
Moja Uganda 

Ugandę Bóg położył mi na sercu 4 lata temu. Wtedy 

przyjechała do naszego zboru („Filadelfia” KZ w Bielsku-Białej) 

Justyna Krasińska i opowiadała swoje świadectwo z pobytu  

w Ugandzie. Nie było to pierwsze świadectwo z misji, które 

słyszałam, ale po raz pierwszy Bóg dotknął mnie w taki sposób, 

że wiedziałam, że muszę w tym kierunku wykonać jakieś 

działanie. Nie wiedziałam dokładnie co to ma być, ale Bóg 

wiedział. On zawsze wie. Oczywiście historia jest długa, ale 

postaram się ją opisać jak najkrócej. Zaraz po nabożeństwie 

przekazałam mojej córce, Zuzi (wtedy miała 7 lat) co mówiła 

Justyna o życiu dzieciaków w Ugandzie. Zuzia następnego dnia 

popędziła do pani dyrektor swojej szkoły, w której niemal 

natychmiast zorganizowano zbiórkę rzeczy dla ugandyjskich 

sierot. Potem adoptowaliśmy z mężem dwójkę dzieci poprzez projekt „Adopcja na odległość”,  

ale cały czas miałam przekonanie, że to za mało. Planowaliśmy sponsorować jedno dziecko, ale nie 

umieliśmy wybrać spośród wysłanych przez Honoratę Wąsowską (założycielkę fundacji Gate  

of Hope – Brama Nadziei) profili – dostaliśmy historie czwórki dzieci, my „wzięliśmy” dwójkę,  

ale przecież dwójka została. Nie mogłam się z tym pogodzić i wylałam serce przed braćmi  

i siostrami z naszego kościelnego chóru – efekt był taki, że chórzyści, deklarując różne kwoty  

na ten cel, wspólnie zebrali sumę akurat na te dwie dziewczynki, których profile mi zostały. 

Przypadek? Pewnie, że nie  Na chwilę odetchnęłam z ulgą i czułam, że wykonałam plan.  

Ale samozadowolenie nie trwało długo. Bóg jeszcze nie skończył – cały czas były w moich 

myślach te ugandyjskie dzieciaki i ciągle dźwięczało mi w uszach „Można zrobić więcej”. Ale jak? 

Przecież nie miałam pieniędzy na adopcję kolejnych dzieci. I tutaj znowu Bóg okazał się 

niezawodny – podsunął pomysł na „Ciasteczka adopcyjne”. Na każdą niedzielę piekłam do zboru 

ciasteczka, które zarabiały na adopcję kolejnego dziecka! Pomysł tak się w kościele spodobał, że 

nie dawałam rady sama zaspokoić popytu. Bóg pobudził siostry i teraz mamy 4 ciasteczkowe 

zespoły, z których każdy piecze ciasteczka na jedną niedzielę w miesiącu. I tak, ciasteczka mamy  

w każdą niedzielę, a dzięki temu opłacamy szkołę dla 7 dzieci i jeszcze płacimy pensję 

nauczycielki! 

 Ale to jeszcze nie koniec – oprócz pomocy poprzez adopcję na odległość, Bóg wskazał mi 

jeszcze jeden obszar działania – Nyakagongo. Jest tam sierociniec prowadzony przez pastora Sama 

i jego żonę, Robinnah. Mają oni pod opieką ok. 40 dzieci – sierot i półsierot w wieku 7-16 lat.  

Nie otrzymują od państwa żadnej pomocy, a dzieci wciąż im przybywa. Bóg ich jednak zaopatruje, 

używając do tego w dużej mierze Polaków. Bożym pomysłem na nasze zaangażowanie w tę sprawę 

jest projekt „Obiad za obiad”. Już czwarty rok, raz w miesiącu organizujemy w zborze obiad  

dla wszystkich, którzy mają ochotę wziąć w nim udział, a dochód przekazujemy pastorowi Samowi, 

który kupuje jedzenie dla wszystkich dzieci z sierocińca na cały miesiąc. 

