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WSTĘP
Minione wakacje były bogate w wyjazdy Polaków do Ugandy. Refleksje z pobytów z tego okresu nie zmieściły
się w jednym biuletynie. Dlatego tym razem kontynuujemy publikowanie ich wspomnień.
Niniejsze świadectwa pokazują, że to, co miało miejsce w Afryce, nawet podczas krótkiego pobytu, przyniosło
trwałe owoce. Dzieła rozpoczęte przez Nikodema, Arafeh, Joannę oraz Łukasza są kontynuowane przez nich w
Polsce lub przez ich „uczniów” w Ugandzie.
Zauważamy przy tym ku naszej radości, że stali się oni (a także inni wolontariusze) trwałymi pomostami
między Polską a Ugandą. Nie tylko jednorazowo wspierają dzieła Boże, ale w swoich działaniach są bramami,
stale otwartymi, by Bóg wprowadzał przez nie na na świat swoje doskonałe dary. Dziękujemy naszemu
dobremu Bogu Ojcu, że możemy patrzeć jak On otwiera te bramy, a potem rozszerza przez nie swoje Królestwo
na ziemi.
Bóg ma niesamowite i często zaskakujące drogi dla nas wszystkich, a gdy otworzymy drzwi naszych serc dla
Jezusa Chrystusa i pozwolimy Mu kierować naszym życiem, On nam objawia swoje plany.
Honorata i Piotr Wąsowscy

RELACJA Z POBYTU NIKODEMA I ARAFEHKIDOOMI
Między 20 a 25 sierpnia tego roku przeprowadziliśmy w Ugandzie
projekt edukacyjny pod auspicjami amerykańskiej organizacji
pozarządowej Seeds of Empowerment założonej w ramach
Uniwersytetu Stanforda. Oto krótka historia naszego wyjazdu,
który okazał się wielką przygodą i okazją do poznania wspaniałych
ludzi.
Jako osoby pracujące dla Seeds of Empowerment poszukiwaliśmy
miejsca, w którym moglibyśmy wprowadzić nowe metody
nauczania oparte na samodzielnym dochodzeniu uczniów do
wiedzy, dzięki użyciu urządzeń mobilnych wyposażonych w
odpowiednie aplikacje edukacyjne. Celem projektu jest zmiana
paradygmatów pedagogiki pod kątem zwiększenia interakcji uczeńuczeń oraz uczeń-nauczyciel w procesie nauczania. Prócz tego
użycie nowych technologii umożliwia wzbogacenie każdej lekcji o
różnorodne materiały multimedialne.
Dzięki kontaktowi z Honoratą Wąsowską, która jako misjonarka
mieszkała i pracowała w Ugandzie, zwróciliśmy naszą uwagę na ten
właśnie kraj. Perspektywa współpracy z osobą, która z wielką
wytrwałością działa na rzecz dzieci w Afryce była dla nas inspiracją
i najważniejszym powodem, by przyjrzeć się bliżej możliwości
www.uganda.info.pl
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przeprowadzenia projektu w ugandyjskiej Kaihurze.

Kolejnym krokiem w naszych przygotowaniach było
sprawdzenie jak wygląda system edukacyjny w kraju
największych afrykańskich jezior. I tu – pozytywne
zaskoczenie. Uganda okazała się krajem otwartym na
zastosowanie najnowocześniejszych technologii w
oświacie. Innym ważnym powodem naszej decyzji był
fakt, iż językiem nauczania jest w Ugandzie angielski,
co znacznie ułatwiło naszą pracę. Po krótkiej
wymianie korespondencji zapadła ostateczna decyzja
– ruszamy już w sierpniu.
Naszą największą obawę wzbudzał brak czasu na
stworzenie od podstaw niezbędnej infrastruktury po
przyjeździe do Kaihury. Ale i tu mogliśmy liczyć na
niezawodną pomoc. Otrzymaliśmy zapewnienie, że
na miejscu będzie na nas czekał generator oraz
zestaw głośników z mikrofonem. Pozostałe
urządzenia – tablety, laptopy, rutery oraz projektor –
zabraliśmy ze sobą. Etap przygotowań i organizacji
mieliśmy już za sobą. Każde z nas mogło więc ruszyć
w drogę do niewielkiej szkoły leżącej wśród zielonych
pól zachodniej Ugandy. Po przylocie uderza potęga
natury. Uganda okazuje się krajem urodzajnych ziem
– szczególnie jej środkowa część prezentuje się na tle
krajów ościennych niczym majestatyczny i bujny
ogród. O świcie w Kampali nad Jeziorem Wiktorii
potężnieje słońce, które wczesnym rankiem przybiera
rozmiary wprost nie do pomyślenia dla mieszkańców
Północy. Mimo to, przestrzeń kolorów wokół to raczej
ciepłe pastele, niż jaskrawe żółcie. Przyroda kraju
nieustannie zachwyca.
Około południa ruszamy w kilkugodzinną drogę do
Kaihury. Uganda okazuje się krajem niekończących
się wzgórz. Główna droga na zachód wije się i
gwałtownie zmienia kierunki, przecinając kolejne
miasteczka i wioski. Życie Ugandyjczyków wydaje się
toczyć wokół tej trasy. Mijamy kolejne sklepy, bary,
warsztaty
naprawy
samochodów,
zakłady
wulkanizacyjne. Na werandach lepianek kobiety
przygotowują proste dania. Wystarczy zatrzymać się
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na chwilę, by samochód został otoczony przez tłum
sprzedawców, którzy oferują wszystko, co niezbędne
podróżnikowi. Gdy już zdecydujemy się na kupno
czegokolwiek, choćby benzyny sprzedawanej tu
również w butelkach, rozpoczyna się proces
negocjacji ceny. Teraz już wiemy, że Ugandyjczycy to
z
pewnością
ludzie
zaradni,
a
właściwie
przygotowane banany z rusztu mogą być wielkim
przysmakiem.
Dojeżdżamy do miejsca, w którym zamieszkamy.
Sierociniec założony przez charyzmatyczną Faith
Kunihirę to miejsce, w którym mieszkają m.in. dzieci
z rodzin dotkniętych epidemią HIV. Mimo cierpienia
i przeżytych tragedii każdy z naszych małych
współlokatorów okazuje się skory do rozmowy, a
często nawet do zabawy. Przy wspólnym posiłku
wpatrujemy się w oczy dzieci, dla których tu
przyjechaliśmy.
Nieuchwytny
wyraz
miłości
odbijający się w ich zaciekawionych spojrzeniach daje
nam obydwojgu pewność, że skierowała nas tu
Opatrzność.

