
REFLEKSJE KASI

Myśl o wyjeździe do Ugandy kiełkowała we mnie kilka 
lat.  Od  momentu,  gdy  kilka  lat  temu  Honorata 
Wąsowska przyjechała do nas do kościoła do Głogowa 
i opowiadała o swojej pracy w Ugandzie. Byłam wtedy 
bardzo poruszona i  nagle  pojawiła  się  myśl  w  mojej 
głowie,  że  chciałabym  kiedyś  tam  pojechać  i  też 
pomóc. Taka możliwość pojawiała się w ubiegłym roku i 
nie  zawahałam  się  z  niej  skorzystać!  Widzę  w  tym 
Boże  prowadzenie.  Przez  te  lata,  gdy  kiełkowało 
marzenie o Ugandzie, poświęcałam się i rozwijałam w 
służbie  w  kościele.  Bóg  poszerzał  mi  horyzonty  i 
doprowadził  mnie  do  Afryki.  Musicie  wiedzieć,  że 

jestem  studentką  i  stażystką,  więc  zaopatrzenie  w  związku  z  wyjazdem  też  jest  osobnym 
świadectwem, bo to Bóg mnie zaopatrzył! Byłam w Ugandzie dwa tygodnie, ale wierze, że to nie 
koniec i ciekawi mnie ile razy jeszcze tam będę.

Podczas pobytu chciałam zobaczyć jak można tam pomóc. Wierzyłam, że ta pomoc, którą mogłam 
im  zaoferować,  zmieni  kawałek 
rzeczywistości  Ugandy  na  lepsze. 
Podczas pobytu robiłam różne rzeczy, 
np. malowałam rysunki na ścianach w 
przedszkolach,  prowadziłam  zajęcia 
dla dzieci, dzieliłam się świadectwem i 
Słowem  Bożym  na  konferencji 
młodzieżowej, konferencji dla kobiet i 
nabożeństwach. A raz nawet zdarzyło 
mi się poprowadzić warsztat kulinarny.

Niezwykle  poruszyło  mnie,  jaką  siłę 
mają  te  dzieci,  pomimo  tak  ciężkiej 
sytuacji,  w  jakich  żyją.  Także  ich 
dojrzałość  w  modlitwie  i  uwielbieniu 
oraz  ich  szacunek  wobec  starszych. 
Najlepszym  moim  wspomnieniem  z 
tego wyjazdu było pewne popołudnie 
z  grupką  dzieci  z  Hakatomy.  Nie  wydarzyły  się  tam  jakieś  niesamowitości.  Po  prostu  mnie 
najbardziej poruszyły właśnie te dzieci i siedzą mi w głowie do dziś. Innym miłym wspomnieniem 
tym razem „turystycznym”  była  wycieczka  na  safari.  Od dziecka  kocham książki  przygodowe. 
Niesamowite  było  uczucie  widzieć  afrykańską  faunę  i  florę,  i  przypominać  sobie  fragmenty  z 
książki o „Tomku na czarnym lądzie”! Postawiłam także jedną nogę na półkuli południowej, a drugą 
na północnej. To było epickie stanąć na równiku!

Warunki mieszkania jak na Ugandę były fantastyczne! Mieszkaliśmy w polskim domu misyjnym. 
Mieliśmy normalny prysznic i normalną toaletę – co nie jest normalne w Ugandzie. Ugandyjczycy 
bowiem żyją bardzo skromnie. Często ich głównym celem dnia jest zawalczenie o posiłek. Żyją też 
powoli. Jadąc przez wioski, widzi się ich siedzących lub stojących, a gdzieś w tle leci muzyka z 
radia.  Myślę,  że  są  rozmowni,  bo  często  widziałam  jak  przechodzeń  serdecznie  pozdrawiał 
przechodnia i nie były to dwa zdania, ale kilkanaście. 

