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Zakończenie ● W jaki sposób można się zaangażować?

WSTĘP
Minęło już wiele tygodni od czasu, gdy Mirka i Henry byli 
w Polsce. Po powrocie na placówkę misyjną podzielili się z 
nami  swymi  wrażeniami  oraz  podziękowaniami  za 
wszelką  okazaną  im  życzliwość  podczas  ich  pobytu  w 
kraju, co przedstawiamy poniżej.

Wrócili  do  Ugandy  w  połowie  lipca,  a  tydzień  później 
przyjechały do Ugandy na miesiąc trzy wolontariuszki z 
Polski:  Rozalia,  Tosia  i  Joasia.  W  sierpniu  dojechał  do 
nich jeszcze Łukasz oraz Nikodem i Arafeh.

Łukasz był w Ugandzie po raz drugi i to jego świadectwo 
po  pierwszym  wyjeździe  zachęciło  Joasię  i  Tosię,  do 
wybrania się na misję. 

W tym biuletynie zamieszczamy także refleksje z pobytu 
Rozalki  i  Tosi,  a  w  następnym newsletterze  umieścimy 
świadectwa  z  pobytu  Joasi  i  Łukasza  oraz  Nikodema, 
który  zainicjował  w  szkole  podstawowej  w  Kaihurze 

projekt SMILE, ale o tym następnym razem. Życzymy miłej lektury! 

Honorata i Piotr Wąsowscy

POBYT W POLSCEKIDOOMI
Dziękujemy  wszystkim  za  modlitwy  dotyczące  naszego 
przyjazdu do Polski.  Bóg wysłuchał  nas  i  pozwolił  mi  i 
Henremu  przylecieć  w  maju  do  Polski.  Mimo,  iż 
procedury  wizowe  zmieniły  się  dla  obcokrajowców, 
konsul udzielił Henremu wizy. Podróż przebiegła nam bez 
żadnych  komplikacji.  Dotarliśmy  na  czas,  trochę  nie 
przygotowani  na  temperaturę  w  Polsce.  Liczyliśmy  na 
upały,  a  tu  pogoda  nieco  nas  zaskoczyła.  W  drodze  z 
lotniska oboje siedzieliśmy pod kocami przy włączonym 
ogrzewaniu. Henry nawet żartował, że przywiozłam go do 
Europy  w  zimie.  Jednak  dzięki  pomocy  Dorotki  z 
Polkowic  nie  marzliśmy,  bo  dostaliśmy  od  niej  ciepłe 
swetry  i  tak  przetrwaliśmy  te  niewygody  pogodowe. 
Jednak za pewien czas ociepliło się, do tego stopnia,  że 
piekliśmy się jak skwarki na słońcu ...prawie jak w Afryce. 

Czas w Polsce był bardzo dobrze zaplanowany. Nie pamiętam, abym tak wiele przemieszczała się po kraju za 
czasów, kiedy jeszcze mieszkałam w ojczyźnie. Tym razem nie zagrzaliśmy długo w jednym miejscu. Byliśmy w 
różnych miastach, większości były to miejscowości, w których byłam po raz pierwszy w życiu. Cieszę się, bo 
przy okazji i Henry mógł zobaczyć Polskę z różnych stron.
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Duże  wrażenie  na  Henrym  zrobiły  polskie  drogi, 
objazdy i sposób w jaki to wszystko zaprojektowano. 
Rozmawiając  z  pewną  osobą,  chwaliliśmy 
nawierzchnię  drogową.  Byliśmy  zdumieni,  jak  ona 
powiedziała,  że  polskie  drogi  to  najgorsze  drogi  w 
Europie.  Pomyślałam  „przyjedź  do  Afryki,  to 
docenisz  to,  co  masz”.  Rzadko staliśmy w korku,  a 
podróż  wręcz  była  przyjemnością.  Nie  ma w  ogóle 
porównania  do  jazdy  autem  w  Afryce,  gdzie  na 
okrągło  w  miastach  stoi  się  w  korku,  a  na  wsiach 
grzęźnie  w  błocie,  natomiast  asfaltowe  drogi  to 
główne dziura na dziurze.

Mimo,  iż  program  był  bardzo  napięty,  dzięki 
pomysłowości i  szybkiej  akcji  naszej znajomej Ewy, 
która poznaliśmy w lutym w Ugandzie, udało nam się 
wybrać  w  góry.  To  był  naprawdę  wspaniały  czas: 
jazda wyciągiem na sam szczyt i podziwianie polskich 
gór. Polska jest piękna! Kiedy zajechaliśmy na górę, 
okazało się że zostały jeszcze jakieś pozostałości po 
zimie i Henry mógł po raz pierwszy w życiu zobaczyć 
i nawet dotknąć śnieg.

W  tym  okresie  sześciu  tygodni  pobytu  w  Polsce 
byliśmy  w  różnych  szkołach,  wspólnotach  i 
społecznościach wierzących. Ludzie przyjmowali nas 
do swoich domów z otwartymi ramionami, okazując 
wielką gościnność. Prosto z lotniska zajechaliśmy do 
Wrocławia,  gdzie  spędziliśmy  zaledwie  dwa  dni. 
Pamiętam,  kiedy  obudziłam  się  następnego  dnia, 
wystartowałam  z  łóżka  jak  strzała,  myśląc,  że 
przespałam  godzinę  wstawania.  Po  sprawdzeniu 
zegarków  okazało  się,  że  była  dopiero  piata  rano. 
Zapomniało mi się już, jak to jest w Polsce w okresie 
letnim. Dzień jest prawie dwa razy dłuższy od nocy. 
Szybko  jednak  się  przestawiłam,  ale  Henry  miał  z 
tym problemy.  Budził  się  prawie zawsze o czwartej 
nad  ranem  z  powodu  jasności  za  oknem,  a  nieraz 
nawet  wcześniej.  W  Ugandzie  na  równiku  mamy 
około  siódmej  rano  wschód  słońca,  a  około 
dziewiętnastej  zachód  słońca  (przez  cały  rok  tak 
samo). 