Pierwszy dzień pracy przynosi wiele radości. Hope
Academy – szkoła, w której wdrażamy program
SMILE – z pewnością ma wielkie szczęście do
pracowników. Dyrektor – Emmanuel Kusemererwa
– zgromadził wokół siebie zespół osób pełnych pasji.
Pomimo bardzo trudnych warunków w obecnym
budynku szkoły, za małych pomieszczeń i braku
okien, odczuwamy wokół wiele zapału, który sprawia,
że udaje nam się osiągnąć wszystkie cele związane z
programem.
Uczniowie reagują na nowości z entuzjazmem.
Szybko opanowują zasady posługiwania się
tabletami, sami eksplorują aplikacje edukacyjne,
robią zdjęcia, kręcą filmy, intuicyjnie poznają
możliwości wynikające z połączenia wszystkich
urządzeń w lokalną sieć. Jednym zdaniem –
zaczynają tworzyć treści edukacyjne. Na tym etapie
nasza misja została wypełniona.
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KOMENTARZ MIRKI I HONI

Częścią projektu jest też przeprowadzenie konkursu
na najlepsze opowiadanie napisane przez naszych
podopiecznych. Dzieci imponują kreatywnością i
wyobraźnią. Autorzy najlepszych opowiadań zostają
nagrodzeni zestawem szkolnych przyborów. Już
wkrótce ich opowiadania zostaną wydane w formie
książkowej. Każdego wieczora Arafeh pracuje z
nauczycielami nad trzymiesięcznym planem rozwoju
programu, który będzie się toczył dzięki jej
internetowej asyście. Chcemy, by do końca roku
uczniowie i nauczyciele poznali wszystkie możliwości
płynące z korzystania z sytemu, który od teraz
stanowi naturalną część procesu nauczania w Hope
Academy.
Niezauważenie na kalendarzu pojawia się data
naszego wyjazdu – 25 sierpnia. Ostatni trening
nauczycieli i ostania lekcja. Będziemy za wszystkimi
bardzo tęsknili. Niechętnie pakujemy walizki do
bagażnika samochodu. Gdyby tylko nie inne
obowiązki,
zostalibyśmy
znacznie
dłużej.
Wyjeżdżamy z nadzieją, że już niedługo dzięki
wspaniałomyślności darczyńców w tym miejscu
zacznie powstawać nowy budynek szkoły, który
zapewni dzieciom właściwe warunki nauki.
Nasze najlepsze wspomnienia z Ugandy dotyczą
osób, które poznaliśmy. Przeprowadzenie projektu
było
możliwe
dzięki
zaangażowaniu,
bezinteresowności i pomocy współpracowników
Honoraty i Piotra Wąsowskich oraz Mirki i
Henry’ego Kalume – ludzi o szczerych i dobrych
sercach. Chcielibyśmy im serdecznie podziękować za
wspólną pracę. W ciągu mniej niż tygodnia, który
spędziliśmy w Kaihurze, nauczyli nas tak wiele.
Nikodem Rybak

Dyrektor regionalny Seeds of Empowerment

Arafeh Karimi
Dyrektor międzynarodowy Seeds of Empowerment. Szefowa
działu badań w Asia University. Obecnie pracuje nad
wdrażaniem mobilnych technologii w systemie edukacyjnym
Malezji.
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W drugiej połowie sierpnia przyjechali do Kaihury
Nikodem i Arafeh z planem wprowadzenia nowego
programu edukacyjnego SMILE w jednej ze szkół,
która jest wspierana przez Polaków – Hope Academy
w Kaihurze. Nikodem, który poczuł, że Bóg go posyła
na misję do Ugandy, zorganizował wyjazd razem ze
swoją koleżanką Arafeh z Malezji.
W lutym tego roku Nikodem pracował jako
przedstawiciel UNESCO w Tanzanii, współpracując z
Uniwersytetem Stanforda w ramach programu, który
wykorzystując zaawansowane technologie, umożliwia
wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci z
najbiedniejszych krajów świata. Pozarządowa
organizacja stworzona przez naukowców ze
Stanfordu zaproponowała mu w kwietniu tego roku
współpracę, a ponieważ Nikodem odkąd pamięta,
marzył o niesieniu pomocy w najbardziej dotkniętych
ubóstwem państwach Afryki, przyjął propozycję
wolontariatu z wielką radością.

Nikodem wyjaśnia czym jest program SMILE (ang.
UŚMIECH) „The Stanford Mobile Inquiry-based
Learning Enivironment (SMILE)”, czyli metoda
nauczania Uniwersytetu Stanforda oparta na
samodzielnym dochodzeniu do wiedzy poprzez
używanie urządzeń mobilnych (np. smartphonów)
wyposażonych w odpowiednie aplikacje edukacyjne.
SMILE
umożliwia natychmiastowe zadawanie
ciekawych pytań (multimedialnych) wielokrotnego
wyboru oraz jednoczesne dzielenie się nimi z innymi
uczniami podczas lekcji za pomocą tych urządzeń.
Zaraz po rozesłaniu pytań uczniowie mogą na nie
odpowiadać oraz je ocenić. Po zebraniu wszystkich
odpowiedzi program generuje raport w którym każdy
z uczniów może zobaczyć dodatkowe informacje na
temat danego pytania oraz m.in. to, kto udzielił
najwięcej poprawnych odpowiedzi na zadane
pytania, a także który z uczniów utworzył najlepiej
ocenione pytanie.
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Ponadto – w celu podwyższenia efektywności tej
metody – SMILE obejmuje również rozbudowane
„aplikacje
zarządzające”
przeznaczone
dla
nauczycieli, które umożliwiają im kontrolę, podgląd
wyników w czasie rzeczywistym oraz ewaluację
postępów wszystkich uczniów. Od przedszkola przez
szkoły średnie aż po wyższe uczelnie SMILE może
być stosowany jako skuteczne narzędzie edukacyjne.
Choć Nikodem i Arafeh przyjechali bardzo zmęczeni,
żadne z nich nie myślało o odpoczynku. Zaraz
zaczęliśmy ustawienie projektorów, komputerów,
gdyż nauczyciele oczekiwali nas od samego rana,
ciekawi co będzie się działo w ich szkole. Na początek
zaprezentowano tablety programu SMILE i ich
działanie nauczycielom. Dla każdego z nich była to
nowość. Po raz pierwszy w życiu każdy z nich trzymał
taki tablet w swoich rękach. Obsługiwanie czegoś
takiego wymagało bystrości i uwagi. Celem tego było
wyszkolenie nauczycieli, aby potem mogli korzystać z
tego w swoich klasach, a potem szkolić swoich
uczniów. Nikodem i Arafeh przywieźli osiem takich
tabletów, do tego dwa komputery, wypełnione
wieloma programami edukacyjnymi dla dzieci, z
czego szkoła będzie mogła także korzystać potem.
Ich program był bardzo napięty. Przez cztery dni od
rana od późnego wieczora prowadzili zajęcia albo z
nauczycielami albo z dziećmi z tej szkoły. Następnego
dnia były zajęcia dla uczniów. Dzieci były
podekscytowane. Uśmiechy nie znikały z ich twarzy.
Pracowali w małych grupach. Każdy z nauczycieli
szkolił kilku uczniów, którym mógł pokazać to, czego
nauczył się poprzedniego dnia. Dzieciaki bardzo
szybko uczyły się nowych rzeczy, włączanie,
wyłączanie, robienie zdjęć, kręcenie krótkich
filmików. To wszystko przynosiło im wielką radość.
Kolejne dni wyglądały podobnie. Spotkania ze
uczniami i nauczycielami, prowadzenie prostych
zajęć lekcyjnych używając mikrofonów, tabletów i
komputerów. Klasy były za małe (zaledwie 6-10 m2),
więc powynosiliśmy ławki i dzieci siedziały na
www.uganda.info.pl

