, co potem przerodziło się w wielkie uczucie.
Pod koniec mojego trzymiesięcznego pobytu,
oświadczyłem się jej, a ona po namyśle zgodziła się
zostać moją żoną.
Z tego wyjazdu nie mogę zapomnieć tego, jak
pewnego wieczoru usiadłem na dworze i
obserwowałem horyzont, na którym było widać
równocześnie cztery lub pięć burz z piorunami.
Wyglądało to niesamowicie i przerażająco. Myślałem
o wielkości Boga.

Miałem różne pomysły, co będę robić i co mógłbym
robić, aby pomóc. Zdecydowałem, że otynkuję
budynek domu dziecka, bo powoli zaczęła już
odpadać zaprawa pomiędzy cegłówkami.
www.uganda.info.pl

Jeżeli chodzi o moją opinię na temat Ugandyjczyków,
to moim zdaniem są bardzo towarzyscy i
sympatyczni. Mogę śmiało powiedzieć, że są bardziej
gościnni, niż my Polacy. Nie spotkałem się ani razu z
jakimkolwiek atakiem, obrazą lub zagrożeniem życia
ze strony tubylców. Są oni pokojowo nastawieni, a
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białych traktują z szacunkiem oraz jak obiekty
zainteresowania. Wiara chrześcijan w Ugandzie jest
bardzo widoczna, gorąca i prawdziwa. Oni są dumni,
że są chrześcijanami. W moim odczuciu trochę
jesteśmy z tyłu, jeśli chodzi o stopień zaangażowania
w życie religijne. Na przykład wielu z nich nie
wyobraża sobie życia bez nocnych czuwań minimum
raz w miesiącu (śpią wtedy na podłodze na matach w
kościele), także bez regularnych postów oraz bez
coniedzielnych świadectw. W każdym kościele co
niedzielę wychodzi do przodu około pięć osób, które
chcą się podzielić swoim świadectwem Bożego
działania w ich życiu. Gdyby pozwolono, to zapewne
wielu by chciało wyjść na środek i podzielić się tym,
co uczynił dla nich w tym tygodniu Bóg. Na pewno
mój pierwszy pobyt w Ugandzie przyniósł mi wiele
nowych doświadczeń i zbliżył mnie do Boga. Mam
wiele wspaniałych wspomnień.

nasze wesele. Dom Lillian znajdował się bardzo
daleko od Kasiiny, a droga do wioski była tylko
szlakiem szutrowym, co powodowało niesamowite
problemy z przejazdem, gdyż dzień wcześniej padało.
Lillian modliła się gorliwie do Pana Boga, aby w dniu
wesela świeciło słońce, byśmy spokojnie mogli
dojechać na miejsce zaślubin. Dzień przed weselem
było od rana do wieczora deszczowo. Ale w dniu
naszego ślubu Pan Bóg nas nie zawiódł, ale
pobłogosławił, dając nam przepiękną słoneczną
pogodę.