Z  Wrocławia  pojechaliśmy  do  Polkowic,  gdzie 
odwiedziliśmy  jedną  ze  szkół.  Byliśmy  pod 
wrażeniem  jak  ten  świat  idzie  do  przodu.  Tablice 
elektroniczne  w  klasach,  wszędzie  porządek, 
kolorowe  gazetki  na  ścianach,  piękna  sala 
gimnastyczna.  A  tam,  skąd  przyjechaliśmy,  w 
Ugandzie  na  wsiach,  brak  okien  w  murach,  brak 
ławek  w  klasach,  bez  podręczników,  w  kurzu 
gromadzącym się dookoła i jedynie mając podwórko 
szkolne,  które  służy  za  salę  gimnastyczną  z  jedną 
piłką  do  użytku  dla  wszystkich.  W  ogóle  nie  ma 
porównania.  Dzieci  w Afryce,  aby móc się  uczyć  w 
takiej szkole, muszą za nią najpierw zapłacić. Potem 
też bardzo doceniają wykształcenie. Natomiast dzieci 
w Polsce mają bezpłatną naukę, ale nie chce im się 
uczyć.  Cieszę  się,  że  mogliśmy  powiedzieć  tej 
młodzieży w Polkowicach o tym, w jakich warunkach 
uczą  się  ich  rówieśnicy  po  drugiej  stronie  oceanu. 
Głównym celem naszej  prezentacji  było to,  aby oni 
docenili to, co mają, do jakiej szkoły chodzą, z jakich 
wspaniałych  podręczników  korzystają,  w  jakich 
warunkach żyją, ile par butów mają, itp. Mogliśmy z 
mężem przybliżyć  im obraz świata,  który  dla  wielu 
mógłby  się  wydawać  nieprawdziwy.  Młodzież  była 
zainteresowana  kulturą  afrykańską.  Zadawali 
pytania, a być może w przyszłości drzwi otworzą się 
dla nich i nie jeden z nich będzie misjonarzem. 

Przyrządziliśmy  w  tej  szkole  posho  (afrykańskie 
danie,  smakujące  nieco  podobnie  jak  kaszka 
kukurydziana), aby uczniowie mógł spróbować. Jedni 
byli  niechętni  do  skosztowania  czegoś  nieznanego, 
niektórzy  krzywili  się  po  zasmakowaniu,  a  jeszcze 
inni  mówili,  że  nie  jest  takie  złe.  Głosy  były 
podzielone,  choć  stwierdzili,  że  żaden  z  nich  nie 
mógłby jeść tego dzień w dzień. My mamy wybór i 
różnorodne  posiłki,  dziś  ziemniaki,  kurczak,  jutro 
schabowy,  pojutrze  pierogi  itp.  Dzieci  w  Afryce 
zwykle  nie  mają  takiego  wyboru.  Cokolwiek  im się 
nałoży na talerz, to znika w mgnieniu oka. Nikt tam 
nie narzeka,  że znowu je posho, bo to  samo je się 
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dziś,  wczoraj,  przedwczoraj  i  tydzień  temu.  I  z 
pewnością  to  samo  będzie  jadło  się  i  jutro.  Mam 
nadzieję,  że  daliśmy do  zrozumienia  dzieciakom w 
Polsce jakimi szczęściarzami są,  otwierając im oczy 
na te drobne rzeczy, które je otaczają. Jeszcze tylko 
dodam,  skąd  mieliśmy z  sobą  posho.  Otóż  rodzina 
Henrego dała mu to na drogę, mówiąc: „nie wiemy, 
co będziesz miał do jedzenia w tej Polsce, więc weź 
posho”.  Zabawne,  gdyby  oni  wiedzieli,  jakie  my 
mamy  urozmaicone  i  smaczne  jedzenie  w 
porównaniu do ichniejszego!

Po  wizytach  w  Polkowicach  pojechaliśmy  do 
Zdzieszowic,  po  drodze  zahaczając  o  Sudety.  W 
Zdzieszowicach  odwiedziliśmy  naszych  znajomych 
oraz mieliśmy okazję dzielić się naszym świadectwem 
z  różnymi  osobami.  Spędziliśmy  też  kilka  dni  w 
Pszczynie.  Byliśmy  tam  na  przykład  w  parku 
należącym do dawnych książąt.  Ludzie  mieszkali  w 
pałacach, dbając o swoje majątki, posiadłości i wiecie, 
o czym tam pomyślałam? Ciekawe, gdzie ci książęta, 
baronowie  teraz  są?  Żyli  w  dostatku  tu  na  ziemi, 
niczego im nie brakowało, ale kiedy umierali nie byli 
w stanie zabrać swego dobytku ze sobą. Gdzie teraz 
są? Czy są w krainie wiecznej szczęśliwości, w niebie, 
gdzie  nie  ma  bólu  i  trosk?  Czy  znaleźli  się  w 
ciemności piekła? Nie znamy odpowiedzi na pewno, 
ale jedno wiemy: to co posiadamy tu na ziemi,  nie 
jesteśmy w stanie zabrać ze sobą po śmierci. „A jak 
postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak 
Chrystus  raz  jeden  był  ofiarowany  dla  zgładzenia 
grzechów wielu, drugi raz ukaże się nie w związku z 
grzechem,  lecz  dla  zbawienia  tych,  którzy  Go 
oczekują” (Hebr 9, 27-28). 