podłodze. Bardzo im się podobało, kiedy puszczano
im krótkie piosenki i bajki typu mapety. Szybko
chwytały słowa i nawet nie proszone zaczynały
śpiewać. Nikodem i Arafeh zainwestowali w ten
projekt bardzo dużo, poświęcając swój czas, energię i
finanse. Były dni, gdy zaczynali pracę bez śniadania,
pracując nieustannie do wieczora. Tylko podziwiać.
Mimo, iż teraz są w swoich krajach, to cały czas
pomagają szkole w Kaihurze drogą mailową,
odpowiadając na pytania i dając nowe wskazówki.
Z naszej strony ogromnie dziękujemy za pracę i
wysiłek, jaki włożyli w wprowadzenie tego programu,
gdyż jest to bardzo nowatorskie jak na Afrykę.
Wcześniej uczniowie nie mieli żadnego narzędzia
wspomagającego ich naukę, gdyż nie mają nawet
podręczników. A teraz nagle przenieśli się do XXI
wieku. Mamy nadzieję, że wprowadzenie tej nowej
technologii pomoże dzieciom w lepszym uczeniu się
czytania i pisania. Bardzo na to liczymy, gdyż
większość dzieci z tej szkoły w porównaniu z
uczniami z innych szkół wypada bardzo źle, mając
oceny poniżej 40% (tróje) oraz będąc np. w piątek
klasie podstawówki nie potrafi płynnie czytać i pisać.
W 2013 roku planujemy budowę przedszkola i szkoły
podstawowej Hope Academy. Mamy nadzieję, że
znajdą się fundusze na ten szczytny cel.
Dziękujemy Bogu, że postawił na naszej drodze
Nikodema i Arafeh. Niech Bóg ich błogosławi i
pomnoży dobry owoc ich pracy.

REFLEKSJE JOANNY

Z pomysłem pomocy Afryce zetknęłam się w zeszłym
roku w czerwcu na konferencji „Cherish” w Bradford,
gdzie występował zespół Watoto z Ugandy i gdzie
zapoznano nas z działaniem jednej z największych
organizacji charytatywnych na świecie Compassion.
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Dotknęło mnie credo tej fundacji: Nie możesz
zmienić całego świata, ale możesz zmienić cały
świat jednego dziecka.
Na konferencji podjęłam się adopcji na odległość
dziewczynki z Kenii. Zafascynowała mnie idea, że
dając tak niewiele, można zmienić czyjeś życie na
zawsze. W marcu tego roku spotkałam Honię i Piotra
Wąsowskich
w
czasie
konferencji
„Szkoła
Ojcowskiego Serca Boga”. Od tego pierwszego
spotkania pojawił się pomysł mojego wyjazdu do
Ugandy jako wolontariuszki.

Długo się wahałam i walczyłam ze swoimi i mojej
rodziny strachami, że to przecież niebezpieczne,
trudne i kosztowne. Wiele razy prosiłam Pana Boga o
definitywne potwierdzenie tego pomysłu. Pan mówił
do mnie przez Słowo Boże i przez ludzi, którzy
powoływali się na historię Piotra – „jeśli chcesz
chodzić po wodzie, musisz wyjść z łodzi”. Wreszcie
ostatecznym dla mnie potwierdzeniem była
propozycja przyjaciół ze wspólnoty, że mogą pokryć
koszty mojej podróży, które były niemałe. Na
przykład ponad 3 tysiące złotych kosztował mój bilet.
Kiedy zdecydowałam się na miesięczny pobyt w
Ugandzie, wiedziałam, że na pewno będę chciała się
zająć po powrocie projektem adopcji na odległość.
Wobec tego chciałam poznać sytuację tamtejszych
sierot, a na pewno chciałam odwiedzić moje
sponsorowane dziecko – Simona, z domu dziecka
„New Hope” w Kyenjojo, który jest wspierany przez
Polaków. Chciałam też wziąć udział w mającej się
odbyć konferencji uwielbienia na Górze Modlitwy
Kasozi Prayer Mountain. Fascynuje mnie Światowy
Ruch Modlitewny, jaki Pan Bóg powołuje na całym
świecie i odwiedziłam już takie miejsca w Kansas City
i w Jerozolimie, byłam więc ciekawa jak to wygląda w
Ugandzie.
Największym odkryciem tego wyjazdu oczywiście byli
ludzie i ich niezwykła wiara. Nauczyłam się jednego
www.uganda.info.pl