Mój drugi wyjazd do Ugandy odbył się jeszcze w tym
samym 2010 roku, pod koniec października. A
wróciłem do Polski pod koniec marca 2011 roku, ale
już z moją ugandyjską żoną – Lillian.
Ponownie pojechałem do Ugandy razem z Honią i
Piotrem, tylko oni zostali tam dłużej. Tym razem
głównym powodem mojego przyjazdu było
poślubienie wybranki mojego serca Lillian Kemigisy.
Miałem także plan budowy pieca chlebowego, więc
przy okazji kiedy jechaliśmy z lotniska, zakupiliśmy
dobrej jakości cegłówki (bo te, wyrabiane lokalnie w
wioskach, są bardzo kruche). Po krótkiej wizycie w
Kampali
u
naszego
przyjaciela
Vincenta,
pojechaliśmy dalej. Vincent stał się moim
przybranym ojcem w Ugandzie. Był bardzo potrzebny
na naszym weselu, gdyż według lokalnych zwyczajów
musiał być jakiś mężczyzna, który by reprezentował
moją rodzinę i prosił o zgodę rodziców narzeczonej
na zawarcie ślubu. Następnie pojechaliśmy kupić
garnitury dla mnie i mojego świadka, bo w Ugandzie
jest taki zwyczaj, że na weselu pan młody i jego
drużba muszą wyglądać tak samo.
Dojechaliśmy na miejsce do Kasiiny po czterech
godzinach podróży, gdzie zostaliśmy gorąco
przywitani przez dzieci z domu dziecka. Razem z
Honią i Piotrem zamieszkaliśmy przy domu dziecka
„Mama Martyna House”.
Następnego dnia poznawaliśmy się z dziećmi.
Niektóre z nich nigdy nie widziały białego człowieka,
zerkały, zaczepiały nas, przytulały się. Było mi bardzo
ciepło, ale nie tylko ze względu na upał. Miałem w
sobie tyle emocji.
Szóstego listopada zaplanowano oficjalne kulturowe
zaręczyny. Następnie w tym samym dniu odbyło się

www.uganda.info.pl

Dzień ślubu był naprawdę wyjątkowy. Wszystkie
przygotowania do zaręczyn i wesela spadły na Lillian,
więc można sobie wyobrazić, jakie to było trudne dla
niej i ile pracy ją to kosztowało. Poradziła sobie
jednak doskonale. Przyjechaliśmy na miejsce nieco
spóźnieni wraz z moimi gośćmi, których było około
20 osób. Czekaliśmy jednak za ogrodzeniem posesji
około jednej godziny. Gdy pozwolono nam w końcu
wejść, usiedliśmy w wyznaczonych miejscach. Ja z
moim drużbą na przodzie jako najważniejsze osoby w
tym dniu oraz mój ugandyjski ojciec Vincent. Zaczęły
się rozmowy, negocjacje, cena, ile jestem wstanie
zapłacić za narzeczoną według lokalnych zwyczajów.
Musiałem określić, ile dam krów za moją przyszłą
żonę. Po wszystkich ustaleniach, co okazało się
bardzo wesołe, w końcu się dogadaliśmy. W tym
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czasie musiałem być poważny i nie mogłem sam nic
powiedzieć, ale mój negocjator wszystko załatwiał.
Taka kultura. Dopiero po pewnym czasie, zobaczyłem
Lillian wychodzącą z domu w specjalnym
kulturowym tańcu, w towarzystwie trzech dziewczyn.
Wyglądała oszałamiająco. Była pięknie ubrana.
Musiałem ją rozpoznać i zawiesić na szyję białe
korale, co oznaczało, że się decyduję na ślub.
Następnie usiadłem na krześle, a ona podeszła do
mnie tanecznym krokiem i dostałem od niej szarfę z
napisem „Lillian i Paweł”. To był moment naszych
zaręczyn, a dla mnie wejście do nowej rodziny.

osób. Po wszystkich wypowiedziach i posiłku goście
jeszcze się bawili, a my odjechaliśmy na nasze
„miodowe dni”. Potem wróciliśmy do Kasiiny, gdzie
przebywaliśmy prawie do naszego wyjazdu do Polski.
Miałem też trudny czas, wtedy, gdy postanowiłem
prawdziwie się nawrócić i oddać swe życie Panu
Jezusowi. Wiem, że szatanowi się to nie podobało, że
byłem taki szczęśliwy. Pewnego wieczoru zaczął mnie
bardzo boleć żołądek oraz miałem poważną
biegunkę. W tym czasie czytałem dużo Słowa Bożego,
ciągle miałem mocne pragnienie, by je czytać. Z
powodu tego, że miałem wiele prac budowlanych
przy nowej szkole i piecu chlebowym, to trochę
przeszkadzało mi w studiowaniu Biblii. Pamiętam jak
pewnego dnia szatan zaatakował mój umysł i
poddawał mi różne myśli zwątpienia oraz kłamstwa.
Kiedy czytałem Biblię na głos, to myśli tak jakby się
uciszały. W ten dzień czytałem Pismo Święte bardzo
długo. W nocy przyszedł na mnie kolejny atak,
ponieważ zachorowałem na malarię i przez trzy dni
byłem unieruchomiony w łóżku. Czułem się fatalnie,
tak chory, jak nigdy w życiu. Miałem 41 stopni
gorączki i nie mogliśmy jej zbić. Wszyscy się o mnie
modlili. Po trzech dniach wyzdrowiałem, ale była to
interwencja Boża.

