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Wtorek, 20:00 wieczór – leje, pora deszczowa. A Honia mówiła: „Jeździe w lipcu”, ale my nie….
Wiemy w końcu lepiej… Teraz czekamy pod dachem u fryzjera, aż przestanie padać. Oczywiście
wybrałem  motocykl  jako  środek  transportu,  w  końcu  jest  romantyczniej,  niż  w  puszcze  po
konserwach na czterech kołach. 



Dopełnieniem  „romantycznego”  obrazu
jest czerwone błoto, które powstało nagle i
z niczego. Jeszcze chwila i zacznie samo
wspinać  się  nam  po  nogawkach.  Już  z
nerwów  nawet  nie  rozmawiam  z  moim
ugandyjskim  przewodnikiem  Vincentem.
Niech ten dzień w końcu się skończy! I na
dodatek,  akurat  po  drugiej  stronie  drogi,
jakiś gość drze japę na cały regulator. Do
tego  jeszcze  głośna  muzyka  „Umcy-
umcy”. No pięknie, kolejny DJ za dychę. A
ludzie  mu odkrzykują.  Gorzej  to  już  być
nie  może.  Po  kilkunastu  minutach,  siłą
„perswazji”  głośników  z  drugiej  strony
ulicy,  zaczynam się  wsłuchiwać w to,  co
krzyczy  DJ.  Nie  zrozumiałem  nic  co
krzyczy,  bo  mówi  w  lokalnym  języku
plemiennym  rutooro.  Zrozumiałem
natomiast  co  uczestnicy  wiejskiej
„potupajki”  odpowiadają.  To  było  coś
takiego:  „Alleluja,  Alleluja!!!!”  W
Ugandzie ludzie nie chodzą na dyskoteki,
chodzą do kościołów potańczyć, uwielbiać
Boga i robią to tak żywiołowo jaki kibole
Legii  na  derbach  w  piłce  nożnej   No,
cóż:  musiałem  odpokutować  swoje
epitety... To był środek tygodnia...

Kilka  praktycznych  skrótów  myślowych:
sieć telefoniczna MTM (Możesz To Mieć). To, że kupiłeś i zapłaciłeś za np.  Internet, wcale nie

oznacza,  że możesz tego wymagać od operatora ;)  Nie
należy oblizywać łyżeczki od cukru, bo maja tylko jedną i
każdy  z  niej  będzie  korzystał.  Jak  temperatura  spada
poniżej  +20C,  to  miejscowi  ubierają  kurtki  zimowe  i
dziwnie się patrzą na białych, którzy chodzą w T-shirtach.
Rolex  to  nie  marka  zegarków,  ale  lokalna  przekąska  z
jajkiem! 

Recykling  opon  wśród  dzieci  jest  dość
rozpowszechniony.  Zdobycie,  starej  opony z motocykla
gwarantuje zabawę dla dzieci z połowy wioski. 

Sukienki  szyje  się  na  miarę  u  krawca.  Chcesz  ładne
ciuchy, to kup materiał na targowisku. Małpa to pasożyt,
który w nocy kradnie jedzenie. Psy się hoduje/trzyma po
to,  aby  w  nocy  odstraszały  tego  pasożyta.  Psów
miejscowi  nie  głaszczą  i  nie  traktują  jako  „przyjaciela
domu”. Kotów generalnie nie ma. 

Najpopularniejsze zwierzę domowe to gekon. Przychodzi
w  nocy  do  twojego  pokoju  i  łapie  komary.  Bardzo
pożyteczny.  Uwaga  dla  wszystkich  kochających
zwierzęta: mięso w sklepie nie rośnie na półce. Pochodzi
ze zwierząt. Serio! 



W Ugandzie rzeźnia i ubój krów (wołowina) odbywa się na łące, na trawie. Zazwyczaj nie maja
prądu, więc o lodówkę jest raczej ciężko. Krowę dzieli się od razu (na trawie) na mniejsze części i
sprzedaje  bezpośrednio  na  ulicy w dzień  uboju.  Flaki  się  zostawia  na  poboczu  łąki,  a  później
zakopuje. Wzdłuż łąki, gdzie akurat dokonuje się „rozbioru” krowy, chodzą sobie dzieci i żadnego z
nich taki widok nie brzydzi. Raczej się cieszą, że ktoś będzie miał dobre jedzenie. TAK: to prawda. 

Z jednej strony jest zazdrość
wśród  dorosłych.  Ale  wśród
dzieci  np.  w  Misandice
widzieliśmy  inne
zachowanie.  Jedno  dziecko
dostało np. trzy cukierki. 

Potrafiło  się  odwrócić  i
poszukać  dziecka,  które
jeszcze nie ma. Dzieliły się. I
to  nie  były  odosobnione
przypadki. 

Podsumowując trochę bardziej na serio: W całym moim życiu chrześcijańskim nie widziałem tylu
cudów i przejawów Bożej mocy jak w Ugandzie podczas trzech tygodni wolontariatu. Zachęcam
każdą osobę, do wyprawy.


