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Przedstawiamy raport Mirki i Henrego z ich pierwszych trzech miesięcy pracy misyjnej. Życzymy miłej lektury!

Honorata i Piotr Wąsowscy

KIERUNEK KYENJOJOKIDOOMI

Kiedy przyjechałam do Ugandy ponad rok temu, nie wiedziałam w szczegółach, co mnie tu czeka. Zapakowałam 
walizki  i  ruszyłam  tam,  gdzie  czułam,  że  Bóg  mnie  prowadzi.  Wiedziałam  jednak,  że  się  nie  zawiodę,  

powierzając moją przyszłość i  życie Panu Bogu. Pamiętałam dzień, 
kiedy Bóg dał mi słowo z Księgi Jeremiasza 46, 27: „Ty się jednak nie  
bój,  sługo  mój,  Jakubie,  nie  lękaj  się,  Izraelu,  albowiem  Ja  cię  
wybawię  z  dalekiego  kraju,  twoje  potomstwo  z  ziemi  jego  
wygnania. Powróci Jakub i będzie zażywał niezmąconego niczym  
pokoju,  a  nikt  go  nie  będzie  trwożył”. Podczas  mojego  lotu  do 
Ugandy czułam w sercu, że wracam do domu. 

Kiedy poznałam Henrego, modliliśmy się do Pana Boga o właściwy 
kierunek i o ludzi, z którymi będziemy współpracować. Pan skierował 
nas  do  służby  dla  Niego  na  zachód  Ugandy  i  rozpoczęliśmy 
współpracę z Honią i Piotrem Wąsowskimi w ramach prowadzonej 
tam przez nich pracy misyjnej. 

Mimo  iż  wcześniej  nie  byłam  na  zachodzie  Ugandy,  jadąc  tam, 
miałam pokój w sercu. Pamiętałam, jak kilkakrotnie Pan Bóg stawiał 
mi  na  drodze  różnych  ludzi,  którzy  mnie  zapraszali  właśnie  tam. 
Mimo wszystko zajęło mi to dwa lata, kiedy postanowiłam pojechać 
w te strony. 

Pierwszy raz wybraliśmy 
się  do  Kyenjojo  z 
Henrym w grudniu 2011, 
aby  wziąć  udział  w 
przyjęciach 

świątecznych.  Czas,  jaki  tam  spędziliśmy,  był  bardzo  owocny. 
Podziwiając  wtedy  uśmiechnięte  buzie  dzieci,  które  otrzymują 
pomoc  z  Polski,  pełne  radości  i  zachęty,  z  niecierpliwością 
oczekiwaliśmy  momentu,  kiedy  pojawimy  się  tam  ponownie  w 
lutym 2012 roku. Tak się złożyło, że w tym samym czasie z nami 
przybyła  do  Kyenjojo  grupa  Polaków,  wolontariuszy,  którzy 
przyjechali  z  kilkutygodniową  wizytą.  Poznanie  nowych  ludzi, 
praca  zespołowa,  opieka  nad  wolontariuszami  była  budującym 
doświadczeniem.  Program,  który  realizowaliśmy  z 
wolontariuszami był bardzo napięty, ale też owocny. Niektórzy z 
nich byli tak troskliwi, że przywieźli mi trochę polskiego jedzenia. 
Niestety kilka bagaży zaginęło im w podróży i czekaliśmy na nie kilka dni. Kiedy odnalazła się walizka Ewy,  
gdzie były ogórki kiszone i kabanosy, poczułam się jak w domu. Ogórki kiszone w Afryce? Kto by pomyślał.

www.uganda.info.pl                                                                           Piotr i Honorata Wąsowscy ● dnia 15.05.2012 ● strona 1 z 10

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


NOWE ZADANIA

Kiedy wolontariusze wyjechali, my podjęliśmy nasze 
nowe  misyjne  obowiązki.  Zaplanowanej  pracy  było 
sporo,  a  każdy  dzień  przynosił  coś  nowego,  nowe 
wyzwania i nowe doświadczenia.

Krótko potem, Henry pojechał  razem z Piotrem na 
kilka dni do Rwandy dowiedzieć się więcej na temat 
chrześcijańskiej  edukacji  i  zobaczyć  budowane  tam 
centrum  edukacyjne.  To  był  czas,  kiedy  po  raz 
pierwszy nie byliśmy razem. Ja byłam zapracowana 
w  Keynjojo,  a  Henry  był  zajęty  w  Rwandzie. 
Tęskniliśmy za sobą, ale dni szybko minęły i znowu 
byliśmy razem.

