
 Uganda powitała mnie słodkim zapachem owoców 
unoszącym się w powietrzu i niecodziennymi widokami, na 
które czekałam dwa lata, planując tą podróż. 
Do misji Honi i Piotra Wąsowskich przyjechałam drugi raz 
po kilku latach.
Ponownie w moim sercu zrodziła się chęć podzielenia się 
miłością z dziećmi z  kraju trzeciego świata oraz aktywnego 
spędzenia czasu z nimi. 
Dzięki długiej mojej nieobecności w tym miejscu, mogłam 
zobaczyć sporą różnicę w dokonaniach Honi i Piotra. Na ich 
polu misyjnym, w zachodniej Ugandzie, powstało kilka 

szkół, przedszkoli, internatów oraz kościołów i to właśnie głównie tam miałam możliwość 
działania.  

W jednym z pierwszych dni  mojego pobytu, wraz z innymi wolontariuszkami, odwiedziłam 
większość tych miejsc i zapoznałam się ze sposobem ich funkcjonowania. Za każdym razem , kiedy
wchodziłyśmy do klas, nauczyciele i dzieci witali nas
radośnie piosenkami i opowiadali nam czego się tu uczą i
czym jest dla nich ta szansa. Dostęp do edukacji w
Ugandzie, jest niestety, wciąż dobrem luksusowym, na
które stać niewielu rodziców, dlatego każdy ze
sponsorowanych przez Polaków uczniów, jest
niesamowicie wdzięczny za to, że dzięki tym pieniądzom,
ma szansę na dobrą przyszłość. 
Moją szczególną uwagę, przyciągnęło miejsce, w którym
przebywałam 6 lat temu, a na terenie  którego, obecnie
znajdują się szkoły zawodowe Gate of Hope, Timothy
School  oraz Dom Agape. Młodzież może tutaj wykształcić
się m.in. w takich kierunkach jak: nauczanie przedszkolne i wczesnoszkolne, rolnictwo, 
budowlanka, stolarstwo, zarządzanie finansami czy krawiectwo.  
Byłam pod wrażeniem jak wiele tutaj się zmieniło. Rozbudowane, zadbane budynki szkolne i 
internaty mogą teraz pomieścić więcej osób, dając w ten sposób możliwość edukacji dla większej 
ilości uczniów pochodzących z ubogich rodzin, sierot, w tym  również dla samotnych, młodych 
mam, mieszkających w Domu Agape.
 Jeden z byłych uczniów podszedł do mnie kiedyś i poprosił o przekazanie Polakom swojej 
wdzięczności z powodu pomocy materialnej płynącej z naszego kraju. Powiedział coś takiego : 
„ Kocham Polaków! Bardzo Wam dziękuję, za siebie i innych, bo to dzięki Wam jestem dziś 
krawcem, mogę pracować i lepiej żyć”.
Dla wielu dzieci lub dorosłych, pójście czy posłanie dziecka do szkoły pozostaje tylko w sferze 

marzeń, ze względu na trudną sytuacje finansową w ich domach. Ceny 
żywności w Ugandzie są podobne do naszych cen, a zarobki 
nieporównywalnie niskie, bo jest to w przeliczeniu na nasze pieniądze 
ok 200 – 300 zł na miesiąc, więc żeby wielodzietna rodzina mogła się tu 
utrzymać, dzieci również muszą pracować. Dlatego do częstych tu 
widoków należą dzieci pracujące w polu czy przy  zwierzętach.  

