
Gdy ponad dwa lata temu Bóg poruszył moje serce dla Ugandy, i zaświtała myśl  

o wyjeździe na misję, wydawało mi się to abstrakcyjne, a nawet niemożliwe. 

Oczywiście dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, i tak prowadził mnie, moje myśli, 

spotkania i rozmowy, że 1 lutego 2020 roku wsiadłam na pokład samolotu lecącego do 

Entebbe.  

Dla europejki, którą jestem wiele rzeczy na miejscu wydawało się dziwnych, 

niezrozumiałych, ale też interesujących i niezwykłych. To czego byłam pewna już w 

pierwszych dniach mojego pobytu, to fakt, iż Uganda nie pozostawia człowieka 

obojętnym na to, z czym się tam spotka.   

To co mnie przede wszystkim wzruszyło, to radość i otwartość tamtejszego 

społeczeństwa. Będąc sami bardzo biednymi, potrafią się tym co posiadają podzielić, i 

zrobić to z uśmiechem na twarzy. Są bardzo gościnni i szczodrzy. 

W związku z tym, że każdego dnia miałam możliwość spotykania wielu ciekawych 

ludzi, wzrosła też moja wiedza na ich temat, poznanie obyczajów czy poglądów. 

Niezależnie od tego czy odwiedzałam szkołę podstawową w Hakatomie, szkołę dla 

dziewcząt „Gate of Hope”, czy dla chłopców „Timothy”,  wszędzie tam panował nastrój 

radości i wdzięczności za to czym Bóg ich w swej łasce obdarzył. W tych właśnie 

miejscach zobaczyłam, jak cennym dla nich darem jest możliwość nauki, i jak 

bezgranicznie wdzięczni są Bogu za tą możliwość.  

Niezmiernie wzruszającą i piękną 

chwilą było dla mnie spotkanie z moim 

Ugandyjskim „synem” Gilbertem. 

Chłopcem mądrym, zdolnym i bardzo 

szczęśliwym, że w nas-swojej polskiej 

rodzinie znalazł wsparcie. Nasze 

spotkania (a było ich trzy) zawsze były 

przepełnione radością, wzruszeniem, i 

rozmowami o nas i naszych rodzinach. 

Gilbert nigdy w swych rozmowach ze 

mną nie zapominał o Bogu, jako Tym 

dzięki któremu jest w tym miejscu życia, a 

nie innym. Czułam dumę i podziw 

jednocześnie dla tego młodego, Bożego 

człowieka.  

Zatem, każdy, kogo Pan pobudzi do 

dzieła misyjnego, powinien z pokorą 

przyjąć to co zostało dla niego 

przygotowane. Jeżeli czujesz, że Bóg Cię 

posyła do Ugandy (lub gdziekolwiek indziej), poddaj się temu. Twój Tato o wszystko 

się zatroszczy. Niczego Ci nie braknie, a zdrowie Twe nie ucierpi.  

Jestem Bogu ogromnie wdzięczna za możliwość wyjazdu, za wszelkie 

doświadczenia, inspiracje, przyjaźnie i refleksje.  

Do zobaczenia Ugando! 

 



 

 

 