Kontynuowaliśmy wizyty w różnych społecznościach 
wierzących,  gdzie  dzieliliśmy  się  świadectwem  i 
Słowem  Bożym.  Co  niedzielę  odwiedzaliśmy  inne 
miejsce.  Ludzie  bardzo miło  nas witali.  Za każdym 
razem  wracaliśmy  do  domu  z  ananasami  lub  z 
awokado.  Taki  jest  tu  zwyczaj.  Afrykańczycy  są 
bardzo gościnni. Dzielą się tym, co mają. Wierzą, że 
w ten sposób Pan Bóg będzie im błogosławił,  kiedy 
oni  pobłogosławią  innych.  Nie  musi  to  być  nic 
wielkiego,  ale  sposób  w  jaki  się  dzielą  owocami, 
warzywami, jajkami, itp., pokazuje, że robią to z głębi 
serca. 

Dni mijają nam bardzo szybko. Trudno uwierzyć, że 
jesteśmy w Afryce, miejscu gdzie czas „nie istnieje”. 
Prawie nikt z tubylców nie przywiązuje właściwie do 
niego  zbytniej  wagi.  Największym  wyzwaniem  dla 
mnie osobiście we współpracy z Ugandyjczykami jest 
brak  punktualności,  bo  rzadko  się  zdarza  spotkać 
kogoś,  kto  jest  w  miejscu  spotkania  na  czas. 
Niejednokrotnie  utrudnia  nam  to  realizowanie 
naszych zadań. Pewnego razu zdarzyło mi się nawet, 
że  osoba,  z  którą  byłam  umówiona,  przyszła  na 
spotkanie  dziesięć  godzin  później.  Wydaje  się 
niemożliwym nauczyć tu ludzi punktualności. 

Inną  trudnością  jest  dla  nas  częsty  brak  prądu. 
Niekiedy  jak  chcemy  wykonać  naszą  pracę  na 
komputerze, to nie ma prądu i wtedy alternatywnie 
wykonujemy inną pracę, ale powstają nam zaległości. 
Często wyłączają prąd na kilka dni lub kilka godzin. 
Czasem  natomiast,  gdy  jest  prąd,  to  nie  ma 
połączenia z internetem. Pamiętam taki dzień, kiedy 
nie było prądu, nie było internetu, a nawet sygnału w 
telefonie.  Byliśmy  zupełnie  odcięci.  Wtedy  miałam 
wykonać  ważny  telefon.  Henry  był  w  Nairobi  w 
ambasadzie  polskiej,  starając  się  o  wizę  do  Polski. 
Potrzebował  wtedy  moich  wskazówek,  ale  nie 
mogliśmy się skontaktować. 

Mamy  tak  napięty  program  zajęć,  że  kiedy 
wychodzimy rano z domu, to często wracamy dopiero 
pod wieczór. Trudne jest, kiedy po dniu pełnym pracy 
i wrażeń, wracamy zmęczeni i nie ma prądu. Chcemy 
coś ugotować do jedzenia, a nie mamy gazówki, czy 
pieca,  tylko używamy małego palnika,  który jest na 
parafinę.  Tam,  gdzie  mieszkamy,  nie  ma  nawet 
kuchni.  Wynajmujemy  bowiem  pokój,  który  służy 
nam za sypialnię, kuchnię, jadalnię i biuro. Nie ma w 
tym  pomieszczeniu  żadnych  szaf  czy  półek.  Część 
naszych rzeczy trzymamy w walizce, bo nie ma gdzie 
ich położyć.  Mamy dom i  biuro w jednym. Czasem 
śmiejemy się  sami z  siebie,  bo rzadko kto ma taki 
przywilej, żeby do biura iść w piżamie :) A nikt nawet 
tego nie zauważy, bo nie trzeba wychodzić z pokoju.
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Wykonując  naszą  pracę  w  terenie,  wiele  się 
przemieszczamy,  bo  docieramy  do  różnych  miejsc. 
Czasem  trzeba  pojechać  gdzieś  w  głąb  buszu,  do 
jakiejś odległej wsi, aby odwiedzić dzieci, ich rodzica 
lub opiekunów, jeśli rodzice nie żyją. Te dzieci, które 
wizytujemy,  są  sponsorowane  w  edukacji  przez 
Polaków.  Zawozimy im jedzenie,  ubrania  i  płacimy 
czesne  za  ich  szkoły.  Rozmawiamy  z  nimi,  czasem 
bawimy  się  z  nimi,  a  często  modlimy  się  razem. 
Chcemy zawsze natchnąć ich nadzieją i powiedzieć o 
Panu Bogu, który się o nich troszczy i ich kocha.

Dziękujemy  Bogu  za  nasz  misyjny  samochód,  z 
którego  teraz  korzystamy.  Jest  to  naprawdę  duża 
ulga  dla  nas.  Jesteśmy  bardziej  niezależni  i  nie 
musimy  tracić  czasu  na  czekanie  na  jakiś  środek 
transportu  publicznego.  Zresztą  nie  wszędzie  i  tak 
byśmy  mogli  dojechać  busami  i  niejednokrotnie 
wyniosłoby nas to drożej, niż płacimy za paliwo. Poza 
tym  podróżowanie  w  warunkach  ugandyjskich  na 
dłuższą  metę  jest  bardzo  męczące,  bo  właściciele 
busów upychają ludzi jak zwierzęta i w samochodzie 
14-osobowym czasem jedzie nawet 25 osób plus ich 
bagaże. W takich warunkach można też się nabawić 
różnych  chorób.  Dziękujemy  więc  bardzo 
Darczyńcom za ufundowanie samochodu misyjnego. 