Dzięki  Joasi  która  zaprosiła  nas  do  siebie,  byliśmy 
również  w Warszawie.  Po  spacerach  w Łazienkach, 
Wilanowie  i  Starówce  (co  Henremu  się  bardzo 
podobało),  spotkaliśmy  się  z  kilkoma  paniami  z 
grupy  domowej  Asi.  To  spotkanie  było  wyjątkowe. 

Mówiliśmy po polsku,  angielsku i  rosyjsku,  jako ze 
jedna z pań była z Ukrainy. Nie wszyscy znali te trzy 
języki,  więc  próbowaliśmy  porozumieć  się  na 
wszystkie  możliwe  sposoby.  Cieszyliśmy  się,  kiedy 
poproszono  nas,  abyśmy  mówili  o  słuchaniu  głosu 
Bożego.  Ten temat  jest  nam bardzo bliski,  bo tego 
także  nauczamy  w  Ugandzie  nauczycieli  ze  szkół, 
które  są  wspierane  przez  Polaków  oraz 
sponsorowaną w edukacji młodzież.

Spędziliśmy też wspólny czas z Honoratą i Piotrem w 
ich  domu  oraz  wiele  godzin  w  aucie,  gdy 
przemieszczaliśmy  się  przez  Polskę.  To  były  cenne 
chwile,  kiedy  mogliśmy  dzielić  się  własnymi 
doświadczeniami  i  pomysłami  odnośnie  polskiej 
misji w Afryce. Widzieliśmy też ich zaangażowanie w 
sprawy związane z misją w Ugandzie.  Oni w Polsce 
wykonują  taką  pracę,  która  umożliwia  nam 
rozdzielanie  pomocy  wśród  potrzebujących  w 
Ugandzie.  Wiemy,  że  wiele  wyjeżdżają  do  szkół, 
wspólnot i  społeczności,  by dzielić się świadectwem 
misyjnym i Słowem Bożym. Poza tym wykonują wiele 
pracy administracyjnej, bo w tej służbie jest mnóstwo 
spraw do ogarnięcia. Ich praca jest bardzo potrzebna, 
bo bez tego nie byłoby środków na udzielanie pomocy 
w Ugandzie. Jednak wiemy, że i tak za tym wszystkim 
stoi nasz dobry Bóg, który jest „ojcem dla sierot i dla 
wdów  opiekunem”  (Psalm  68,  6).  Wielka  radość 
spotkała nas też, gdy poznaliśmy synka Honi i Piotra 
–  Szymona  Emmanuela.  Zapałaliśmy  do  niego 
miłością od pierwszego wejrzenia :) 

Byliśmy również  razem w Szczecinie  i  w Kamieniu 
Pomorskim,  gdzie  usłużyliśmy  na  różnych 
spotkaniach. Poznaliśmy tam bardzo sympatycznych 
ludzi,  gdzie  czuliśmy  się,  jak  w  domu. 
Wygospodarowaliśmy  potem  nieco  czasu,  aby 
pojechać  nad Bałtyk.  Henry  miał  okazję  zobaczyć  i 
poczuć (brrr) po raz pierwszy w życiu polskie morze.

Jak  już  pisałam,  odwiedzaliśmy  szkoły.  Zostaliśmy 
m.in. zaproszeni do szkoły podstawowej i gimnazjum 
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Króla Dawida w Poznaniu. Jak zobaczyłam dzieci w 
mundurkach szkolnych, to poczułam się jak w jednej 
ze szkół w Afryce. Tam w każdej szkole dzieci noszą 
uniformy, a w Polsce jest to spotykane chyba tylko w 
szkołach  prywatnych.  Ktoś  powiedziałby,  że  to  jest 
staromodne. Jednak z mojego punktu to jest dobre, 
bo  daje  dzieciom  poczucie  pewnego  rodzaju 
przynależności.  Słowo Boże nas poucza,  abyśmy też 
nosili  w duchowej rzeczywistości  takie  „mundurki”, 
czyli  pełną  zbroję  Bożą  (Efezjan  6,  10-18),  której 
celem  jest,  byśmy  ostali  się  przeciw  podstępnym 
zakusom diabła na nasze życie.

Mówiliśmy w tej szkole w Poznaniu m.in. o tym, że w 
Afryce  dzieci  często  chodzą  bez  butów,  mimo  że 
czasem  muszą  iść  pieszo  wiele  kilometrów. 
Nauczyciele i  dzieci byli  dotknięci  tym tematem do 
tego  stopnia,  że  zobowiązali  się  zrobić  zbiórkę  na 
zakup  butów  dla  dzieci  w  Ugandzie.  Pan  Bóg  jest 
wspaniały!  Często  zastanawiamy  się,  co  możemy 
zrobić, aby im pomóc. Nie trzeba wiele, wystarczy na 
przykład spojrzeć, ile par butów mamy i oddać jedną 
parę dla tych, co nie mają ich wcale. Każdy z nas ma 
czym  się  podzielić  z  innymi.  „Mając  natomiast 
żywność i odzienie, i dach nad głową, bądźmy z tego 
zadowoleni. (1 Tym 6, 8). „Kto dotąd kradł, niech już 
przestanie  kraść,  lecz  raczej  niech pracuje  uczciwie 
własnymi  rękami,  by  miał  z  czego  udzielać 
potrzebującemu” (Efezjan 4, 28).