Pomimo biedy,  w jakiej  żyją tam ludzie i  pomimo chorób,  na ich twarzach najczęściej  widzisz 
uśmiech.  Są  bardzo  otwarci,  spontaniczni  i  żywiołowi.  Czasami,  aż  za  bardzo  wyluzowani  – 
spóźnienia z  ich strony są absolutną normą! Ugandyjczycy są bardziej  otwarci  i  serdeczni  niż 
Polacy, ale za to bardziej leniwi i słabiej zorganizowani niż nasz naród. Uważam też, że miasta i 
wioski ugandyjskie mogłyby czyściej wyglądać.  Natomiast dzieci mają o 1000% więcej szacunku 
do dorosłych, niż w krajach rozwiniętych. Podczas pobytu to raczej my musieliśmy się przestawiać 



do ich mentalności, niż próbować pozostać przy naszej, bo zwyczajnie byśmy zwariowali ;) Za to 
nabożeństwa nigdy nie były nudne ;) Jeżeli  chodzi o ludzi wierzących w Ugandzie, to ktoś mi 
powiedział, że Uganda jest na tysiące kilometrów zewangelizowana, ale prawdziwego uczniostwa 
jest tylko na kilka centymetrów. 

Na razie jestem stażystką,  więc mam wyzwania,  jeśli  chodzi o sferę finansową, a jednak Bóg 
zatroszczył  się  o  moje  finanse  na  ten 
wyjazd.  Więc  jeśli  to  cię  blokuje,  to  nie 
poddawaj  się  i  wierz.  Wyjechałam  do 
Ugandy  krótko  po  operacji  na  układzie 
pokarmowym  i  z  tego  powodu 
rozchorowałam  się  w  Afryce  (jakieś 
zatrucie).  Jednak  choroba,  która  może 
trwać nawet dwa tygodnie,  u mnie trwała 
PÓŁTORA dnia!  Reszta  ekipy  nie  miała 
żadnych chorób. 

Moją refleksją jest, że warto było pojechać, 
przekonać się, doświadczyć i pomóc. Chcę 
tam  jeszcze  kiedyś  wrócić!  Tak  jak 
przypuszczałam, to doświadczenie zmienia 
myślenie  na  zawsze.  Więcej  doceniasz, 
np. już nigdy nie będziesz mieć powodu do 

narzekania na polskie WC ;) Afryka staje ci się bliższa. W Ugandzie zachwyciły mnie cudowne 
widoki i wspaniałe odgłosy przyrody. Mam też dużo zabawnych wspomnień oraz wiele wzruszeń i 
satysfakcji z ciężkiej pracy! No i nie oszukujmy się – w Ugandzie my białasy żyjemy trochę jak 
szlachta, jesteśmy atrakcją i darzy się nas szacunkiem ;) Ten wyjazd poszerzył mi horyzonty i z 
większą swobodą myślę o kolejnych wyjazdach. Także moja wdzięczność za to, co mam w Polsce, 
wzrosła. A to, co zostało tam zasiane przez słowa i czyny, niech wzrasta!

REFLEKSJE PIOTRA

W  powietrzu  unosi  się  zapach  Afryki,  przez  otwarte  okno,  mały  pokój  wypełnia  wspaniała, 
relaksująca  muzyka  cykających  świerszczy,  a  gdzieś  w  oddali  słychać  pohukiwania  małp, 
wygłupiających się na drzewach.

On – Muzungu („białas”) nie pasujący swym kolorytem do scenerii Czarnego Lądu, wpatrujący się 
w migający kursor białego monitora, chwila zadumania pośród nocnych szeptów afrykańskiej łąki. 
Głowa pełna kotłujących się myśli, co przelać na papier, co napisać?

Uganda  to  kraj  pięknej  zieleni, 
rzucającej  się  w oczy  ziemi  o  kolorze 
czerwonobrązowym, równikowego lasu. 
Istna perła Afryki słynąca z zapierającej 
dech  w  piersiach  przyrody,  wspaniałe 
liczne  jeziora,  sawanny  i  rozległe 
górskie  lasy  deszczowe,  rozciągające 
się  plantacje  herbat,  których  aromat 
ustępuje  jedynie  aromatowi  herbaty 
arabskiej.  Na  każdym  kroku  receptory 
węchowe  poruszane  są  zapachem 
kawy, wspomnianej herbaty i wanilii, a w 
tle widać pokryte śniegiem szczyty gór 
Rwenzori. Ten raj na ziemi to prawdziwe 
sanktuarium afrykańskiej fauny i flory.