Dużo  radości  przynoszą  nam  spotkania  ze 
sponsorowaną  młodzieżą.  W  każdą  sobotę  mamy 
bowiem  zebrania  z  nimi  zwane  fellowship,  kiedy 
czytamy  i  omawiamy  różne  tematy  z  Biblii.  Kiedy 
zaczynaliśmy w marcu, siedzieliśmy na podłodze, bo 
nie  mieliśmy  nawet  krzeseł,  ale  to  nikomu  nie 
przeszkadzało. Młodzież z entuzjazmem przychodziła 
na spotkania. Teraz dzięki Bogu mamy już plastikowe 
krzesła i widzimy, że nas przybywa, więc może nam 
ich  prędko  zabraknąć.  Nasza  młodzież  zaprasza 
bowiem swoich znajomych, więc grupa rozrasta się. 
Prawie  co  tydzień  przychodzą  nowi  ludzie.  Raz 
robiliśmy z nimi test biblijny w ramach puzzli. Było 
naprawdę  dużo  śmiechu,  gdy  razem  z  nimi 
siedzieliśmy nad testem ponad dwie godziny.

Oprócz  sobotnich  spotkań  z  młodzieżą,  mamy 
również  podobne  spotkania  biblijne  w  tygodniu  z 
nauczycielami  naszych  chrześcijańskich  szkół  w 
Kaihurze, Keynjojo i w Misandice. 

Ostatnio wyświetlaliśmy młodzieży film pod tytułem 
“Pasja”. Byli naprawdę wzruszeni. Jeden trzymał się 
prawie przez cały czas filmu za głowę, następny ciągle 
wzdychał,  a  kolejny  przecierał  łzy.  Po  zakończeniu 
filmu zapadła  kompletna cisza,  brakowało im słów. 
Kiedy zapytaliśmy o ich wrażenia, nie potrafili opisać
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swoich emocji. Krótko podsumowali tylko, że dobrze 
jak  każdy  miałby  możliwość  obejrzenia  tego  filmu. 
Widzimy, że “Pasja” dotyka ludzi i przynosi zmiany w 
sercach. Film dociera do ludzkich serc. W przyszłości 
chcemy  też  prezentować  im  inne  filmy,  pożyczać 
wartościowe  książki,  a  także  mieć  czas  gier 
integracyjnych i edukacyjnych.

W czasie tych spotkań, mamy zwykle przygotowany 
mały  poczęstunek,  np.  jakieś  ciasteczka,  soki, 
orzeszki,  owoce.  Ostatnio  nawet  postanowiłam 
przygotować kanapki z surowym ogórkiem. Udało mi 
się  znaleźć  targowisko  w  Fort  Portal,  gdzie  można 
było zakupić świeżego ogórka.  Większość młodzieży 
nie miała pojęcia, co to jest ogórek i jak się go je. Tu 
w  większości  ludzie  są  przyzwyczajeni  do  swojego 
afrykańskiego  jedzenia,  typu  poshio,  ryż  i  fasola, 
które  jedzą  na  okrągło.  Głównie  z  powodu  braku 
pieniędzy  na  inne  jedzenie.  Kiedy  zapytałam,  czy 
wiedzą, co to jest czarny pieprz i czy może mają, to 
patrzyli  na  mnie  zdziwieni,  o  co  mi  chodzi.  Black 
pepper  w  angielskim  brzmi  podobnie  jak  czarny 
papier.  Wcześniej  nie  słyszeli  o  czarnym  pieprzu, 
więc nikt mnie nie rozumiał. Było to zabawne.

PONIEDZIAŁKI
W  każdy  poniedziałek  staramy  się  być  na 
cotygodniowych  porannych  spotkaniach  „Bringing 
Hope To The Family” w Kaihurze. Jest tam wspólna 
modlitwa, śpiewanie dla Pana Boga oraz zwykle Faith 
Kunihira lub ktoś z zarządu „Bringing Hope” mówi 
jakieś słowo zachęty oparte na Biblii.  Potem zwykle 
są bieżące ogłoszenia.

Myślę,  że  to  bardzo  dobrze,  że  swój  tydzień  pracy 
zaczynają od rozważania Słowa Bożego i wspólnego 
czasu  dla  wszystkich  pracowników.  Po  spotkaniu, 
które trwa zaledwie godzinę,  każdy idzie do swoich 
obowiązków.  „Bringing  Hope”  jest  chrześcijańską 
fundacją, ugandyjską organizacją pozarządową.