Kiedy byliśmy w kraju planowałam pójść do dentysty 
na  kontrolę,  jako  że  nie  wiemy,  kiedy  będziemy  w 
Polsce  z  powrotem.  Miałam  umówioną  wizytę  w 
Poznaniu, ale nie zdążyłam w tym terminie. Program 
był  napięty  i  czasem  trzeba  było  odmówić  sobie 
czegoś.  W  tym  przypadku  ufałam  Panu  Bogu,  że 
jeszcze trafię na jakiegoś dentystę, zanim wyjadę do 
Ugandy.  Okazało  się  że  zostaliśmy  zaproszeni  do 
Augustowa.  Wprawdzie  byliśmy  tam  zaledwie  pół 
dnia, ale tam czekała na mnie niespodzianka: wizyta 
u stomatologa. Co najlepsze, za wizytę nie musiałam 
płacić ani grosza. Opłaca się wierzyć Panu Bogu!

Podczas  naszej  wizyty  odwiedziliśmy  również  moją 
rodzinę  w  Budzyniu.  Przywitali  Henrego  bardzo 
serdecznie  i  zaakceptowali  go  już  od  samego 
początku. Niestety nikt z mojej rodziny nie mówi po 
angielsku,  ale  szczerze  starali  się  jakoś  się 
porozumieć  z  Henrym.  Czasem  wyglądało  to 
śmiesznie.  Dobrze,  że  ja  byłam  w  pobliżu,  aby 
ratować sytuacje.  Mieliśmy też okazję spotkać się z 
wierzącymi znajomymi z Chodzieży, do których mam 
wielki  sentyment  i  będę  dziękować  im  do  końca 
moich  dni  za  opiekę  i  troskę,  jaką  okazali  mojej 
mamie przed jej śmiercią.

W  czasie  pobytu  również  odwiedziłam  Szkocję,  bo 
musiałam  tam  polecieć  i  zrobić  porządek  z  moimi 
rzeczami. Super było odwiedzić starych znajomych i 
zobaczyć miasto, w którym mieszkałam ponad 5 lat i 
gdzie  się  nawróciłam. Przywiodło to moje myśli  ku 
wdzięczności Jezusowi za dar zbawienia w Nim.

Byliśmy też w kilku innych polskich miastach, gdzie 
na  różne  sposoby zachęcaliśmy wierzących.  Ufamy, 
że  Pan  Bóg  wysłał  nas  do  każdego  z  tych  miejsc, 
abyśmy mogli nie tylko zjeść dobre polskie jedzenie i 
pozwiedzać, ale byśmy mogli swoimi świadectwami i 
słowem  poruszyć  niejedną  osobę.  Serce  nam  się 
radowało,  kiedy  ludzie  dziękowali  nam  za  słowo, 
którym się dzieliliśmy i za nasze świadectwa, jak Bóg 
działa w naszym życiu, mówiąc potem, że właśnie to 
potrzebowali usłyszeć. To wielkie błogosławieństwo i 
przywilej dla nas, że On nas tam posyłał.

Dziękujemy  Bogu,  bo  uczynił  dla  nas  cud,  że 
mieliśmy pieniądze na bilety  i  co  najważniejsze,  że 
pomógł  nam  w  zalegalizowaniu  naszego  związku 
małżeńskiego.  Zgodnie  z  prawem polskim jesteśmy 
już mężem i żoną.

Dziękujemy Wam wszystkim (nie wymienionym tu z 
imienia)  za  Wasze  zaproszenia,  za  okazaną 
gościnność  i  jakiekolwiek  wsparcie,  które 
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otrzymaliśmy. Otworzyliście nie tylko swoje domy dla 
nas, ale również Wasze serca. Tak jak czytamy w 3 
liście  św.  Jana  –  wy  jesteście  tego  żywym 
przykładem.  Niech  Pan  Bóg  Wam  wszystkim 
błogosławi!

„Ucieszyłem  się  bardzo  z  przybycia  braci,  którzy 
zaświadczyli  o prawdzie  twego życia.  Bo ty istotnie 
postępujesz  zgodnie  z  prawdą.  Nie  znam  większej 
radości nad tę, kiedy słyszę, że dzieci moje postępują 
zgodnie  z  prawdą.  Ty  umiłowany  postępujesz  w 
duchu  wiary,  gdy  pomagasz  braciom,  a  zwłaszcza 
przybywającym  skądinąd”.  Umiłowani,  życzymy 
Wam  wszelkiej  pomyślności  i  zdrowia, 
podobnie  jak  doznają  powodzenia  dusze 
Wasze (por. 3 Jana 3-5.2).

Mirka i Henry Kalume

Blog Mirki i Henrego w jęz. ang.:
http://mirka-henry.blogspot.com

REFLEKSJE ROZALII

Nazywam  się  Rozalia  i  mam  22  lata.  W  tym roku 
miałam  4  miesiące  wakacji  i  chciałam  wyjechać  w 
tym  czasie  do  pracy  za  granicę.  Jestem  osobą 
wierzącą, dlatego modliłam się o to i czułam, że Bóg 
ma dla mnie inne plany. Kiedy powierzyłam Mu ten 
czas,  On objawił  mi,  także  przez  moją  przyjaciółkę 
Tosię, że mam wyjechać na miesiąc do Ugandy. Nie 
jestem  typem  osoby,  której  marzą  się  wyjazdy 
misyjne, bo zawsze widzę dużo dobrych rzeczy, które 
mogę zrobić w swoim kraju.