w Afryce, że słowa Wiara i Bieda piszę się inaczej…
Moje marzenia są z tym związane: chciałabym mieć
ich wiarę i być w stanie zmniejszyć ich biedę.
To, co było dla mnie najprzyjemniejsze, to fakt jak
Pan Bóg dotrzymał swojego słowa: „gdy pójdziesz
przez ogień, nie spali Cię, a gdy przez wodę, nie
zaleje Cię” (Iz 43, 2). W czasie całego pobytu nic mi
nie dolegało i żadna z chorób, których się obawiałam,
nie dotknęła mnie w najmniejszym stopniu. Również
upały, których się obawiałam, nie dokuczały mi, bo w
sierpniu, są tam najniższe temperatury, czyli około
23-28 stopni.
To, co było dla mnie najbardziej niesamowite w
czasie pobytu, to przebywanie w obecności Bożej i
poczucie, że jestem używana przez Boga. Jedną z
najbardziej niezwykłych chwil był moment modlitwy
o Polskę na Górze Modlitwy Kasozi. Tam tubylcy
modlą się o Polskę już od wielu lat. Tam też wisi
polska flaga. W czasie tej szczególnej modlitwy o
Polskę, Pan Bóg odpowiedział burzą z piorunami i
błyskawicami, która tak niespodziewanie jak się
rozpoczęła, tak nagle się zakończyła po modlitwie.
Byłam również zaskoczona tym, z jak dużym
odzewem spotkało się
głoszone przeze mnie
świadectwo o tożsamości dziecka Bożego, czyli bycia
synem i córką Bożą. Było to dla mnie dużą
niespodzianką, że wiele czasu spędziłam, dzieląc się
w kościołach o Bożej miłości i tym jak cenny jest
każdy z nas. Mam nadzieję, że udało mi się również
być wsparciem i zbudowaniem dla tych chrześcijan
mieszkających w bardzo oddalonych miejscach, gdzie
kościoły powstały niedawno i ciągle trwa walka z
tamtejszymi szamanami, którzy utracili kontrolę nad
ludźmi nawracającymi się do Pana Jezusa.

Pobyt w Ugandzie zainspirował mnie do aktywnego
zaangażowania się w adopcję na odległość. Obecnie
poszukuję sponsorów dla 50 dzieciaków. Niektórych
z nich poznałam tam osobiście i bardzo leży mi na
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sercu ich los. Niektórzy z nich już znaleźli swoich
„polskich rodziców” na odległość, co również buduje
wiarę tych dzieciaków, bo modliły się o to od dawna.

Kolejnym projektem, z którym łączę wielkie nadzieje
to otwarcie funduszu na studia medyczne dla Estery
– siostry Paula Busobozi, która pragnie później leczyć
ubogich. Ludzie biedni w Ugandzie często umierają,
bo nie stać ich na lekarza lub szpital. Rozpoczęliśmy
zbieranie środków niedawno i wierzymy, że do
przyszłego roku uzbieramy kwotę potrzebną na
rozpoczęcie jej pierwszego roku studiów medycznych.
Kolejnym moim marzeniem jest znalezienie sposobu
na wybudowanie studni na Górze Modlitwy, gdzie
mamy nadzieję, że wkrótce powstanie sierociniec, a w
przyszłości
przychodnia
medyczna
dla
najbiedniejszych. Po ludzku to niemożliwe (ten
projekt wymaga ogromnych nakładów), ale czy dla
naszego Boga jest coś niemożliwego?

Inną ciekawą postacią, którą spotkałam, była Faith
Kunihira. Według mnie, jest to zgodnie ze swoim
imieniem kobieta ogromnej wiary, która mając na
utrzymaniu mamę i sześcioro rodzeństwa, na
polecenie Pana Boga zrezygnowała z pracy i zajęła się
wspomaganiem sierot, zwłaszcza tych chorych na
www.uganda.info.pl

AIDS. Jej początki od 2000 roku były bardzo
skromne, bowiem wróciła do Kaihury do niczego,
wynajęła dwa pokoje i wspierała dzieci chore na
AIDS, znajdując pieniądze od sponsorów i wożąc je
do odległego o 50 km Fort Portal na leczenie.
Dziś jest założycielką i dyrektorką organizacji
pozarządowej „Bringing Hope To The Family”, która
prowadzi przychodnię medyczną, zajmującą się
leczeniem koło 700 osób okolicznej ludności,
zarażonej HIV. W tej przychodni kobiety też mogą
rodzić dzieci, dzięki czemu spada śmiertelność matek
i dzieci przy porodzie. W Kaihurze znajduje się też
dom dziecka „Home Again” dla prawie 100 dzieci,
gdzie około 20 procent z nich również wymaga
leczenia wspierającego chorych na AIDS. Znajduje się
tam też zawodówka, gdzie młodzież może się uczyć
zawodu. Jedną z pozytywnych rzeczy w związku z
tym domem dziecka jest to, że około połowa ma już
swoich sponsorów z Polski, a kilkanaścioro dzieci
wyjechało do USA, znajdując tam nowe rodziny.

Faith zaprosiła mnie osobiście do pomieszkania w jej
domu, dzięki czemu mogłam poczuć jak to jest żyć w
ugandyjskiej rodzinie. Przed wyjazdem również
Dawid i Annet Busobozi, założyciele wspomnianego
przeze mnie domu dziecka „New Hope”
zorganizowali dla nas wielką ucztę, połączoną z
tradycyjnym dla tego regionu Tooro zwyczajem
nadawania specjalnych imion, których jest dwanaście
do wyboru. Ja otrzymałam imię Akiiki – „posłana do
narodów”, z którego jestem bardzo dumna.
Oświadczyli nam też, że jak znów przyjadę do
Ugandy, to nie mogę mieszkać w motelu, tylko u nich
w domu. Wiec następnym razem jak pojadę, mam już
zaproszenia do trzech cudownych i gościnnych
ugandyjskich domów: do Paula Busobozi, Dawida i
Annet oraz do Faith Kunihiry. Myśląc o tym, już by
się chciało wracać...
Zdałam sobie sprawę, że pobyt w Ugandzie zmienia
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całkowicie naszą perspektywę na materializm,
humanizm i to w czym wyrośliśmy – kulturę świata
zachodniego. Tam wszystko jest inne: kolor skóry,
język, klimat, jedzenie, choroby, zwierzęta, zwyczaje,
szeroko pojęta kultura. Łączy nas też wiele, jak np. to,
że wszyscy chcemy być szczęśliwi, kochani, zdrowi i
bezpieczni i albo to znajdujemy w Bogu albo nie.