Fundacja powstała, gdy Faith Kunihira modląc się w 
2000  roku,  usłyszała  od  Pana  Boga,  że  ma  iść  z 
pomocą w Jego Imię do biednych, sierot i wdów.

Faith była posłuszna Duchowi Świętemu i obecnie po 
dwunastu  latach  jej  służby  w  tej  okolicy,  możemy 
zobaczyć jak ta fundacja się rozrosła. Prowadzą dom 
dziecka,  chrześcijańską  szkołę  podstawową  i 
przedszkole,  szkołę  zawodową,  przychodnię 
medyczną  oraz  mają  różne  inicjatywy  dla  wdów  i 
sierot w regionie.

Polacy  głównie  wspierają  dzieci  z  domu  dziecka 
„Home Again” od 2007 roku oraz od kilku lat szkołę 
podstawową „Hope Academy”.

Po tym spotkaniu w poniedziałki zwykle odwiedzamy 
dzieci  w  domach lub  w szkołach.  Jeśli  mają  jakieś 
zapotrzebowania,  robimy  im  zakupy,  wcześniej 
jednak sprawdzając,  czego konkretnie potrzebują.  Z 
zakupami też nie jest łatwo. Chodzenie po rynkach i 
targowanie się z Ugandyjczykami jest męczące. Jeśli 
jest  coś  pilnego  do  kupienia,  a  Henrego  nie  ma w 
pobliżu,  to  korzystam  z  pomocy  znajomego 
Ugandyjczyka.  Zakupy  to  zadanie  Henrego,  to  on 
zwykle je robi z racji tego, że jest Kenijczykiem. Tu 
jak widzą moją białą twarz, to zaraz ceny podnoszą 
do góry.

Tu  na  miejscu  staramy  się  być  pomocni  we 
współpracy z kilkoma organizacjami, które otrzymują 
darowizny z Polski.  Jest to: „Bringing Hope To The 
Family”,  „Burden  Bearers”  i  „Comforting  Broken 
Homes”.  Pomagamy też Pani Gorret Kugonza, która 
założyła  przedszkole  i  szkołę  podstawową w dwóch 
wsiach  oraz  na  różne  sposoby  pomaga  sierotom. 
Obserwujemy  jak  działają,  a  jeśli  możemy  wnieść 
jakiś  wkład  w  ich  inicjatywy,  jesteśmy  zawsze 
szczęśliwi.

W domach dziecka „New Hope” i „Home Again” jest 
spora liczba dzieci zakażonych wirusem HIV. Dzieci 
te wymagają szczególnej opieki medycznej i nie tylko.
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Specjalna dieta jest też dla nich bardzo wskazana. Od 
czasu  do  czasu  zawozimy  im  jajka,  mleko,  owoce, 
owsiankę  i  ryby,  które  tu  w  Afryce  nie  należą  do 
najtańszych.  Gotowane  jajko  my  możemy  jeść 
codziennie,  a  tu  rzadko  kto  sobie  może  na  to 
pozwolić.  Podobnie  dzieci  jedzą  niezwykle  rzadko 
owoce i mięso.

Potrzeb  jest  dużo,  niezależnie  w  jakim  miejscu  się 
jest. Cała Afryka woła o pomoc. Zdarza się, że ludzie 
przychodzą  do  nas  do  miejsca,  gdzie  mieszkamy  i 
pukają do drzwi, prosząc o pomoc. Mają nadzieję, że 
im pomożemy. Nie zawsze jesteśmy w stanie spełnić 
ich prośby, ale możemy podzielić się jedzeniem i tym, 
co  mamy.  Jeśli  mają  dzieci,  możemy je  przyodziać 
dzięki  Waszej  pomocy,  w  ubrania,  które 
otrzymujemy w paczkach z Polski. 

PACZKI

Jednym  z  naszych  ulubionych  obowiązków  jest 
rozdzielanie  ubrań,  przyborów  szkolnych,  pościeli, 
ręczników  i  innych  rzeczy,  które  przychodzą  w 
paczkach  z  Polski.  Staramy  się  wszystko  rozdzielać 
sprawiedliwie, by trafiało do bardziej potrzebujących.

Zanim otworzymy gdzieś paczkę, dzieci gromadzą się 
pełne ciekawości i z niecierpliwością oczekują, aż coś 
dostaną.  Na  koniec  każdy  przebiera  się  w  to,  co 
otrzymał. Dla obdarowanych to jakby święta Bożego 
Narodzenia.  Rzadko  się  tu  zdarza,  aby  dzieci 
dostawały  w  ciągu  roku  jakieś  ubrania.  Z  reguły 
rodziny są wielodzietne i  po prostu nie stać ich na 
kupno  nowych  rzeczy  dla  dzieci.  I  nie  mówię  o 
nowych rzeczach, ale o takich używanych. Więc kiedy 
te  dzieci  otrzymują  odzież  z  Polski,  czują  się  jakoś 
docenione i wyróżnione. Mogą doświadczyć, że w tym 
odległym kraju jest ktoś, kto o nich pamięta. Wiele z 
tych  dzieci,  które  otrzymują  rzeczy  z  paczek,  jest 
sierotami lub półsierotami.