Następnie było przekazanie prezentów dla wielu cioć
i wujków Lillian, a potem obfite przyjęcie. Później
zaczęliśmy się gromadzić w kościele na ceremonii
ślubnej.
Kościół
był
przepełniony.
Nagle,
niespodziewanie ponownie zobaczyłem Lillian przy
dźwiękach muzyki i usiadła obok mnie. Wcześniej nie
wiedziałem, jaką będzie mieć suknię. Okazało się, że
błękitną. Wyglądała dla mnie jak księżniczka. Po
ceremonii udaliśmy się na sesję zdjęciową do
pięknego ogrodu jej znajomych.
Po sesji pojechaliśmy do „Polski”, haha, ale
niezupełnie realnie. Tylko dom i ogród wujka Lillian
został tak nazwany przez jej rodzinę. Według
ugandyjskich zwyczajów ślub odbywa się u pana
młodego w domu. Wujek użyczył nam swojego domu
na przyjęcie weselne. Wspólnie z drużbami i
druhnami w rytmie pięknej piosenki ugandyjskiej
wchodziliśmy bardzo powoli na teren posesji, gdzie
wszystko było już przygotowane. Na zewnątrz stoły
były przepełnione dobrym jedzeniem. Razem z moją
żoną przywitaliśmy wszystkich gości, a następnie
każdy podchodził do nas z prezentami i składał
życzenia. Aby tradycji stało się zadość, pokroiliśmy
tort. To było bardzo ciekawe i śmieszne, kiedy
publicznie musiałem karmić tortem moją żonę, a ona
mnie. Następnie zaczęły się przemówienia różnych
www.uganda.info.pl

Po odzyskaniu sił, kontynuowałem budowy. Pracy
było dużo, ale była miła i przynosiła efekty. Kucharki
z domu dziecka dbały o mnie, a dzieci zawsze
przynosiły mi wodę z odległej o 1 km studni oraz
obdarzały mnie uśmiechami i zaciekawionymi
spojrzeniami. W styczniu 2011 roku przyjechała
grupa wolontariuszy z Polski. Cieszę się, że mogłem
ich wszystkich poznać, do dziś mamy kontakt. Zrobili
wtedy na mnie wrażenie, bowiem każdy z nich mógł
mieć ze sobą dwie torby oraz bagaż podręczny. W
tych torbach przywieźli dary dla dzieci, a tylko
podręczne bagaże mieli wypełnione swoimi własnymi
ubraniami. Rzadko się spotyka tak ofiarnych ludzi.
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Więcej zdjęć z pobytu wolontariuszy:
https://picasaweb.google.com/hakiiki

Na koniec chciałbym powiedzieć, że jadąc do Ugandy,
myślałem, że będę pomagać biednych dzieciom, że
coś pożytecznego dla nich zrobię. Tymczasem
okazało się, że to był Boży plan dla mnie, abym stał
się osobą prawdziwie wierzącą, a nie tylko z tradycji i
z nazwy. Kiedyś żyłem własnym życiem i nie liczyłem
się z Bogiem. Teraz modlę się i Bóg jest dla mnie
bardzo ważny i bardzo realny.
Jest napisane gdzieś w Piśmie Świętym, że Bóg
mówi: „objawiłem się tym, którzy mnie nie szukali,
dałem się poznać tym, którzy o mnie nie pytali”. Ja
byłem takim człowiekiem, a Bóg mnie znalazł i dzięki
Niemu jestem szczęśliwy. On jako wspaniały Ojciec w
Niebie, który „daje dobre dary swoim dzieciom”, dał
mi cudowny dar – moją ugandyjską żonę. Życzę
wszystkim takich dobrych żon, jaką jest moja Lillian.