Już będąc w Afryce zrozumiałam po raz kolejny, że 
Boże  plany  są  zawsze  lepsze  niż  nasze  własne, 
dokładnie  tak,  jak  jest  to  napisane  w  Ks.  Izajasza 
55,8-9 "Bo myśli  moje nie są myślami waszymi ani 

wasze drogi moimi drogami - wyrocznia Pana. Bo jak 
niebiosa  górują  nad  ziemią,  tak  drogi  moje  -  nad 
waszymi  drogami  i  myśli  moje  -  nad  myślami 
waszymi”.

W  Ugandzie,  a  konkretnie  w  mieście  Kyenjojo, 
byłyśmy  z  Tosią  i  jeszcze  jedną  wolontariuszką  z 
Polski Joanną, od 25 lipca do 24 sierpnia.

Nie  wiedziałam  tak  naprawdę,  czego  się  po  tym 
wyjeździe spodziewać i muszę przyznać, że bałam się, 
czy  się  tam do  czegokolwiek przydam.  Nie  miałam 
dużo czasu, żeby się nad tym zastanawiać, bo zaraz 
po  przyjeździe  Mirka  i  Henry  (małżeństwo 
misjonarzy,  którzy  mieszkają  w  Kyenjojo),  zaczęli 
pokazywać  nam  różne  miejsca,  do  których  idzie 
pomoc z Polski.

Zderzenie z kulturą tak różną od mojej,  nieco mnie 
oszołomiło i na samym początku musiałyśmy z Tosią 
zweryfikować  program,  który  przygotowałyśmy  dla 
dzieciaków.  Miałyśmy  więc  tam  różne  aktywności. 
Pomagałyśmy  na  przykład  małym  dzieciom  pisać 
listy do ich sponsorów z Polski.

Miałyśmy też czas swego rodzaju półkolonii dla dzieci 
z  sierocińców.  Uczyłyśmy  ich  angielskiego, 
rysowałyśmy  i  malowałyśmy  z  nimi,  a  przede 
wszystkim  bawiłyśmy  się  z  dziećmi,  starając  się 
umilić im czas wakacji, który w ich życiu wypełniają 
obowiązki oraz nuda.

Kiedy  miałyśmy podobne  zajęcia  w szkole  w  małej 
wiosce Kidoomi, pojawiły się na nich nie tylko dzieci 
ze  szkoły,  ale  także  dzieci  z  okolicznych  wiosek  i 
mnóstwo  dorosłych,  dla  których  stanowiłyśmy 
niezwykłą  rozrywkę.  Podobno  nieczęsto  widują  w 
tym  miejscu  białych  ludzi,  ale  mimo to  zaskoczyło 
mnie  to,  jak  bardzo  śmieszą  ich  i  ciekawią  nasze 
zabawy  z  balonami,  czy  choćby  lekcja  biblijna 
przedstawiona  na  flanelografach,  czyli  kształtach 
postaci wyciętych z flaneli i przyklejanych na tablicę.
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Przekonałam  się,  że  Ugandyjczycy  to  niezwykli 
ludzie,  którzy  choć  czasem nie  mają  w sobie  wiele 
zorganizowania,  czy  życiowej  zaradności,  ale  za  to 
nadrabiają  radością  z  życia  i  są  bardzo  przyjaźni  i 
gościnni.  Wszędzie,  gdzie  się  pojawiałyśmy, 
częstowano nas obiadem. Na ulicy zaczepiano nas ze 
względu na nasz kolor skóry, ale nie spotkało nas ze 
strony  zaczepiających  nic  przykrego.  Ugandyjczycy 
kochają śpiew i taniec, które zdecydowanie ubarwiają 
każde spotkanie towarzyskie. Także w kościele wiele 
jest w ten sposób demonstrowanej radości i mimo, że 
część z tych ludzi żyje w skrajnej biedzie, to dzieli się 
z kościołem tym, co ma i zamiast pieniędzy przynosi 
do kościoła banany lub jajka.

Dopiero  w  trakcie  mojego  pobytu  w  Ugandzie 
zrozumiałam, że takie dla mnie oczywiste rzeczy jak 
darmowa  edukacja,  normowany  czas  pracy  czy 
dostęp do opieki medycznej, dla uczniów i studentów 
w Ugandzie  są  niezwykłym przywilejem.  Doszło  do 
mnie  jak  wielkim  i  zupełnie  niezasłużonym 
szczęściem cieszę się, żyjąc w Polsce i jak wiele mogę 
dać innym z tego powodu. W końcu, kto wiele dostał, 
od tego wiele będzie wymagane (por. Łk 28:48).

Dzieci,  z  którymi  miałam  okazję  pracować  w 
sierocińcach,  mimo  ich  trudnego  życiowego 
położenia,  były  niesamowicie  kochane.  W  domu 
dziecka  „New  Hope”  prowadzonym  przez  Annet 
Busobozi mieszkają dzieci, których do końca życia nie 
zapomnę, ze względu na radość jaką wniosły w moje 
życie.  Wiele  z  najmilszych  wspomnień  z  całego 
mojego  pobytu  wiąże  się  właśnie  z  tym  miejscem. 
Niesamowicie było patrzeć, z jakim zapałem zabierają 
się do każdej przygotowanej przez nas zabawy.