Dziękujemy  Wam  Drodzy  Darczyńcy  za  każdą 
paczkę,  którą  wysłaliście  do  Ugandy.  To  wielkie 
błogosławieństwo  dla  tych  dzieci,  a  my  mamy 
przywilej widzieć ich radość i wdzięczność. Ostatnio 
otrzymaliśmy w jednej z paczek wiele balonów. Kiedy 
je rozdaliśmy dzieciom, ogromnie się cieszyły. Niby 
taka  mała  rzecz,  jak  balon,  ale  ile  może  przynieść 
radości! Tyle można zrobić dla tych dzieci i wcale nie 
trzeba wiele. Wystarczy tylko chcieć. Więc jeszcze raz 
bardzo  Wam  dziękujemy  za  Waszą  pomysłowość  i 
pamięć o nas w Afryce.
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BIBLIE I MOSKITIERY
Dziękujemy  również  za  środki  finansowe,  które 
przychodzą  na  zakup  Biblii  i  siatek  przeciwko 
komarom,  zwanych  moskitierami.  Moskitiery  są 
bardzo  niezbędne  tu  w Afryce.  Dają  jakąś  ochronę 
przed ewentualnym zachorowaniem na  malarię.  Ta 
choroba  jest  bardzo  poważna  w  przebiegu  i 
nieleczona prowadzi do szybkiej śmierci.

Na wsiach wielu ludzi nie przywiązuje zbytnio wagi 
do  posiadania  moskitier.  Mają  małą  świadomość 
profilaktyki  oraz  często  nie  stać  ich  na  zakup 
moskitier.  Szczególnie  jeśli  w  domu  jest  kilkoro 
dzieci, to wtedy zakup tych siatek jest problemem.

Podobnie  jest  z  Bibliami.  Gdy byliśmy w jednym z 
kościołów, to na pytanie ile osób nie ma Biblii prawie 
każdy podniósł rękę. Pismo Święte średnio kosztuje 
pięć dolarów (ok. 15 zł). Natomiast wiele osób zarabia 
około  30  dolarów  miesięcznie,  a  w  domu  mają 
kilkoro dzieci do wyżywienia.

Pewnego  razu,  gdy  odwiedziliśmy  jedną  z  rodzin, 
zostawiliśmy  im  Biblię.  Kobieta  ogromnie  się 
ucieszyła.  Wcześniej  nie  przypominam sobie,  abym 
widziała kogoś, kto tak by się cieszył na widok Biblii. 
Potem ta kobieta powiedziała nam, że modliła się o 
Biblię, bo nie miała dotychczas swojej i jeśli chciała 
coś poczytać z Pisma Świętego, to zawsze pożyczała 
od kogoś znajomego. Bardzo było nam miło widzieć 
jej  radość  i  uśmiech  na  twarzy.  Pan  Bóg  jest 
wspaniały. Działa w tak niesamowity sposób.
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KOBIETY

Raz na jakiś czas prowadzę specjalne spotkania dla 
kobiet, z reguły w czwartki po południu. Na początku, 
gdy  zostałam poproszona o  prowadzenie  nauczań  i 
szkoleń  dla  kobiet,  byłam  trochę  przerażona,  nie 
bardzo wiedząc,  o  czym z nimi rozmawiać  i  jak  im 
pomóc. W odpowiedzi na moje modlitwy, usłyszałam 
od  Pana  Boga:  „Mirka  mów  o  małżeństwie  i  roli 
żony”.  Nie  jest  to  łatwe  tutaj,  szczególnie  w 
kontekście  różnic  kulturowych.  Na  wsiach  w 
Ugandzie  kobiety  są postrzegane jako drugorzędne. 
Na  pewno  nie  są  na  równi  traktowane  z 
mężczyznami.

Bardzo  się  ucieszyłam,  kiedy  kobiety  na  tych 
spotkaniach,  dzieląc  się  swoimi  doświadczeniami, 
mówiły, że mąż im pomaga w domu, dba i troszczy o 
rodzinę.  Choć  jednak  nie  zawsze  tak  jest.  W 
większości  przypadków  kobieta  zmuszona  jest  do 
pracy w domu, dźwigania baniaków z wodą,  opieki 
nad  dziećmi,  gotowania  i  sprzątania.  Mąż  rzadko 
pomaga żonie, bo opiera się na tym, co jego koledzy o 
nim pomyślą. Nawet jeśli ten mąż jest w domu cały 
dzień i nic nie robi, to i tak jej nie pomoże.