REFLEKSJE ŁUKASZA
Moja tegoroczna wyprawa do Ugandy wiązała się z
palącym pragnieniem, żeby pojechać do Afryki
ponownie. Byłem bowiem tam w ubiegłym roku. Ze
względów rodzinnych w te wakacje miałem do
dyspozycji tylko dwa tygodnie, które mogłem
poświęcić na wyjazd do Ugandy, a wydawało mi się to
zbyt krótko i nie planowałem wyjazdu w ogóle.
Jednak im bardziej zbliżał się czas, w którym
mógłbym pojechać, tym bardziej chciałem jechać. W
końcu zdecydowałem się na rozmowę z przyjaciółmi
ze wspólnoty, którzy postanowili mnie wesprzeć
finansowo. Jestem im za to bardzo wdzięczny.

Tegoroczny wyjazd postanowiłem skoncentrować
tylko na dwóch miejscach: Górze Modlitwy Kasozi
Prayer Mountain i sierocińcu Dawida i Annet w
Kyenjojo. W każdym z tych miejsc byłem tydzień.
Spędziłem sporo czasu z młodzieżą i dziećmi, ucząc je
grać na instrumentach oraz nauczając tego, co już
wiem na temat uwielbienia.
Miałem nawet okazję wysłuchać mojego własnego
nauczania sprzed roku, powtórzonego przez Paula
Busobozi z rozszerzeniami i dodatkami, których
pierwotnie tam nie było. To pogłębione nauczanie
było lepsze, niż mój oryginał.
Na Górze Modlitwy zorganizowano konferencję na
temat uwielbienia Boga w rocznicę mojego pobytu i
powiedzieli mi, że będą ją kontynuować co roku.
www.uganda.info.pl

Miałem tam niezwykłe doświadczenie. Trwało nocne
uwielbienie z dziećmi, ale zabrakło paliwa do
generatora. Zapanowała ciemność, rozjaśniana tylko
przez światło dwóch, czy trzech latareczek. Pozostały
do dyspozycji w uwielbieniu tylko bębny i gitara.
Uwielbialiśmy Boga w języku angielskim, rutooro i
po polsku. Zadziwiająca łatwość, z jaką te dzieci
śpiewały polskie i angielskie piosenki, których
wcześniej nie znały, uświadomiła mi, z jakimi
utalentowanymi dziećmi mam do czynienia. Z grupą
uwielbienia z Góry Modlitwy nagraliśmy piosenkę
„Mój Jezus” Krzysztofa Szczypuły w języku
angielskim i w rootoro. To nagranie chyba najlepiej
pokazuje jak niewiele trzeba, żeby uwolnić drzemiące
w tych ludziach talenty. Krzysztof chce zamieścić ten
utwór jako bonus na swojej nowej płycie.

Mała Janet z Góry Modlitwy dzięki „rodzicom” w
projekcie adopcji na odległość, których pomogłem jej
znaleźć w ubiegłym roku, chodzi do szkoły i ma
bardzo dobre wyniki. Mogłem też zobaczyć, jak
prowadzi uwielbienie i gra na ukulele.
Spotkałem też kilka osób, którym nie udzieliłem
żadnej lekcji gry na instrumentach podczas mojego
zeszłorocznego pobytu, a którzy nauczyli się grać od
innych moich uczniów.
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Samuel – syn Dawida Busobozi nauczył się grać na
keyboardzie od Mosesa, a ja nauczyłem go grać na
flecie prostym. Także Rachael gra na gitarze mimo,
ze nie nigdy jej nie uczyłem. Dwa tygodnie spędzone
w Ugandzie w tym roku były dla mnie przede
wszystkim zbieraniem plonów z ubiegłorocznego
wyjazdu.

dobre, aby wysłać na tę konferencję kilkanaście
kluczowych osób.
Po dwóch tygodniach pobytu w Ugandzie w tym roku
czułem się bardziej zmęczony, niż po miesiącu
ostatnio. Wróciłem z Afryki chory i bardzo zmęczony.
Jednak jestem bardzo zadowolony, bo udało mi się
zrobić więcej, niż się spodziewałem. Posiałem kolejne
ziarna i oczekuję, jaki przyniosą plon, bo plon z
ostatniego wyjazdu przerósł moje oczekiwania.
Zadziwiające jest działanie Pana Boga i to, że potrafi
On używać rzeczy tak niewielkich, by przynosiły plon
dla Jego Królestwa. Jestem Bogu bardzo wdzięczny
za to, że mnie tam posłał i że postawił na mojej
drodze takich ludzi jak Honorata i Piotr, bez których
to wszystko nigdy by się nie wydarzyło.

SZKOŁA OJCA W UGANDZIE
W domu Dawida Busobozi przeżyłem cudowne
doświadczenie, gdy któregoś wieczora poszedłem
wcześniej spać, a w pokoju obok, dzieci
zorganizowały sobie spotkanie modlitewne. Kiedy się
przebudziłem z pierwszego snu, usłyszałem cudowną
harmonię i piękne brzmienie głosów, śpiewających w
Duchu Świętym. Towarzyszył temu delikatny
akompaniament gitary w rytmie reage – to mój
uczeń Moses Bright prowadził uwielbienie. Miałem
wrażenie, że jestem w niebie i pragnienie, aby ta
chwila trwała wiecznie, a także poczucie satysfakcji,
że w jakiś sposób przyczyniłem się do tego, co się w
tej chwili dzieje. Jestem wdzięczny Bogu z momenty
takie jak te.
Bóg też wysłuchał moich modlitw i przemienił życie
kilku osób, które spotkałem w Ugandzie rok
wcześniej, a które traktują mnie teraz jako swojego
„duchowego ojca”, a niektórzy jako „dziadka”. Mój
uczeń Moses Bright gra na instrumentach
klawiszowych i na gitarze. Jest liderem uwielbienia w
wielu miejscach (dom, kościół, sierociniec,
akademik).
Udało mi się wydać pierwszy numer „Ugandyjskiego
Magazynu Chrześcijańskiego”, wydrukowany przez
drukarnię „Therismos” z artykułami, które przysłała
mi Kristi – dziewczynka, która marzy, aby zostać
dziennikarką.
Moje nauczanie o ojcowskim Sercu Boga
zaowocowało w życiu wielu ludzi. Przekazałem potem
informację Honi, że taka konferencja będzie
organizowana przez Nowozelandczyków w tym roku
w wakacje w Jinja. Honorata i Piotr uznali, że to jest
www.uganda.info.pl

Mirka opowiada: W trzecim tygodniu lipca
wybraliśmy się na konferencję chrześcijańską „Szkoła
Ojcowskiego Serca Boga” wraz z trzynastoma innym
osobami, którzy otrzymali wsparcie z Polski na ten
cel. Pojechaliśmy około 400 km na wschód do Jinja.
Jechaliśmy kilka godzin w upale, zanim dotarliśmy
na miejsce, ale zmęczenie nie przeszkodziło nam w
zwiedzaniu okolicy.