Podczas  jednej  z  wizyt  w  tym  domu  chciałam 
zademonstrować  dzieciakom  jak  się  miesza  farby, 
żeby uzyskać nowe kolory, a one poprosiły mnie, bym 
jeszcze  powiedziała  im  jak  się  używa  pędzelków. 
Okazało się, że większość z nich ich nigdy wcześniej 
nie  miała  ich  w  ręku.  Kiedy  pokazałyśmy  im  jak 
używa się farb i płucze pędzelki, dzieci spędziły dużo 
czasu  nad  kartkami.  Następnie  zanim  zdążyłyśmy 
poprosić, odniosły wszystko zupełnie czyste na swoje 
miejsce.

Praca  z  nimi  była  jedną  z  najbardziej 
wynagradzających rzeczy,  jakie zdarzyło mi się  tam 
robić.  Tym bardziej  smutno było mi patrzeć na ich 
monotonną dietę i podarte ubranka. Trudno było też 
słuchać  o  tym,  że  część  z  nich  jest  zarażonych 
wirusem HIV. Nie przestaję się modlić o to, by Bóg 
dał  im przyszłość,  żeby zabrał  straszną chorobę od 
tych wspaniałych, pięknych dzieci.

Mój pobyt w Ugandzie był doświadczeniem trudnym 
i  pięknym  zarazem.  Bóg  pozwolił  mi  zobaczyć  jak 
niełatwe  może  być  życie.  Pozwolił  zrozumieć,  że 
dobrze jest pomagać mądrze.

Dziękuję  Bogu  za  Mirkę  i  Henrego,  którzy  ciężko 
pracują,  mieszkając  w  Kyenjojo,  gdzie  brakuje  im 
wielu rzeczy, które w Polsce są w każdym sklepie. Oni 
obcują  na  co  dzień  z  tą  kulturą  i  choć  napotykają 
wiele  trudności,  nie  ustają.  Przez  cały  nasz  pobyt 
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opiekowali  się  nami,  pomagali  zrozumieć  ludzi,  z 
którymi  się  stykałyśmy  i  byli  naszym  oparciem. 
Patrząc  na  nich  oraz  słysząc  ich  historie,  mogłam 
jeszcze raz zobaczyć, że nie ma dla człowieka lepszego 
miejsca na ziemi, niż to do którego powołał go Bóg.

REFLEKSJE TOSI
Gdyby  Bóg  był  dobry,  to  według  mnie  dałby  mi 
wygodne auto, dom w centrum miasta i łatwą, dobrze 
płatną  pracę  -  bez  żadnego  mojego  wysiłku  oraz 
dorzuciłby  jeszcze  motocykl  turystyczny.  Ale  całe 
szczęście, Bóg jest dobry na swój, a nie mój sposób i 
pamięta  też  o  moim  rozwoju.  To,  że  mogę  tego 
doświadczać  i  przeżywać  na  własnej  skórze  to 
największy dar, jaki od Niego dostaję każdego dnia.

Mój wyjazd do Ugandy wpisał się także w jego „lepsze 
od  moich”  plany.  Bóg  wkłada  cały  stos  marzeń  w 
moje  serce  (zresztą,  jestem  pewna,  że  nie  tylko  w 
moje,  ale  w  każdego  człowieka),  niestety  ja  z 
łatwością przeinaczam je po swojemu, nie do końca 
będąc pewna ich sensu czy znaczenia.

Już  w ubiegłym roku miałam możliwość  sprawdzić 
się jako nauczyciel angielskiego wśród dzieci zupełnie 
innej narodowości.  Radość jaką mi to dało,  a także 
poczucie  tego,  że  pomimo  tak  banalnych  form  jak 
piosenki,  zabawy  czy  kolorowanki,  można  nauczyć 
dzieci  czegoś  pożytecznego  sprawiło,  że  poważnie 
zaczęłam się zastanawiać, gdzie będę mogła spędzić 
w  podobny  sposób  swój  czas  wakacji  w  przyszłym 
roku.

Moje dobre plany skierowane były wszędzie, tylko nie 
w stronę Afryki. Jednak wszystkie drogi układały się 
w  kierunku  Ugandy.  Dało  mi  wyraźnie  do 
zrozumienia, że mam szansę przysłużyć się Bogu w 
tamtym  zakątku  świata.  W  przeciągu  miesiąca 
spotkałam dwie osoby, które tam były. Czyli była to 

średnia  zdecydowanie  większa,  niż  przeciętna. 
Wcześniej  nigdy  bowiem  nikt  ze  znajomych  mi  o 
kraju takim jak Uganda nie wspominał.

Szybko zaczęłam robić rozeznanie przed wyjazdem i 
w swojej samodzielności byłam pewna, że pojadę tam 
sama. Pan Bóg jednak wiedział lepiej, że przy takim 
przedsięwzięciu  potrzebna  mi  będzie  osoba,  która 
stoi mocno przy Nim. Zatroszczył się więc dla mnie o 
najlepszego  współtowarzysza  podróży  i  służby  dla 
dzieci.  Już  w  trakcie  przygotowań  zaczęłam 
zauważać,  że  Pan  Bóg  dobrze  wiedział  jak  mnie  i 
Rozalkę  dobrać  do  tego,  by  pracować  z  dziećmi  w 
różnych formach, także zabawą. 

W Ugandzie mogłyśmy pracować razem, każda z nas 
posługiwała się swoimi talentami. Okazało się też, że 
jesteśmy atrakcją nie tylko dlatego, że jesteśmy białe, 
ale  też  z  innego  powodu.  Bowiem  na  zajęcia 
przychodziły nie tylko dzieci z sierocińców, ale także 
inne  dzieci,  które  chciały  tam  być  specjalnie  ze 
względu  na  szczególny  rodzaj  zajęć,  jakie 
prowadziłyśmy.