Za  każdym  razem  po  tych  spotkaniach  kobiety 
dziękowały  mi,  ofiarując  owoce.  Raz  nawet 

przygotowały  specjalny  taniec  dla  mnie.  Było 
zabawnie.  Henry  grał  na  bębnie,  a  ja  próbowałam 
naśladować  tańczące  kobiety.  Nie  było  to  łatwe. 
Afrykańczycy mają ten dar poruszania się chyba od 
urodzenia.  Wydaje  mi  się,  że  my  biali  jesteśmy 
bardziej sztywni. Bardzo miło wspominam ten dzień.

LISTY
Co jakiś czas sponsorzy piszą do „swoich” dzieci, a my 
tu jesteśmy, aby pomóc w tej komunikacji,  aby szła 
sprawnie. Roznosimy listy i również zabieramy listy 
od dzieci, które potem przesyłamy albo przekazujemy 
wolontariuszom,  aby  zabrali  je  do  Polski  lub 
wysyłamy  mailem  do  Honoraty.  Czasem  jak  jest 
potrzeba,  to  je  tłumaczymy  i  robimy  też  „świeże” 
zdjęcia sponsorowanych dzieci.

Kiedy  przychodzimy  do  domów  dziecka,  a  dzieci 
widzą  nas  z  kopertami,  wszystkie  się  zbiegają 
zaciekawione,  czy  tym  razem  będzie  dla  nich  jakiś 
list. Niesamowite jest, jak te dzieciaki się cieszą, gdy 
otrzymują listy od swoich sponsorów i z jaką pasją je 
czytają.  Wielką  radość  przynosi  im  zdjęcie 
darczyńców w środku koperty. Wtedy łatwiej im jest 
wyobrazić sobie z kim korespondują i kto je wspiera.

Niektóre  dzieci  mogą  spędzać  godziny,  oglądając  i 
czytając  po  raz  kolejny  list  do  swojego  sponsora. 
Chcą, aby potem ich list do „cioci”, „wujka” w Polsce 
był wyjątkowy, więc piszą starannie, rysują i kolorują. 

PRZYKŁADY
Było mi przykro,  kiedy dowiedziałam się,  że młoda 
dziewczyna,  która  pracuje  w  pobliskim  motelu 
zarabia około 200 zł miesięcznie, a ma dwoje małych 
dzieci. Jej mąż zginął w wypadku. Jej dzieci w wieku 
3  i  5  lat  przez  cały  dzień  są  same  w  domu.  Ona 
przychodzi do nich na chwilę w porze obiadowej,
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przynosząc  im  jedzenie  i  wraca  do  nich  późnym 
wieczorem, kiedy kończy pracę. Pracuje około 10-12 
godzin dziennie przez 6-7 dni w tygodniu. Te 200 zł 
to pensja, która prawie na nic nie starcza. Ona jednak 
nie  skończyła  żadnej  szkoły,  więc  nawet  taka praca 
jest dla niej korzyścią.

Chciałabym  jednak  znaleźć  dla  niej  jakiegoś 
darczyńcę,  kto  by  jej  opłacił  szkołę  zawodową,  aby 
mogła potem znaleźć lepszą pracę. Widziałam, że jest 
bardzo pracowita i zadowolona z tego,  co ma, choć 
ma tak niewiele.

Jedna  z  naszych  podopiecznych,  Rosemary,  która 
może chodzić do szkoły średniej z internatem dzięki 
pomocy  z  Polski,  pochodzi  z  bardzo  ubogiej  i 
wielodzietnej  rodziny.  Sami nie zdawaliśmy sobie z 
tego sprawy, dopóki nie przekonaliśmy się na własne 
oczy.  Pewnego  dnia  postanowiliśmy  z  Henrym 
odwiedzić właśnie tę rodzinę. Kiedy dojechaliśmy na 
miejsce  do  odległej  wsi,  patrzono  na  nas  jak  na 
aniołów.

Zastanawiali  się,  dlaczego  przyjechaliśmy  i  jak 
znaleźliśmy  ich  tam  w  buszu.  Bardzo  miło  nas 
przywitano  i  zaproszono  do  środka.  W  domu  było 
bardzo ciemno, chociaż był to środek dnia.  Wokoło 
widziałam wiele dzieci, nagich, głodnych i brudnych. 
Jako  młoda  dziewczyna  czytałam  i  oglądałam  film 
”Nędznicy”. W tym właśnie momencie przypomniała 
mi  się  tamta  historia.  U  tej  rodziny  w  buszu 
doświadczyłam  tego  filmu  na  żywo,  w  realnej 
rzeczywistości.  W  tym  domu  nie  było  jedzenia, 
inaczej  przygotowano  by  nam  jakiś  mały 
poczęstunek. W Afryce panuje zwyczaj, że goście nie 
powinni opuszczać domu z pustym żołądkiem.