Większość z nich była w tym mieście, pierwszy raz.
Po raz pierwszy byli też w takim pięknym miejscu jak
ośrodek Mto-Moyoni.
Pokoje były ładnie urządzone z z prysznicem z
bieżącą wodą. Robiło też wrażenie urozmaicone
menu, na które żaden z naszych podopiecznych nie
może sobie pozwolić, z wyjątkiem taniego posho,
fasoli i może kilku innych afrykańskich potraw. Co
dopiero, kiedy mówimy o prysznicu, bo tu w Keynjojo
skąd pochodzi młodzież, nosi się wodę w baniakach, a
ludzie myją się w misce, łącznie ze mną.
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Mto-Moyoni ma swój urok, czuje się tam człowiek jak
w Edenie. Same nauczania na „Szkole Ojcowskiego
Serca Boga” (w skrócie „Szkoła Ojca”), jakie przez ten
tydzień słyszeliśmy, dotykały niejedną osobę, a
uczestnicy każdego dnia zbliżali się do Boga. Nie
wszyscy doświadczyli wcześniej Bożej obecności, a w
tym tygodniu byli w stanie usłyszeć głos Boży.
Głównymi tematami były: relacja z Panem Bogiem,
córka/syn w oczach Boga (nie jesteśmy sierotami) i
przebaczenie.

wujkom?” Poczułam strach i odpowiedziałam „Jak
mogę im przebaczyć, kiedy ja i moje siostry,
cierpiałyśmy biedę, gdy oni nas okradli?” Potem
znów poczułam przynaglenie, aby im wybaczyć.
Wiedziałam bowiem, że tylko wtedy doświadczę
Bożej miłości. Zaczęłam się modlić: „Mój Boże,
proszę, by Duch Święty pozwolił mi wybaczyć tym
osobom, mimo że moje siostry wciąż cierpią. Proszę
Cię Pocieszycielu, żebyś Ty je podniósł.” Poczułam, że
przebaczenie wujkom, uwolni mnie i zobaczę w
swoim życiu Bożą miłość i cuda. Wiem, że gdy wrócę
do domu, pójdę do moich wujków, powiem, że im
przebaczyłam i też poproszę o przebaczenie. Dziękuję
za wybranie mnie i danie mi możliwości udziału w tej
konferencji, na której tak dużo się nauczyłam.
Emmanuel Kusemarerwa (nauczyciel w szkole
Hope Academy w Kaihurze): Niech będzie chwała i
cześć naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, którego
miłość i łaska zbawiły mnie oraz dały mi pocieszenie.
Chcę wyrazić wdzięczność, która jest w moim sercu
dla Boga, organizatorów i sponsorów tej konferencji.
To, co się działo, przekroczyło moje najśmielsze
oczekiwania.

Niesamowite jest to przeżycie. kiedy widzi się
młodzież, wychodzących na środek na koniec pobytu
i dzielących się swoim świadectwem oraz
doświadczeniami. Porusza to serce. Dla mnie samej
to był też wyjątkowy czas, tylko jednego żałowałam,
że Henry nie mógł pojechać z nami i doświadczyć
tego dobrego, co my wszyscy przeżyliśmy, będąc tam.
Oto kilka świadectw uczestników, których tam
zabraliśmy.
Kamuli Sarah: Chcę podziękować Panu Bogu za
dar życia i że pozwolił mi doświadczyć swojej miłości,
tak wielkiej, że przewyższa moje wcześniejsze
wyobrażenia. Na konferencji Ojcowskiego Serca Boga
nauczyłam się wiele o miłości Boga jako najlepszego
ojca i mogłam jej doświadczyć. Miałam również
okazję usłyszeć o Jego celu dla naszego życia. Kolejną
rzeczą jakiej mogłam się nauczyć, była prawda o tym,
że Jezus jest drogą do serca Ojca, jak jest to
wytłumaczone w Ew. Jana 3, 16. Tak jak Ojciec
ukochał swojego Syna, tak kocha też nas (Ew. Jana
15, 9). Dowiedziałam się również, że Jezus przyszedł,
by przemienić serca sierot i objawić im, że są Jego
ukochanymi dziećmi. Zachęciło mnie to i wniosło
radość w moje życie. Teraz czuję, że jestem kochana.
Pewnego dnia usłyszałam, że przebaczenie jest jak
klucz do przyjęcia Bożej miłości. Oznacza to, że brak
przebaczenia zatruwa życie człowieka i oddziela go od
Bożej miłości. Kiedy o tym usłyszałam, w moim sercu
pojawiło się pytanie „Saro, czy przebaczyłaś swoim
www.uganda.info.pl

Ten wyjazd stał się więcej, niż konferencją, było to jak
szkoła. Sesja, która dotknęła mojego serca to "Miłość
Ojca", podczas której zdałem sobie sprawę z tego, że
Bóg zaplanował mnie jeszcze przed stworzeniem
świata i wiedział, jakich będę miał rodziców, gdzie
będę mieszkać, co będę robić i sytuacje, przez które
będę musiał przejść. Gdy ojciec nie kocha swoich
dzieci, one zaczynają go nienawidzić, a to sprawia, że
potem mają trudność w poznaniu i kochaniu Boga
jako ojca. To było dla mnie dobre nauczanie, bo
sprawiło, że przebaczyłem swojemu ojcu to, że nie
okazywał mi miłości. Dało mi to też duży wzrost
duchowy i pokazało, jak pomagać moim uczniom,
którzy są fizycznymi sierotami. Nauczyłem się, jak
przebaczać i zapominać cudze winy. Zrozumiałem, że
zamiast wybaczać, my jako ludzie, najczęściej
trzymamy w sobie ból. Dowiedziałem się także, że
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Bóg obdarował mnie pozytywnymi cechami zarówno
mężczyzny, jak i kobiety, by pomogło mi to radzić
sobie ze swoją rodziną i ze samym sobą. Co więcej,
widzę też, że to ważne, by być pokornym przed
Bogiem, tak by pozwolić Bogu mówić do nas o tym,
co chce byśmy robili. To wszystko bardzo pomogło mi
poznać, jak najlepiej słuchać Boga, zamiast polegać
na swoim własnym myśleniu.