Spędziłyśmy  w  Ugandzie  miesiąc.  Niby  długo,  a  z 
drugiej  strony  zdecydowanie  za  krótko. 
Wystarczająco jednak, by choć trochę zmienić swoje 
dotychczasowe myślenie i w warunkach odmiennych 
od domowych, poznać znów Boga jako najwierniejszą 
osobę.

Przed  wyjazdem  na  pewno  gdzieś  tam  po  cichu 
marzyły mi się „fajerwerki” w życiu z Panem Bogiem, 
jak np. zobaczenie na własne oczy cudów, o których 
tylko  czyta  się  lub  słyszy.  Nie  widziałam  jednak  w 
Ugandzie żadnego cudownego uzdrowienia, a mimo 
to każdego dnia Bóg dawał mi się tam doświadczyć.

Doświadczałam realności  Boga w przyrodzie,  której 
Ugandzie  niejeden  kraj  mógłby  pozazdrościć.  W 
uroku  spacerów  po  zabłoconych  czy  piaszczystych 
czerwonych drogach. W wizytach u rodzin żyjących w 
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gliniankach,  a  mimo to ufających Bogu na przekór 
całemu  światu.  W  muzyce  i  harmonii  bębnów  i 
śpiewów tysiąc razy lepszych niż tych z naszych list 
przebojów. W ziemniakach z ryżem i fasolą każdego 
dnia. W czasie spędzonym z dziećmi, które w końcu 
zaufały nam na tyle, by przy nas płakać.

To  wszystko  brzmi  zapewne  bardzo  górnolotnie,  a 
najlepsze  w  tym  wszystkim  było  to,  że  właśnie  te 
codzienne,  zwykłe  na  swój  sposób  sytuacje,  złożyły 
się  na  to,  że  cały  ten  mój  wyjazd  był  ogromnym 
„fajerwerkiem”  w  mojej  relacji  z  Bogiem.  A  także 
utwierdzeniem w Jego miłości i Jego najfajniejszych 
planach dla mnie.

Najlepsze wspomnienie? To chyba dzieciaki, które po 
naszym przyjściu, zbiegały się w pół sekundy, żeby się 
do  nas  przytulić.  Bardzo  dobrze  wspominam  też 
mieszkanie.  Historie  o  szczurach  i  robakach  w 
naszym przypadku  w  ogóle  się  nie  sprawdziły.  Ale 
może  to  dlatego,  że  mieszkałyśmy w  hostelu.  Dało 
nam  to  dużo  niezależności.  Codziennie  miałyśmy 
swobodną  możliwość  przygotowania  się  na  zajęcia 
następnego  dnia.  Ale  uroków  typowo  ugandyjskich 
nie zabrakło,  bo dostarczyły nam ich wszechobecne 
jaszczurki, brak prądu średnio co drugi dzień i woda 
przynoszona w kanistrach  z  wielkiego zbiornika na 
deszczówkę, bo zlew i prysznic okazały się atrapami. 
Dzięki temu, że mieszkałyśmy tam, byłyśmy też pod 
staranną opieką misjonarzy pracujących w Ugandzie, 
Mirki  i  Henrego.  Byli  oni  naszymi  przewodnikami 
przez pierwsze dni oraz ogromnym wsparciem przez 
wszystkie następne dni.

Miałyśmy  okazję  zobaczyć  większość  szkół  i 
organizacji,  z  którymi  Polacy  współpracują  i  które 
wspierają.  Dało  nam  to  możliwość  wyboru,  gdzie 
chcemy  się  umiejscowić  i  gdzie  i  w  jaki  sposób 
pomóc. Będąc już na miejscu człowiek musi stanąć 
twarzą w twarz z morzem potrzeb, których sam nigdy 
nie zaspokoi. Łatwo w takich okolicznościach wpaść 

w frustrację. Poczucie bezsilności udzielało nam się 
też w sytuacjach, gdy napotkani ludzie w potrzebie, 
bardziej  niż  nas,  chcieli  poznać  nasze  możliwości 
udzielenia im wsparcia. I nic dziwnego, bo warunki w 
jakich  żyje  większość  ludzi  w  Ugandzie,  uznane 
byłyby  w  Europie  za  urągające  człowieczeństwu. 
Zaczynając od braku czystej  wody,  poprzez życie w 
przepełnionych gliniankach, aż do stałego narażenia 
na  choroby  typu  malaria  czy  zmaganie  z  głodem. 
Mimo wszystko jednak ludzie, którzy tam mieszkają, 
wierzą w Boga i wierzą Jemu.

Trudne  sytuacje  zwykle  skłaniają  nas  do 
poszukiwania Boga, wiara więc w tamtych rejonach 
jest  bardzo  eksponowana.  Bardzo  trudno  spotkać 
tam ludzi niewierzących. Łatwo natomiast zobaczyć 
muzułmanów  czy  chrześcijan.  Spotkania  niedzielne 
są  częścią  życia  tego  społeczeństwa,  bo  podczas 
nabożeństw  mogą  spędzać  razem  czas,  wspólnie 
śpiewając,  modląc  się,  studiując  Pismo  Święte.  To 
inny  styl  Kościoła,  który  „ma  ze  sobą  nawzajem 
relacje”, a nie tylko „się ze sobą spotyka”.