Na szczęście w plecaku mieliśmy kilka sztuk odzieży z 
paczek i lizaków, więc mogliśmy nimi obdarować te 
dzieci.  Jestem pewna, że pierwszy raz w życiu jadły 
lizaka.  Takich rodzin w potrzebie  jest  bardzo wiele 
tutaj.  Żyją  oni  w  lepiankach,  a  ich  dzieci  chodzą 
półnagie,  czasem  z  powodu  braku  pieniędzy  nie 

chodzą do szkoły. Gdyby nie pomoc z Polski, nasza 
Rosemary,  zdolna  i  bystra  dziewczyna,  zapewne 
siedziałaby  w  domu,  może  byłaby  już  w  ciąży  z 
kolejnym dzieckiem.

Życie na wsi młodych, biednych, niewykształconych 
(choćby  zawodowo)  dziewcząt  jest  w  Ugandzie 
bardzo  przykre.  Często  pod  przymusem  wychodzą 
jako  nastolatki  za  mąż,  lub  po  prostu  są  w  różny 
sposób  pozbawiane  godności.  Cieszymy  się,  że 
możemy  pomagać  wielu  takim  dziewczętom,  jak 
Rosemary.

Innym razem pojechaliśmy odwiedzić chłopca, który 
dzięki Bożej łasce ma sponsora z Polski. Piszę „dzięki 
Bożej  łasce”,  bo  Honia  poznała  go  w  takich 
okolicznościach, które nie pozwoliły jej przejść obok 
niego  obojętnie.  Był  wtedy  bardzo  szczupły,  sama 
skóra  i  kości.  Mieszkał  z  babcią  i  chodził  pieszo 
bardzo  daleko  do  szkoły.  Gdy  przyjechaliśmy,  w 
domu  zastaliśmy  go  z  młodszym  rodzeństwem. 
Wszyscy byli ledwo ubrani. Salomon (bo tak chłopiec 
ma  na  imię)  jest  najstarszy  z  nich.  Jako  jedyny  z 
rodziny chodzi do szkoły. Szkoła, do której uczęszczał 
dotychczas,  to  szkoła  państwowa.  Taka  tu  jest 
najtańsza, ale poziom nauczania jest bardzo niski. W 
klasach jest ponad sto uczniów, więc nauczyciel nie 
jest  w stanie  zająć  się  wszystkimi,  co  ogranicza  im 
zdobywanie wiedzy.

Kiedy  pierwszy  raz  przyjechaliśmy  do  Salomona 
domu, zapytaliśmy jak odrabia lekcje, bo nie ma tam 
ani  prądu,  ani  stolika.  Nie  widzieliśmy  też  lampy. 
Odpowiedział, że na kolanie, przy latarce.

Zrobiło  nam  się  go  tak  żal,  że  następnym  razem 
podarowaliśmy  mu  lampę  naftową.  Bardzo  się 
cieszyli.  Za  każdym  razem  kiedy  tam  jedziemy, 
staramy  się  też  pamiętać  o  małych  prezentach  dla 
jego rodzeństwa. Pewnego razu podarowaliśmy buty 
jego młodszej  siostrze.  Widać  było,  że  dziewczynka 
pierwszy raz w życiu ubrała buty na nogi. Z trudem 
się poruszała.
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Możemy  przyjrzeć  się  swoim  szafkom:  ile  tam 
znajdziemy  par  butów?  Z  pewnością  są  tam  buty 
różnego  fasonu  i  koloru.  Możemy  sobie  zadać 
pytanie:  Czy  bylibyśmy  w  stanie  oddać  jedną  parę 
butów na rzecz tych osób, które nic nie mają? Ludzie 
chodzą boso na wsiach w Ugandzie tylko dlatego, że 
nie doświadczyli jeszcze takiego dostatku, jak my. Nie 
mają wyboru, codziennie ranią sobie stopy o kamień, 
a potem nie mają nawet wody utlenionej, aby obmyć 
skaleczenia. My to widzimy na co dzień i serce nam 
się kraje.

ZAKOŃCZENIE
Obecnie  jesteśmy w Kenii,  przygotowywując  się  do 
bliskiego wyjazdu do Polski na kilka tygodni. Mamy 
sezon  deszczowy,  codzienne  są  obfite  ulewy.  Ulice 
przypominają  rzekę.  Z  trudem  się  można 
przemieszczać. Wielu jest tu bezdomnych, którzy śpią 
na chodnikach. Teraz kiedy są deszcze, każdy z nich 
szuka  pomysłu,  jak  by  przetrwać.  Szukają  worków, 
folii,  czegokolwiek,  aby  ochronić  się  przed 
przemoczeniem.  Ludzie  w  slumsach  nie  śpią,  bo 

woda w nocy dostaje się do ich domów i nie można 
nawet  położyć  się  na  podłogę.  Kiedy  patrzę  na  te 
sytuacje,  zmienia  to  moje  spojrzenie  na  życie.  Nie 
narzekam już, że czegoś mi brakuje. Tak wielu ludzi 
nie  ma  nawet  małej  części  tego,  co  ja  posiadam. 
Jestem wdzięczna Bogu za to, co mam. 