 Cztery lata temu to, że kiedyś polecę do Ugandy, było dla mnie absolutnie oczywiste, mimo 

że w ogóle nie miałam na to środków – po prostu byłam pewna i już. W końcu skoro Bóg taką 

służbę mi powierzył, to przecież kiedyś mnie tam, do tej Ugandy wyśle. Każdy, kto był lub jest 

zaangażowany w jakąś służbę, wie, że z biegiem czasu mija początkowa euforia. Przestajemy 

odnosić same sukcesy, przychodzi zmęczenie, przeciwności, zniechęcenie – po prostu życie. Jednak 

Bóg zawsze jest wierny i, zgodnie ze swoim słowem, jest w nas sprawcą i chcenia, i działania 

zgodnie z Jego wolą (Flp. 2:13), a więc podnosi i daje zachętę, kiedy jej potrzebujemy. Tak właśnie 



czynił i ze mną w tej służbie. Piekłam ciastka, przygotowywałam obiady – robiłam swoje,  

ale w ciągu tych czterech lat wiele w moim życiu się zmieniło i o wyjeździe do Ugandy przestałam  

w ogóle myśleć, stał się zupełnie abstrakcyjny. 

 W sierpniu 2019 odwiedziła mnie Honorata. Siedziałyśmy w mojej kuchni, rozmawiałyśmy 

i ni stąd, ni zowąd Honia zapytała: „A co z Twoim wyjazdem do Ugandy?”. Uśmiechnęłam się 

smutno i powiedziałam: „Honia, jaki wyjazd? Nie ma szans. Nie mam kasy, pracuję, dzieci nie 

mam z kim zostawić – nie ma takiej opcji. Już nawet Panu Bogu wytłumaczyłam, że się nie da.”. 

Honia pokiwała głową i z troską w głosie zadała krótkie pytanie: „Ale pokutowałaś już z tego?”. 

Znokautowała mnie. Tym jednym zdaniem uświadomiła mi, że naprawdę muszę paść na kolana  

i przeprosić wszechmocnego Boga za próbę wmówienia Mu, że może i wszystko stworzył i nad 

wszystkim panuje, ale wysłanie mnie do Ugandy – to już wyższa szkoła jazdy i nie da rady.  

Bez żadnych perspektyw - z ludzkiego punktu widzenia - na wyjazd do Ugandy, za to z całym 

stadem przeszkód takich jak: brak pieniędzy, brak opieki dla dzieci, praca, itp. zrobiłam krok wiary 

i powiedziałam: „OK, Panie Boże, jeśli Ty chcesz, żebym poleciała do Ugandy, to tak to wszystko 

zorganizujesz, żeby te wszystkie przeszkody usunąć.”. Efektem mojego kroku wiary było to,  

że 1. lutego 2020 siedziałam w samolocie do Ugandy z moją starszą córką, Zuzią i rozpoczynałam 

dwutygodniową wyprawę mojego życia! Bóg zatroszczył się absolutnie o wszystko: zapewnił 

najlepszą na świecie opiekę dla młodszej córki w postaci najukochańszej babci i dziadziusia, urlop 

w pracy w czasie, kiedy absolutnie na urlop się nie chodzi, finanse na bilet, pobyt i potrzeby, które 

na miejscu okażą się konieczne do zaspokojenia i jeszcze pieniądze na wyjazd córki. Od sierpnia  

do lutego nie zmieniłam pracy, nie dostałam premii, nie zmieniły się moje zarobki, żebym nagle 

mogła sobie pozwolić na te wszystkie wydatki – wszystko zorganizował Bóg. Dał radę! Ja tylko 

przestałam stawiać opór, oddałam tę sprawę w Jego ręce, a On zrobił resztę (Ps. 37,5). 