Mbabazi Eva (opiekunka w domu dziecka „Home
Again” w Kaihurze): Chciałam wyrazić moje
podziękowanie, ale także podzielić się świadectwem
tego, czego doświadczyłam podczas konferencji w
Jinja. Dziękuję wam za to, że mogłam uczestniczyć w
konferencji. Mogłam się nauczyć, że serce Boga Ojca
jest dla mnie otwarte i pełne miłości. Jego planem dla
mnie jest to, żebym była dzieckiem w Jego domu, a
nie sługą. Mogę się do Niego zwracać w każdej
sprawie. Szatan chciał mnie oszukać i od Niego
oddzielić, ale zamiarem Boga dla mnie jest życie
wieczne w Jezusie Chrystusie. Ponieważ On zapłacił
cenę, teraz wystarczy, że uwierzę, a będę miała życie
wieczne. Jeszcze raz dziękuję, że zostałam wybrana,
by uczestniczyć w tej konferencji. Niech Bóg
błogosławi was oraz ludzi, którzy pracują na to,
byśmy mogli się rozwijać.
Byamukama
David:
Pozdrawiam
naszych
przyjaciół z Polski i dziękuję za wspaniałą pracę, jaką
wykonali w naszych życiach, szczególnie w moim,
przez umożliwienie nam udziału w tej konferencji.
To, że na nowo objawiono mi serce Boga było dla
mnie zbudowaniem. Dobrze jest wiedzieć, że mam
Ojca, który się o mnie troszczy. Przez ostatnie trzy
miesiące zmagałem się z wieloma wątpliwościami,
stresem i wypaleniem. Dotyczyły one mojej służby,
przyszłości i wielu innych tematów. Teraz wiem, że
mam Ojca kochającego mnie bezwarunkowo, bez
względu na to, co spotka mnie w życiu.
Jermimah Kabahenda: Podczas konferencji
odczułam Bożą miłość i łaskę w rzeczywisty sposób.
Odpowiedź na pytanie dlaczego tu przyjechałam,
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przyszła już na pierwszym wykładzie. Wtedy
poczułam, że jestem tu, by poznać Boga lepiej.
Podczas tego tygodnia mogłam usłyszeć Boży głos na
każdych zajęciach, co podniosło mnie na duchu.
Szczególnie w tematach przebaczenia, relacji z
Bogiem i miłości, którą mamy w Jezusie Chrystusie.
Byłam tym nauczaniem bardzo dotknięta i dlatego
podjęłam krok przebaczenia ludziom, którym
przysięgałam nigdy nie wybaczyć. Dziękuję za ten
pomysł, by nas wysłać na Szkołę Ojcowskiego Serca
Boga. Niech Bóg wam błogosławi i niech wynagrodzi
wam zgodnie z tym, co napisane jest w Ew. Mat. 6, 4.
Mbabazi Rosemary: Czas konferencji był dla mnie
wielkim błogosławieństwem. Nauczyłam się tam
wielu duchowych prawd. Jedna z nich to, że nie
jestem porzuconą sierotą, ale córką Boga Ojca,
któremu na mnie zależy. W trudnych chwilach On
mnie nigdy nie opuścił. Teraz wiem, że moje obecne
cierpienie jest nieporównywalne z chwałą, która mi
zostanie objawiona (Rzym 8, 18). Zrozumiałam, że
wszystkie moje obawy i zmartwienia mogą się
rozwiewać dzięki modlitwom wznoszonym do Boga.
On rozumie moją sytuację i chce mnie prowadzić.
Teraz wiem, że mogę wszystkie moje troski powierzyć
Bogu, bo On troszczy się o mnie (1 Piotra 5, 7). Od
kiedy pamiętam, moje serce było zranione przez
ludzi, którzy źle mnie traktowali. To powiększało
moje cierpienie. W tych okolicznościach nie chciałam
im wybaczyć im, ale na konferencji dowiedziałam się,
że nieprzebaczenie wstrzymuje nas od rozwoju i od
odczuwania Bożej obecności, dlatego im wybaczyłam.

Patrick Byamukama: Nauczyłem się nowych
rzeczy o Bogu i o miłości, którą ma dla nas.
Nie jesteśmy sierotami, bo mamy kochającego Ojca.
Dowiedziałem się, jak Bóg Ojciec kocha Swego Syna, i
jak tę miłość wyraził oraz jakie jest jego serce dla nas.
Przebaczyłem też tym, którzy mnie zawiedli i czuję
teraz, że jestem nowym stworzeniem, dzięki imieniu
Jezusa Chrystusa.
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Sunday Bazigu Abel (opiekun dzieci w domu
dziecka „Home Again” w Kaihurze): Jestem
wdzięczny za tę niezwykłą możliwość uczestniczenia
w Szkole Ojcowskiego Serca Boga. To był tydzień
mojej przemiany, odnowienia oraz nowego
objawienia w moim życiu i służbie. Odzyskałem
tożsamość Bożego dziecka, z czego diabeł okradał
mnie od momentu mojego urodzenia, aż do dziś.
Teraz już nie będę Boga skomląco błagał, ale prosił
jako jego ukochany syn. Nauczyłem się, że trzeba
Bogu poświęcać więcej czasu na szukanie go. Miałem
także czas pokuty przed Panem za moje grzechy i
ignorancję wobec Niego, moich duchowych rodziców
i rodziców biologicznych.
Asaba Sylvano (nauczyciel w Hope Academy):
Chcę wyrazić dziękczynienie mojemu Bogu za to, że
pojechałem na konferencję, gdzie mogłem słuchać
Bożego głosu. Zajęcia tam pokazały mi, że muszę
zacząć patrzeć na to, co mnie spotyka tak, jak Bóg na
to patrzy. Oprócz tego, zrozumiałem, że Bóg chce być
blisko mnie, ale muszę nauczyć się postępować
według Jego woli, a nie ją odrzucać. Teraz widzę
potrzebę upewnienia uczniów Hope Academy w tym,
że nie są sierotami, a Bóg planuje dla nich rozwój.
Zrozumiałem też, że muszę być dla nich przykładem,
pokazywać im, że mogą mieć lepszą przyszłość. Chcę
zachęcić, ich by oddawali chwałę Bogu jako Ojcu,
wielbiąc Go i dziękując Mu. Zostałem wzmocniony
darem miłości, który uwolnił mnie do tego, by
traktować ludzi, jak braci w Chrystusie. Odkryłem, że
Bóg jest Ojcem, który chce nam dawać dobre rzeczy i
każdą sytuację może obrócić ku dobremu.
Godfrey Talemwa: Jako uczestnik konferencji,
miałem okazję nauczyć się przede wszystkim tego, że
Bóg jest kochającym i łaskawym ojcem. Przez Jezusa
Chrystusa mogliśmy poznać Go jako dobrego Tatę.
Żyjemy w świecie, w którym wiele dzieci
pozbawionych jest ojców i dlatego musimy wiedzieć,
że nasz niebiański Ojciec zawsze ma dla nas czas. On
patrzy na serca, a nie na urodę, czy pozycję społeczną.
www.uganda.info.pl