Praca  misjonarza  nie  jest  łatwa.  To  jest  jakieś 
poświęcenie  siebie  w  celu  przebywania  w  innym 
kraju, w innej kulturze, z dala od wszelkich wygód i 
przyznam, że to nie należy do najłatwiejszych rzeczy. 
Ale to daje nam wiele radości. Nasze serca się radują, 
gdy widzimy uśmiechy na twarzach dzieci i zmiany, 
jakie zachodzą w ludziach wskutek naszej służby w 
Ugandzie  i  głoszenia  Ewangelii  oraz  docierania  z 
praktycznym miłosierdziem do potrzebujących. Poza 
tym  wiemy,  że  jesteśmy  w  miejscu  naszego 
przeznaczenia. Robimy to, do czego w tym momencie 
Bóg nas powołuje i to daje nam wiele satysfakcji. Do 
braku  wody  w  kranach,  karaluchów  w  pokoju, 
różnych niewygód, itp. można się przyzwyczaić.

Pamiętam dni,  kiedy nie mieliśmy pasty do zębów. 
Nie dlatego, że zapomnieliśmy kupić, ale dlatego, że 
nie mieliśmy za co jej kupić. Najważniejsze w takich 
przypadkach braków różnych rzeczy, to nie zwątpić w 
Bożą miłość. Kochamy Pana Boga nie dlatego, że nam 
coś  daje,  ale  kochamy  Go  bez  względu  na 
okoliczności. Ufamy Jezusowi, że będzie nas chronił i 
zaopatrywał. Do tej pory nas nie zawiódł. Modliliśmy 
się  o  bilet  do  Polski  i  wizę  dla  Henrego.  Bóg  nas 
wysłuchał.  Już wkrótce razem wylądujemy w moim 
ojczystym kraju. Jesteśmy szczęśliwi. Może nie mamy 
wiele, ale mamy więcej niż nam potrzeba. W Psalmie 
23 czytamy: „Pan jest moim pasterzem, nie brak mi 
niczego”. Czujemy się bezpieczni, bo wiemy, że Pan 
Bóg nas nie zawiedzie.

„A  Bóg  nasz  według  swego  bogactwa  zaspokoi 
wspaniale  w  Chrystusie  Jezusie  każdą  waszą 
potrzebę” (List do Filipian 4, 19).

Mirka Kowalczyk – Kalume i Henry Kalume
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Blog Mirki i Henrego w jęz. ang.:
http://mirka-henry.blogspot.com

PODSUMOWANIE

Kiedy  modliliśmy  się  o  współpracowników  w 
Ugandzie,  Pan  Bóg  poprowadził  nas  do  Mirki  i 
Henrego.  Byliśmy  pełni  entuzjazmu,  że  nareszcie 
wiele naszych działań misyjnych w Ugandzie,  które 
wykonywaliśmy  na  odległość,  nabierze  rozpędu. 
Trudno  było  nam  pracować  na  dwa  fronty, 
jednocześnie  organizując  wsparcie  w  Polsce  i 
nadzorując rozdzielanie pomocy w Ugandzie.

W  styczniu  Bóg  potwierdził,  że  mamy  iść  w  tym 
Bożym dziele razem z nimi m.in. poprzez takie same 
Słowo,  które  dał  każdemu  z  nas  osobno  w  czasie 
jednego  tygodnia.  Po  trzymiesięcznej  współpracy 
jesteśmy bardzo zadowoleni.  Mirka i  Henry przede 
wszystkim kochają Pana Boga.  Poza tym są bardzo 
pracowici,  uczciwi  i  odpowiedzialni  oraz  mają 
inicjatywę.  Dziękujemy Panu Bogu za nich!

Honorata i Piotr Wąsowscy

Zdjęcia z działań misyjnych:
https://picasaweb.google.com/hakiiki

www.uganda.info.pl

W  jaki  sposób  można  się 
zaangażować?

Modlić się:

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

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

 o  nauczycieli  w  szkołach  chrześcijań-
skich, 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,  o ich bezpieczny i 
owocny krótki pobyt w Polsce 

Wesprzeć finansowo projekty pomocy: 

 wsparcia dla domów dziecka

 adopcji  na  odległość  dzieci  z  domów 
dziecka

 sponsoringu  edukacji  dzieci  i  kursów 
zawodowych biednej młodzieży

 zakupu Biblii i moskitier

 budowy centrum edukacyjno-ewangeli-
zacyjnego „Winnica” w Ugandzie

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

Wysłać paczkę do Ugandy

Pojechać do Ugandy jako wolontariusz
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