 Głównym celem mojego wyjazdu do Ugandy miało być odwiedzenie wszystkich 

dzieciaków, które poprzez adopcję na odległość sponsoruje kościół, szkoła Zuzi i znajomi (łącznie 

ok. 25 dzieci), poznanie pastora Sama i dzieci z sierocińca w Nyakagongo oraz zobaczenie tego, 

czym zajmuje się fundacja Gate of Hope, a więc założonych i prowadzonych przez nią szkół  

i przedszkoli, a także wspieranych organizacji oraz realizowanych projektów. 

 Organizacją całego pobytu naszej 

ekipy – a była nas piątka (Krysia, Asia, 

Krzysztof, Zuza i ja) zajęła się w 100% 

Honorata. Zrobiła to perfekcyjnie. 

Mieliśmy zapewnione mieszkaniew 

domku dla wolontariuszy w Bwenzi, 

wszelkie transporty, całodobową opiekę 

szefowej i pełen harmonogram pobytu 

łącznie z godzinowym planem naszych 

aktywności na każdy dzień (dostaliśmy go 

kilka dni przed wylotem do Ugandy, żeby 

wiedzieć, co nas czeka) – biura podróży 

organizujące spersonalizowane wyjazdy 

mogą się uczyć. 

Wydawało mi się, że jestem przygotowana na to, co zobaczę w Ugandzie. Dwa razy 

przeczytałam książkę Honoraty z jej pierwszego tam pobytu („Żeby do czegoś dojść trzeba 

wyruszyć w drogę”), odbyłam obowiązkowy kurs dla wolontariuszy, poradnik dla wyjeżdżających 



do Ugandy miałam w jednym palcu, przez te cztery lata widziałam mnóstwo zdjęć, czytałam  

i oglądałam relacje innych wolontariuszy, przez moje ręce przewinęły się dziesiątki dramatycznych 

historii dzieci czekających na pomoc w projekcie „Adopcja na odległość”. Podejrzewałam, że nie 

będzie to łatwe doświadczenie, ale wiedziałam przecież czego mogę się spodziewać. Okazało się 

jednak, że zetknięcie z rzeczywistą Ugandą zupełnie mnie przerosło.   

Przepiękne krajobrazy w tle, przy głównej drodze stragany z „mydłem i powidłem”  

i maleńkie sklepiki prowadzone głównie przez kobiety, wszędzie pełno śmieci, wśród których 

plątają się brudne dzieciaki w podartych ubraniach, szukając sobie jakiegoś zajęcia, bezrobotni 

mężczyźni od rana do wieczora stojący w grupkach, popijający 

jakiś alkohol - wszędzie niewyobrażalna bieda. Żadne zdjęcia ani 

słowa nie są w stanie oddać ogromu beznadziei. Gdzie się nie 

odwróciłam, widziałam tylko morze potrzeb, wymagających 

natychmiastowego (moim zdaniem) zaspokojenia. Poczucie 

totalnej bezsilności powodowało rosnącą frustrację. Pytałam 

Boga po co tu jestem skoro nie dam rady rozwiązać tych 

wszystkich problemów. Przecież nie jestem tu przez pomyłkę  

i niemożliwe, że przysłał mnie tu po to tylko, żebym napatrzyła 

się na tę straszną biedę. Jaki jest więc prawdziwy cel? Dobrze,  

że Bóg ma do mnie tyle cierpliwości. Z każdym dniem uciszał 

frustrację, zamieniając globalną niemoc na działanie lokalne. Pan 

wyostrzał mój wzrok na konkretnych ludzi i sytuacje, w których 

mówił: „Tutaj wykorzystaj swoje możliwości, a dalej będę działał Ja”. I działał. 

HAKATOMA 

W tej wiosce jest szkoła i przedszkole im. Króla Dawida wybudowane i prowadzone przez 

Gate of Hope. Tutaj również mieszka kilkoro dzieci, które miałam odwiedzić. Podczas wizyt w ich 

domach zetknęliśmy się z dwiema sytuacjami, w których Ugandyjczycy rozkładali ręce  

z bezsilności. W Ugandzie służba zdrowia jest w 100% płatna - ludzie więc nie narzekają, że NFZ 

kiepsko działa, bo po prostu go tam nie ma. Albo mają 5 zł na syrop, 7 zł na wizytę u lekarza,  

1000 zł na konieczne leki, 2000 zł na operację albo umierają. Ci ze wsi, którzy pracują 6 dni w 

tygodniu (czasami 7) na plantacji herbaty za 150 zł miesięcznie, przeważnie umierają. Chyba że 

Bóg postawi na ich drodze ludzi, którzy pomogą... 