To, co Bóg wkłada w nasze w serca ma szczególne
znaczenie. Niestety, szatan chce to zniszczyć poprzez
kłamstwo i dlatego musimy chronić serce. Wielu
ludzi zostało zranionych, a jedyny sposób na
uzdrowienie ich ran, to przyjście do Boga w
modlitwie. Bóg Ojciec nie jest taki, jak ziemscy
ojcowie, ma dla nas wiele miłości i łaski. Nigdy nas
nie zawodzi. Bóg zaplanował nas jeszcze przed
stworzeniem świata po to, byśmy mieli z nim relację
pełną miłości. Człowiek patrzy na Boga swoimi
ziemskimi oczami, dlatego wydaje mu się, że On jest
odległy i skory do gniewu. Jezus przyszedł na ten
świat, by pokazać, że Bóg Ojciec kocha nas
niezmienną miłością i jako wyraz tego włożył
wieczność w nasze serca. To tylko niektóre z prawd,
których nauczyłem się i doświadczyłem na
konferencji, za co dziękuję Bogu.

Rose Kahunde: Zanim przyjechałam na tę
konferencję miałam bardzo wiele pytań i moje serce
było zranione. Teraz chcę oddać Bogu chwałę za to, że
odpowiedział na moje pytania i uleczył moje serce.
Już wiem, że On obiecał mi w swoim Słowie, że mnie
nie porzuci, ponieważ nie jestem już sierotą. Jestem
Jego córką, którą On wspiera, a nie potępia. Podczas
tego pobytu miałam cichy czas z Bogiem, zostałam
pobłogosławiona, odnowiona i zmieniona.
Kabazira Stella: Jestem szczęśliwa, ponieważ na
konferencji dowiedziałam się, że nie jestem sierotą,
ale mam Ojca w niebie, który troszczy się o mnie.
Dzięki nauczaniu o wybaczeniu, mogłam przebaczyć
wszystkim, którzy mnie skrzywdzili. Kiedy patrzyłam
na Nil, zdałam sobie sprawę z tego, że Bóg jest
naprawdę wspaniały, skoro stworzył taką rzekę. Przez
cały ten tydzień rozmawiałam z Bogiem Ojcem w
modlitwie, próbując odkryć moje grzechy, by
poprosić Go o przebaczenie. Zdałam sobie sprawę z
tego, że nikt na tej ziemi nie może równać się z
Bogiem. Tylko On ukochał wszystkich bez względu na
ich zewnętrzne piękno, kolor skóry, wzrost czy
rozmiary. Teraz rozumiem, że nikt nie może wejść do
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Królestwa naszego Boga, jeśli nie prosi Go o
przebaczenie. Dzięki tym modlitwom, otworzyłam
serce na innych ludzi.
Anita Katusiime: Chcę podziękować Bogu, za cały
ten tydzień, ponieważ to był błogosławiony czas.
Wcześniej postrzegałam siebie jako sierotę, ale teraz
widzę, że jestem córką Boga. On nie jest przeciwko
mnie, ale zawsze stoi po mojej stronie. Czuję, że Bóg
jest ze mną. Zdałam sobie sprawę z tego, że Bóg wcale
mnie nie odrzuca i mogę modlić się do Niego tak, jak
to robił Jego syn Jezus. Czasem może się zdawać, że
Bóg nie odpowiada, ale już wiem, że On zawsze
słucha, kiedy modlimy się, nawet po cichu w sercu.
Wierzę też, że On zawsze odpowiada na modlitwy i
ufam mu bardziej, niż kiedykolwiek wcześniej.
Naprawdę czuję, że jestem córką Ojca wszystkich
ojców i odnalazłam to, co straciłam. Znów jest we
mnie radość ze zbawienia i czuję, że już nie jestem
zagubioną córką, ale tą, która została odnaleziona.

W jaki sposób można się
zaangażować?
Modlić się:


aby Pan Bóg objawiał nam szczegóły wizji dla

działań w Ugandzie


o nauczycieli w szkołach chrześcijańskich, o

otwarcie ich uszu duchowych na głos Boży i pasję
dla spraw Królestwa Bożego


o dzieci i młodzież, do których dociera nasza

misja, by wszystkie poznały Pana Jezusa osobiście, stając się Jego uczniami


o Mirkę i Henrego, o Boże prowadzenie i mą-

drość w wykonywaniu Bożej woli

ZAKOŃCZENIE



o Bożą ochronę dla kolejnych wolontariuszy,

którzy wyjadą do Ugandy w grudniu i styczniu
Dziękujmy Panu Bogu za to, jak używa wielu
Polaków, aby błogosławić swoje dzieci w Ugandzie.
Wierzymy, że to dopiero początek i jeszcze większe
rzeczy będziemy oglądać w tej służbie. „Czego ani oko
nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce
człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy
przygotował Bóg tym, którzy Go miłują” (1 Kor 2:9).
Piotr i Honorata Wąsowscy

Wesprzeć finansowo projekty pomocy:


adopcji na odległość dzieci z domów dziecka



sponsoringu edukacji dzieci i kursów zawodo-

wych biednej młodzieży


zakupu prezentów świątecznych



budowy i wyposażenia szkoły podstawowej

„Hope Academy” w Kaihurze


proszę zobaczyć też inne projekty pomocy sie-

rotom i wdowom na stronie: www.uganda.info.pl
Wysłać paczkę do Ugandy

Dziękujemy bardzo za przekazaną
drukarkę do pracy misyjnej w Ugandzie

Zdjęcia z działań misyjnych:
Zdjęcia z Ugandy
www.uganda.info.pl

Dziękujemy za wszystkie paczki
przesłane do Ugandy
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