Każdy dzień spędzony w Ugandzie przynosił kolejne 
spostrzeżenia  odnośnie  różnic  naszych  kultur,  a 
jednocześnie podobieństwa tego, jak bardzo wszyscy 
potrzebujemy Boga. Cieszę się, że Pan Bóg otwierał 
nie  tylko nasze  oczy,  ale  też  serca,  by wspierać  się 
nawzajem,  czy  to  modlitwą,  czy  finansowo,  czy  na 
inne sposoby. On Jeden może nadać wartość temu, 
co robimy. Jestem też pewna, że Bóg powołuje wielu 
ludzi  do  tego,  by  swój  czas  i  swoje  umiejętności 
wykorzystali w innych miejscach, niż te dobrze nam 
znane.  On  błogosławi,  gdy  robimy  kroki  wiary, 
choćby wydawałyby się pozbawione sensu w danym 
momencie.

Tuż  przed  wyjazdem miałam poważne wątpliwości, 
jak  miałabym się  tam  przydać.  Ciągle  nie  mogłam 
znaleźć  czasu,  by  przygotować  zajęcia.  Nie  miałam 
też  wystarczająco  pieniędzy,  by  wybudować  komuś 
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dom.  Nie  mogłam załatwić  wszystkich formalności, 
które  planowałam.  Nie  zdałam  także  jednego 
egzaminu na studiach,  a  poprawkę  wyznaczono mi 
na dwa dni po powrocie z Ugandy. Miałam wypadek 
na  motocyklu,  a  to  równało  się  dodatkowym 
godzinom poświęconym walce z ubezpieczycielami. 

Ostatnie  wolne  dni  poświęciłam  pracy,  bo 
potrzebowałam  przecież  pieniędzy  na  wyjazd.  W 
całym  tym  zamieszaniu,  do  którego  doszło  jeszcze 
parę  czynników,  zagubiłam  radość  z  tego,  gdzie  i 
dlaczego  jadę.  Dopiero  kolejne  dobre  rozwiązania 
moich problemów, pokazały mi, jak Bóg się troszczy i 
jest ze mną.

Dał  mi  na  przykład  możliwość  kupienia  około  100 
par  butów  oraz  bielizny  dla  dzieci  z  sierocińców  i 
szkół,  w  których  byłyśmy.  On też  zatroszczył  się  o 
polubowne  rozwiązanie  sprawy  z  motocyklem. 
Pomógł mi zdać poprawkę, dzięki czemu wyjechałam 
na Erasmusa. Dał mi też najlepszą z możliwych prac 
dodatkowych  (z  dziećmi  na  obozach)  i  jeszcze 
zatroszczył się o to, bym wróciła zdrowa. 

Ja sama może ułożyłabym sobie ten wyjazd łatwiej i 
wygodniej, ale na pewno nie zmieniłby on wtedy tak 
bardzo  mojego  myślenia,  mojego  serca  i  mojego 
charakteru.  Jeśli  ktoś  zapytałby  mnie,  czy  warto 
wyjeżdżać  w  takie  miejsca  na  misje, 
odpowiedziałabym, że jeśli chce się w życiu przeżyć 
więcej, niż serial na kanapie i stać się kimś więcej niż 
niewymagającym  od  siebie  marudą,  a  przede 
wszystkim  spotkać  i  poznać  Boga  w  kolejnej  Jego 
odsłonie,  to  zdecydowanie  tak.  Najlepiej  już  teraz 
przejrzeć  swój  kalendarz,  zacząć  się  pakować  i 
oszczędzać pieniądze nie tylko na bilet i wydatki, ale 
również na nowe zeszyty dla dzieci i na najlepsze na 
świecie soczyste i słodkie ugandyjskie owoce ;)

www.uganda.info.pl

ZAKOŃCZENIE

Nadal w Ugandzie prowadzimy różnorodne działania 
udzielania  pomocy  potrzebującym.  Dziękujemy 
bardzo za przesyłane datki na te cele. 

Jak  w  poprzednich  latach  także  i  w  tym  roku 
planujemy zorganizować akcje rozdawania prezentów 
świątecznych w domach dziecka w Ugandzie. Jest to 
akcja połączona z ewangelizacją. Prosimy o wsparcie 
tego  projektu.  W  ubiegłym  roku  dzięki  Waszej 
hojności  rozdaliśmy  około  1000  prezentów 
świątecznych.

„A Pan niech (...) spotęguje waszą wzajemną miłość 
dla wszystkich,  jaką i  my mamy dla was,  aby serca 
wasze  utwierdzone  zostały  jako  nienaganne  w 
świętości  wobec  Boga,  Ojca  naszego,  na  przyjście 
Pana  naszego  Jezusa  wraz  ze  wszystkimi  Jego 
świętymi” (1 Tes 3:12-13).

Piotr i Honorata Wąsowscy

Zdjęcia z działań misyjnych:
Zdjęcia z Ugandy
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W  jaki  sposób  można  się 
zaangażować?

Modlić się:

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

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

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

 o Mirkę i Henrego, o ich owocne dla Królestwa 
Bożego działania w Ugandzie

Wesprzeć finansowo projekty pomocy: 

 adopcji na odległość dzieci z domów dziecka

 sponsoringu edukacji dzieci i kursów zawodo-
wych biednej młodzieży

 zakupu prezentów świątecznych

 budowy szkoły podstawowej „Hope Academy” 
w Kaihurze przy „Bringing Hope”

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

Wysłać paczkę do Ugandy
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Beatrice, która jest sponsorowana przez Polaków 
ostatnio odebrała dyplom ukończenia studiów

Przekazanie maszyny do szycia przesłanej z Polski

Dziękujemy za wszystkie paczki  
przesłane do Ugandy

W minionych miesiącach kolejne kilkanaście  
potrzebujących dzieci w Ugandzie znalazło swoich  

sponsorów wśród Polaków

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

	W  jaki  sposób  można  się zaangażować?