Dom Adolfa, naszego podopiecznego sponsorowanego 

z ciasteczek. Spotykamy tam Joshuę, kuzyna Adolfa. Chłopiec 

ma 12 lat i nie chodzi do szkoły, bo rodziców nie stać  

na opłaty. Na nodze Joshuy zauważamy ranę. Okazuje się,  

że 2 tygodnie wcześniej zaciął się maczetą. Rana jest 

paskudna, łażą po niej muchy, noga jest spuchnięta i obolała. 

Patrzymy na siebie z Asią i już wiemy, że mamy nowego 

wspólnego „syna” w Ugandzie – będziemy płacić za jego 

naukę wspólnie, decyzja zapada właściwie bez słów. 

Pakujemy naszego syna do auta i wieziemy do czegoś na 

kształt punktu ambulatoryjnego (to duża przesada w takiej 

nazwie, ale nie umiem znaleźć odpowiednika czegoś takiego 

w Polsce). Za wizytę, oczyszczenie rany, antybiotyk i lek 



przeciwbólowy zapłaciliśmy 8 zł. Mamy Joshuy nie było stać na wydanie 8 zł na wyleczenie 

dziecka. Tydzień później spotkałyśmy Joshuę w szkole, rana się ładnie goiła. 

I, o ile powyższa sytuacja nie była dla nas wyzwaniem, bo od ręki mogliśmy wydać 

równowartość 8 zł na leczenie, to druga - już tak. Annet - mama 8 dzieci powinna być jak 

najszybciej porządnie zdiagnozowana w szpitalu, bo ma chore płuca. Oddycha z widocznym 

trudem, pokazuje nam prześwietlenie. 

Wyjazd do miasta, do szpitala, badania 

i leczenie to koszty ok. 1000 – 2000 zł 

(w zależności od badań). Dla tej 

kobiety to kwota absolutnie 

nieosiągalna - mąż zarabia  

100 zł/mies. na plantacji herbaty. 

Wiemy, że coś trzeba będzie zrobić. 

Na odchodne, ta biedna kobieta,  

z wdzięczności za sponsorowanie 

nauki córki, dała nam żywego 

kurczaka (mięso z kury w Ugandzie 

jest najdroższym dostępnym mięsem)! 

Podarunek biegał po ogródku domku dla wolontariuszy, bo absolutnie nie mogliśmy go nie przyjąć. 

Chwała Bogu za Internet i Facebooka. W pojedynkę trudno o taką kwotę, ale wspólnymi siłami... 

Pani Annet była na badaniach w szpitalu w Fort Portal. Jest diagnozowana. Dostała leki. Czuje się 

zdecydowanie lepiej. 

BWENZI 

Przez cały pobyt w Ugandzie każdy nasz krok był monitorowany przez dzieciaki naszych 

sąsiadów. Były przy nas, gdy wychodziliśmy z domu, przybiegały, kiedy wracaliśmy. Zawsze 

czekały na słodycze. Nie wiem, jak mają na imię, po angielsku mówią tylko "Yes" - na wszystko. 