Chciałbym zachęcić tych, którzy czują, że brak im
celu i sensu życia, aby wybrali Boga, Jezusa
Chrystusa, bo tylko On nadaje życiu prawdziwy sens,
bo On jest „drogą, prawdą i życiem”.
Newsletter opisujący ślub Pawła z Lillian:
http://www.uganda.chalcedon.pl/pliki/n2.pdf
www.uganda.info.pl

PODSUMOWANIE
Kiedy wolontariusze wracają z Ugandy, rozmawiamy
z nimi, pytamy o wrażenia z pobytu i często jesteśmy
bardzo zachęceni ich refleksjami. Widzimy, że te
wyjazdy pomagają im, zmieniają na lepsze, a także
dają nową i świeżą perspektywę na życie.
Mamy wiele powodów, aby dziękować Panu Bogu za
to, że żyjemy w naszym pięknym kraju. Powinniśmy z
całych sił unikać narzekania, bo to właśnie brak wiary
narzekanie i nieposłuszeństwo sprawiły, że Izraelici
po wyjściu z niewoli w Egipcie, nie weszli do ziemi
obiecanej Kanaan, ale przez 40 lat błąkali się po
pustyni. Niech ich przykład będzie dla nas
ostrzeżeniem,
byśmy
przez
narzekanie
i
niewdzięczność Panu Bogu nie rozminęli się z czymś
dobrym, co Bóg dla każdego z nas zaplanował.
„Błogosław duszo moja Pana i całe moje wnętrze Jego
święte Imię. Błogosław duszo moja Pana i nie
zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach! On
odpuszcza wszystkie twoje winy. On leczy wszystkie
twe niemoce. On życie twoje wybawia od zguby. On
wieńczy cię łaską i zmiłowaniem. On twoje dni nasyca
dobrami, odnawia się młodość twoja jak orła. Pan
czyni dzieła sprawiedliwe, bierze w opiekę wszystkich
uciśnionych” (Psalm 103, 1-6).
Piotr i Honorata Wąsowscy

Zapraszamy na naszą stronę:
www.uganda.info.pl
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W jaki sposób można się
zaangażować?

aby Pan Bóg objawiał nam szczegóły
związane z naszymi działaniami w Ugandzie oraz pokazywał nowe kierunki dla
działań misyjnych

PRZEKAŻ
1% PODATKU
ZA ROK 2011
NA POTRZEBY
W UGANDZIE

o finanse na budowę „Winnicy” centrum edukacyjno-ewangelizacyjnego w
Ugandzie

Fundacja KAIROS

Modlić się:




o nauczycieli w szkołach chrześcijańskich, o wzrost duchowy i pomoc Ducha
Świętego w prowadzeniu dzieci do Jezusa
Chrystusa



o dzieci i młodzież, do których dociera
nasza misja, by wszystkie poznały Pana
Jezusa osobiście, stając się solą ziemi i
światłem na świecie



o Mirkę i Henrego, naszych współpracowników, misjonarzy w Ugandzie



Wesprzeć finansowo projekty pomocy:


wsparcia dla domów dziecka

adopcji na odległość dzieci z domów
dziecka



sponsoringu edukacji dzieci i kursów
zawodowych biednej młodzieży



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

budowy centrum edukacyjno-ewangelizacyjnego „Winnica” w Ugandzie



zobacz też inne projekty pomocy sierotom i wdowom w Ugandzie na naszej stronie: www.uganda.info.pl



Pojechać do Ugandy jako wolontariusz

www.uganda.info.pl
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