Wspomniany piękny kawałek raju ma jednak swoją drugą twarz, naznaczoną cierpieniem, bólem i 
ubóstwem. Bieda jakiej nie doświadczyłem nigdzie indziej na świecie, bieda która odbiera ludziom 
godność,  nędza,  która  na  każdym  kroku  przypomina,  że  jest  się  istotą  niższego  rodzaju, 
pozbawioną nadziei.

Pośród pięknego krajobrazu pełno jest tutaj sierot, „dzieci ulicy”. Ponad połowa obywateli Ugandy 
to dzieci w wieku do 15 lat. Wiele z nich 
żyje  na  ulicy,  błąka  się  po  ogrodach, 
lasach. To prawdziwa szkoła przetrwania, 
a główne źródło  pożywienia to śmietniki, 
gdzie  placówki  i  schroniska  pękają  w 
szwach, gdzie w „domach dziecka” jedno 
łóżko zajmuje kilka dzieci. 

Sceneria chwytająca za serce dogłębnie, 
sieroty  pozbawione  rodzin,  bądź  rodziny 
porzucające swoje pociechy,  pozbawione 
miłości, pozbawione perspektyw na lepsze 
jutro, odarte z człowieczeństwa, chorujące 
na AIDS, a niektóre cierpiące na trąd. Tam 
śmierć  może  stać  się  dla  nich 

wybawieniem,  ale  razem  z  nimi  umierają  ich  marzenia,  a  przecież  każde  z  nich  ma  swoje 
pragnienia, ukryte za młodą twarzą, naznaczoną doświadczeniem trudu życia. Oto drugie oblicze 
wspomnianego raju.

On, Muzungu nazwany przez tubylców Araali (czyt.  Arali),  tutaj na ulicy nie potrafi  się ukryć w 
tłumie.  Zaraz  przybiega  jakieś  dziecko  z  szeroko  otwartymi  ramionami  chcące  się  przytulić, 
krzyczące „jak się dzisiaj masz Muzungu Araali?” „Czy masz dla mnie cukierka?” Ta wdzięczność 
kiedy  przytulisz  i  nieważne,  że  jest  obsmarkane  i  zostawi  jakiś  ślad  na  twojej  odzieży.  Ta 
wdzięczność, kiedy dasz parę butów, kiedy dasz koszulkę, spodenki, tak niewiele, a tak wiele dla 
tego człowieka. Ta wdzięczność, kiedy nakarmisz głodny brzuch. Następnego dnia już nie wybiega 
na drogę jedno dziecko, ale kilka, szukających swojej nadziei. 

Jest to obraz, w którym łzy same cisną się na oczy, obraz który przewartościowuje życie człowieka 
żyjącego w pędzie, egoistycznie nastawionego na konsumpcyjny zachodni styl życia, goniącego 
nieuchwytny wiatr.  Tam bardzo często na zadane pytanie „po co się żyje?” nie znamy prostej 
odpowiedzi. A wystarczy się zatrzymać chociaż na moment i się zastanowić, po co te wszystkie 
kilometrowe, kilkugodzinne wyczekiwania w kolejkach tylko po to, żeby zabłysnąć „gadżetem z 
ogryzkiem”, ciągłe życie w pędzie, gdzie staliśmy się niewolnikami zepsutej Zachodniej Cywilizacji,  
trapionej wirusem znieczulicy, gdzie człowiek człowiekowi wilkiem, gdzie jeden wrogiem drugiego, 
gdzie dopiero po śmierci jeden drugiego „szkoduje”. Tu jest brak uśmiechu na twarzy mijających 
się  na  ulicy  z  kamienną  twarzą,  gdzie  na  dźwięk  klaksonu  denerwujemy  się,  a  w  Ugandzie 
wszyscy  się  nawzajem  witają  i 
pozdrawiają.

Te  wszystkie  dzieci  barwy  Nutelli 
wpatrzone z zaciekawieniem w białą 
skórę,  z  wielkim  uśmiechem  na 
twarzy  pomimo,  że  nie  mają  nic,  a 
potrafią  cieszyć  się  tym,  co  mają, 
stały  się  moim  najlepszym 
nauczycielem  życia.  Oscar  Wilde 
napisał  kiedyś:  „Every  saint  has  a 
past, and every sinner has a future” 
(„Każdy  święty  ma  przeszłość,  a 
każdy grzesznik ma przyszłość”). 
I tego się trzymam.