Najstarsza jest dziewczynka, ma ok. 7 lat. Jej integralną 

częścią jest maluch ok. 9-miesięczny. Calutki czas 

dziewczynka nosi tego szkraba, cały dzień się nim 

opiekuje. Rodzice wynajmują dom i pracują  

na plantacji herbaty, więc w ciągu dnia ich nie ma i ta 

mała bohaterka jest mamą dla tego malucha i 

bliźniaków, ok. 2-letnich. Dla nas, Polaków, nie  

do wyobrażenia. Dziewczynka powinna chodzić do już 

do szkoły. Pewnie jej rodziców nie stać na zapłacenie 

czesnego. Ale nawet jeśli znaleźlibyśmy kogoś, kto 

pokryłby koszty jej nauki, pewnie i tak nie posłaliby jej 

do szkoły, bo kto zajmowałby się rodzeństwem, 

podczas gdy oni są w pracy? Mama jest znowu  

w ciąży... I jaka przyszłość czeka tę dziewczynkę? Jej 

rodzeństwo? Zanieśliśmy im ubrania, kredki i zabawki 

dla dzieci, ale to przecież nie rozwiązuje problemu. Nie 

dawała mi spokoju ta rodzina. Modliłam się i męczyłam 

Honoratę. Honia wysłała do sąsiadów Esther, która jest 

pracownikiem Gate of Hope i zajmuje się m.in. kontaktem ze wszystkimi rodzinami, którymi 

opiekuje się fundacja. Okazało się, że nasza sąsiadka zawsze marzyła, żeby nauczyć się szyć  



i prawdopodobnie pójdzie na kurs krawiectwa prowadzony w szkole Gate of Hope, a jej mężowi 

fundacja kupi świnie, bo chciał je hodować, ale nie było go stać. I pewnie dzieci pójdą do szkoły... 

Bóg jest wielki! 

NYAKAGONGO 

Tutaj, w buszu, znajduje się sierociniec i szkoła, które założyli i prowadzą pastor Samuel  

i jego żona, Robinnah - wspaniali ludzie, którzy oddają się tej służbie całkowicie. Nie mając nic, 

dostali wizję od Pana, że mają pomagać tym, którzy mają "jeszcze większe nic" - i tak robią, i są  

w tym wierni w 100%. Znowu bieda nie do opisania, 

ale niezwykle budująca postawa pastora Sama i jego 

żony. Dzieciaki – bardzo zdyscyplinowane  

i wdzięczne. W związku z tym, że jako zbór 

finansujemy jedzenie dla dzieci, dostajemy od pastora 

raporty. W ostatnim raporcie dziękował nam  

za prezenty świąteczne (wysłaliśmy pieniądze, za które 

pastor kupił ubrania dla wszystkich dzieci) i wspomniał 

o potrzebie zakupu butów. Mój kochany Kościół 

odpowiedział bardzo hojnie na tę potrzebę i mogłam 

pastorowi przekazać pieniądze na buty dla dzieciaków. 

Męczyła mnie jednak sprawa bardzo kiepskich 

warunków, w jakich mieszkają dzieci w tym sierocińcu 

– bardzo zniszczone materace, niewystarczająca ilość 

koców, śpią po troje na jednym łóżku... I znowu Bóg 

okazał się niezawodny – pieniędzy, które dałam 

pastorowi wystarczyło nie tylko na buty, ale również  

na materace, prześcieradła i koce! Oczywiście, jest to 

tylko kolejna kropla w morzu potrzeb - nadal potrzebują moskitier, baterii do solarów i solarów, bo 

mają tylko jeden, przyborów szkolnych, itp. Ale miłość i troska o siebie nawzajem, jaką się tam 

widzi, jest niesamowita. A wierzę, że znajdą się ludzie, których Bóg pobudzi do pomocy 

pastorostwu i dzieciakom, bo Bóg działa przecież cały czas, nie zakończył jeszcze swego dzieła  

w tym miejscu i zaopatruje, używając również nas.  

Kiedy byliśmy w Nyakagongo po raz pierwszy, naszą 

uwagę zwrócił chłopiec, 10-letni Kato Moses. Podczas gdy 

dzieciaki z sierocińca śpiewały i tańczyły, on siedział na 

macie w rogu kościoła. Siedział, bo nie może chodzić. Inne 

dzieciaki wszędzie go przenoszą. Do sierocińca trafił w 

styczniu tego roku. Dlaczego nie chodzi? Nie wiadomo, na 

diagnozę potrzebne są przecież pieniądze, a ich nie ma. 

Krzysztof (wolontariusz z naszego zespołu) kilkakrotnie 

podchodził do Mosesa i modlił się o uzdrowienie. Niestety, 

uzdrowienie nie nastąpiło. Życie trochę ułatwiłby Mosesowi 

specjalny wózek - ale znowu potrzebne pieniądze. 

Pomyślałam, że to na pewno uda się zorganizować, ale nie 

chciałam kupować wózka zanim Mosesa nie zdiagnozują  

w szpitalu. Kiedy wróciłam już do Polski, Moses pojechał do 

szpitala i okazało się, że jest możliwa operacja jego nóg  

i będzie mógł chodzić! Teraz chłopiec jest już po operacji (kosztowała ok. 3000 zł). Przed nim 



długa i zapewne kosztowna rehabilitacja. Ale co znaczą takie pieniądze w obliczu tego, że Moses 

stanie na własnych nogach? Że będzie mógł żyć, uczyć się, pracować? Bóg nie zawsze działa 

natychmiast i tak, jak my tego oczekujemy – ale zawsze odpowiada na modlitwy. Nawet kiedy 

wydaje nam się, że nic nie możemy zrobić – zawsze możemy się modlić (Jak. 5,16). 

MISANDIKA  

Przedszkole i szkoła podstawowa, w której uczy się ponad 200 dzieci oraz internat, który dla 

części dzieciaków jest sierocińcem, bo nie mają się gdzie podziać. Wszystko to na barkach dzielnej 

Bożej kobiety, Gorret Kugonza Amooti. Ugandyjski standard: potrzeba goni potrzebę, nie przybywa 

pieniędzy, ale za to ciągle przybywa potrzebujących. Ludzie przyprowadzają do Gorret dzieci 

wyrzucone z domu, sieroty źle traktowane przez krewnych albo po prostu Bóg ją posyła do jakiejś 

wioski z informacją, że jest tam dziecko, które potrzebuje jej pomocy i daje jej dokładny opis, jak 

dziecko wygląda –  ostatnio tłumaczyłam historię dziewczynki, która modliła się o pomoc i właśnie 

w ten sposób Bóg odpowiedział na jej modlitwy, że dał Gorret instrukcje, gdzie ma się udać  

z opisem tej dziewczynki. Niesamowite!  

Oprowadzając nas po terenie całego ośrodka, Gorret pokazała nam m.in. kuchnię, w której 

siedziała drobniuteńka kobieta, Katusabe Maureen. Jakiś czas temu zmarł jej mąż, więc 

przeprowadziła się z czwórką dzieci do swoich rodziców. Po 3 miesiącach ojciec ją wyrzucił, bo  

i córka i wnuki mu przeszkadzały. Kobieta nie miała 

dokąd pójść. Przygarnęła ją Gorret, dała im miejsce 

do spania, dzieci chodzą do przedszkola i szkoły,a 

Maureen pomaga w kuchni. Swoją opowieść Gorret 

zakończyła słowami: "Tutaj nikomu nie będą 

przeszkadzać, bo tutaj jest miejsce dla każdego, kto 

go potrzebuje.". Oprócz tego, co dała jej Gorret, ta 

kobieta nie miała absolutnie nic... Ale Bóg dał nam 

Facebooka i poruszył serca Polaków, którzy 

ofiarowali pieniądze, a za nie Gorret kupiła tej 

rodzinie ubrania, buty, mundurki i przybory szkolne.  

W tutejszym sierocińcu mieszka dziewczynka, 11-letnia Karungi Grace, sponsorowana 

przez moją koleżankę. Pisałam, że przed wyjazdem Bóg zaopatrzył mnie w pieniądze, które miały 

zaspokoić potrzeby na miejscu, w Ugandzie. Część tych pieniędzy przekazałam Gorret, żeby kupiła 

dzieciakom to, czego potrzebują. Kiedy Gorret zawołała Grace, stanęła przede mną drobna 

dziewczynka, która walczyła, żeby się nie rozpłakać. 

Przestraszyłam się, że coś się stało, ale Gorret mnie uspokoiła, 

opowiadając historię i za chwilę płakałyśmy obie  

z Grace. "Grace jest sierotą i nie ma żadnych krewnych, 

nikogo. Nie jest smutna, ona bardzo się cieszy i jest 

wzruszona. Kiedyś podeszła do mnie i zapytała: ‘Dlaczego do 

innych dzieci przyjeżdżają sponsorzy, a do mnie nie?’ 

Powiedziałam jej wtedy, że Bóg ma swój plan i wie, co robi. 

To było jakieś pół roku temu. Od 3 miesięcy Grace pości, 

modli się i śpi na macie na podłodze (z wyboru, nie  

z przymusu). Kiedy zapytałam ją dlaczego pości, nie umiała 

odpowiedzieć, ale modliła się o koc, prześcieradło i plecak na 

książki, bo do szkoły musi nosić je w rękach. Dzisiaj 



zawołałam ją i powiedziałam, że Bóg jej wysłuchał - dostanie koc, prześcieradło, plecak  

i przyjechał ktoś od jej sponsorów. Dlatego jest taka wzruszona.". Czasami nawet nie zdajemy sobie 

sprawy, że nasze działania mogą być odpowiedzią na czyjeś modlitwy. A kiedy przekazałam te 

informacje sponsorce Grace, tak się wzruszyła, że postanowiła odwiedzić Grace i marzenie 

dziewczynki o spotkaniu ze sponsorką się spełni. 

EWANGELIZACJA 

Jednym z projektów realizowanych przez Gate of Hope jest ewangelizacja „od drzwi  

do drzwi”. Polega na odwiedzaniu ludzi w ich domach i głoszeniu im ewangelii. Przyznam, że  ten 

rodzaj aktywności był dla mnie najtrudniejszy. Kojarzyło mi się to z naszymi świadkami Jehowy  

i w ogóle nie chciałam brać w tym udziału. Ale Honia była nieugięta – wolontariusze przyjeżdżają, 

wolontariusze obligatoryjnie biorą udział we wszystkich zapewnionych przez organizatora 

atrakcjach. I kropka. Radzi, nie radzi, udaliśmy się z Piotrem (mężem Honi) i pastorem Robertem 

(Ugandyjczykiem) na spacer po Nyarubingo. Chodziliśmy od domu do domu, a ja z każdym 

kolejnym czułam się bardziej nie na miejscu. Zupełnie nie potrafiłam znaleźć swojej roli w tej 

sytuacji. A kiedy dotarliśmy do domu kobiety  

o imieniu Kabarangi Grace, nie byłam w stanie nawet 

się modlić, a co dopiero głosić. Dom w strasznym 

stanie, drobniutka kobieta, trójka dzieci – bieda taka, 

że naprawdę aż piszczy. Kobieta nie ma męża, zmarł 

na malarię 9 lat temu. Ma maleńki kawałek ziemi, ale 

to, co na nim wyhoduje nie wystarcza dla niej  

i dzieci. Przekopuje ogródki sąsiadów, zarabiając 5 zł 

dziennie za 7 godzin pracy. Ma problem ze wzrokiem 

i częstymi bólami głowy. Mają dziurawy dach i jeden 

materac. I co ja mogę powiedzieć tej kobiecie? 

Białaska, która tylko w Ugandzie ma 4 pary butów, 

czyste pachnące ubranie, nigdy nie była głodna, śpi 

na łóżku pod ciepłą kołdrą, nie ma pojęcia czym jest 

dziurawy dach, itd. Wróciłam do naszego domku, jak 

zbity pies, zapowiadając Honi, że nigdy więcej na 

ewangelizację nie pójdę. A potem rozbeczałam się, 

jak dziecko, opowiadając o Kabarangi Grace.  

A Honia powiedziała: „A wiesz, że dzięki temu, że poszłaś na tę ewangelizację, dowiedziałam się  

o tej kobiecie i Gate of Hope będzie mogło jej pomóc? Gdybyś nie poszła i jej sytuacja tak by cię 

nie dotknęła, moglibyśmy do niej nie dotrzeć.”. I znów Bóg zamienił moją niechęć i niemoc  

w możliwości. 

Te dwa tygodnie uświadomiły mi, że pomaganie w Ugandzie nie ma polegać na 

zapewnieniu im europejskich warunków życia. Bo fizycznie nie jest to do zrobienia przez 

pojedynczych wolontariuszy ani nawet organizacje, ale przede wszystkim dlatego, że oni tego 

wcale nie potrzebują. Pomagać trzeba mądrze – w teorii to wiedziałam, ale teraz dotknęłam 

praktyki. Ugandyjczycy nie potrzebują ryby, a wędki. Najlepsze, co możemy im dać, to edukacja, 

która w Ugandzie nie jest obowiązkowa, ale za to płatna. A co za tym idzie, wiele dzieci (zwłaszcza 

tych ze wsi) w ogóle nie chodzi do szkoły, bo ich rodzice bądź krewni (jeśli wychowują sieroty) nie 

mają na to pieniędzy. Finansując edukację dziecka, dajemy mu właśnie wędkę. A dzieci tutaj 

doskonale zdają sobie sprawę, że edukacja jest dla nich jedyną szansą na wyrwanie się z biedy  

i beznadziei. Bo tylko dzięki zdobyciu zawodu mogą znaleźć dobrą pracę (co przy 50% bezrobociu 



naprawdę ma ogromne znaczenie), zarabiać, pomagać swojej rodzinie i innym. Do Gate of Hope 

trafiają po pomoc różne dzieciaki - wszystkie pragną się uczyć, a ich historie rozrywają serce na 

kawałki. Prowadzony przez fundację projekt "Adopcja na odległość" pozwala na opłacenie nauki, 

wyżywienia w szkole, internatu (jeśli to konieczne), podstawowej opieki medycznej dla 

konkretnego dziecka w Ugandzie. Niewielką kwotą zmieniamy całkowicie czyjeś życie.  

Oczywiście, pomoc doraźna w sytuacjach, które tego wymagają, jak choćby te opisane wyżej, jest 

bardzo potrzebna. I tym również Gate of Hope się zajmuje. Teraz na przykład, w czasie 

kwarantanny spowodowanej pandemią koronowirusa, kiedy do Ugandy nadciąga fala głodu, jeżdżą 

i rozwożą paczki żywnościowe i pracują nad planem pomocy w powrocie do szkoły dzieci, których 

rodzice potracili pracę w związku z kwarantanną. Jestem pod ogromnym wrażeniem działań tej 

organizacji. Ale każdą organizację tworzą ludzie, a tę tworzą prawdziwie Boży ludzie. Nie sposób 

pisać o wszystkich, ale nie mogę nie wspomnieć o Honoracie Wąsowskiej, założycielce i sercu Gate 

of Hope, która razem z mężem, Piotrem od wielu lat służy wdowom i sierotom w Ugandzie, 

koordynując działania misji – oddają się oni tej służbie z ogromnym zaangażowaniem. Wielkim 

skarbem Gate of Hope jest również Lilian, Ugandyjka, będąca dyrektorką fundacji tam na miejscu, 

w Ugandzie. Ale głównym szefem jest tutaj Bóg i Jego działanie widać w każdym projekcie Gate  

of Hope. 

Powyższe historie to tylko część Bożego działania, jakiego mogłam doświadczyć  

w Ugandzie. Dziękuję Bogu, że mogłam być tego częścią. Dlaczego ja urodziłam się w Polsce, 

niczego nigdy mi nie brakowało i zawsze w życiu miałam z górki? Nie wiem. Ale nauczyłam się,  

że skoro Bóg postawił mnie tutaj, obdarował tym, co mam i w Swoim słowie wzywa do pomocy 

innym (Mat. 25, 34-40), to powinnam wykorzystywać to, co mogę – resztą On sam się zajmie. 

 

 