Po odwiedzeniu tych miejsc udałyśmy się z Honią i wolontariuszkami 
do dwóch gospodarstw, prowadzonych przez kobiety, które 2 lata temu, 
wzięły udział w specjalnym szkoleniu, mającym na celu przyuczenie ich
do prowadzenia własnego, małego biznesu. Tu również można było 
zobaczyć efekty tego projektu. Kobiety te nauczyły się dobrze zarządzać
swoim kapitałem, dzięki czemu ich gospodarstwa znacznie się 



rozwinęły, a ich rodziny zaczęły się z tego utrzymywać. 
W kolejnych dniach, Honia, jako dobra organizatorka,
opracowała plan działania dla mnie,  włączając w to mój
własny i wysłała mnie mnie do swoich chrześcijańskich
szkół podstawowych i przedszkoli, znajdujących się w
Nyakagongo i Hakatomie, gdzie mogłam poprowadzić
zajęcia z dziećmi. Do szkół tych uczęszczają sieroty i
dzieci z ubogich rodzin. 
Moje lekcje oparte były na ewangelicznym przesłaniu
miłości, mówiącym o wartości każdego dziecka,
ustanowionej przez samego Boga. W trakcie zajęć dzieci
mogły zobaczyć teatrzyk, do którego posłużyły mi
pacynki, głównie puppet Amoti (znaczy„mądry”),
wygrany kiedyś przeze mnie na licytacji, celem której było, oddanie go w ręce osoby, z ciekawym 
pomysłem na niego. Oprócz teatrzyku uczyliśmy się piosenek po angielsku, które potem 
śpiewaliśmy i bawiliśmy się w dobrze znane wszystkim polskie zabawy. Jedna z nich „ gąski do 
domu”, została przetłumaczona na rodzimy język rootoro i  przekształcona typowo na potrzeby 
afrykańskie. Zrobiła ona furorę wśród dzieci, również potem wśród moich małych sąsiadów, z 
którymi spędzałam czas, gdy zamknięto szkoły z powodu koronawirusa. 
I tak oto zamiast gąsek, do domu bały się wrócić kurki, które przestraszyły się głodnego lwa :)

Dzieci w Ugandzie nie mają zabawek, dlatego bawią 
się tym co znajdą lub co jest w ich zasięgu ręki. Wciąż
częstym widokiem na wioskach, jest zabawa w 
polegająca na  toczeniu koła kijem, niegdyś znana 
również naszym dziadkom i babciom :) 
Moi uczniowie wzięli również udział w zajęciach 
plastycznych, do których posłużyły nam materiały 
ofiarowane głównie przez moich znajomych.
Niestety, w Ugandzie dostęp do podstawowych 
artykułów szkolnych, umundurowania czy butów 
( które są absolutnym warunkiem przyjęcia do 
szkoły), wiąże się ze zbyt wysokimi wydatkami, 
dlatego uczniowie, bardzo często korzystają tylko z 

tego co zapewni im szkoła, a szkoła może zapewnić im niewiele, przeważnie tyle co sama otrzyma 
od darczyńców. Na zajęciach prowadzonych przez nauczycieli, w rękach dzieci widziałam tylko 
zeszyty, długopisy lub ołówki, dlatego ofiarowane przez Polaków rzeczy typu: kredki, mazaki czy 
plastelina, są dla nich czymś luksusowym i bardzo ich cieszą. Ugandyjczycy w ogóle potrafią się 
cieszyć, doceniają najmniejszą rzecz, którą dostają i nawet jeśli są bardzo biedni, starają się 
odwdzięczyć. Wielokrotnie serce mi się kroiło gdy widziałam ubogą osobę, w rękach której 
widziałam owoc w podziękowaniu za otrzymaną rzecz. Tym bardziej jest to wzruszające, że mam 
świadomość, że ten owoc jest urozmaiceniem ich podstawowej, codziennej diety, na którą składa 
się kaszka „poszo” i fasola. Tak samo wygląda sytuacja wyżywienia sierocińców. Naszym dzieciom
czy nam dorosłym szybko znudziłoby się jedzenie wciąż tego samego, ale dla Ugandyjczyków jest 
to rzecz normalna. 
Teraz w dobie pandemii koronawirusa, rząd ugandyjski wprowadził mocne obostrzenia, zamykając 
między innymi sklepy i targowiska (otwarte są spożywcze, przez krótki czas), wprowadził zakaz 
przemieszczania się do określonej godziny, godzinę policyjną oraz zakaz rozdawania żywności 
przez instytucje pozarządowe, pod groźbą kary więzienia. Dla Ugandyjczyków, którzy i tak zmagali
się w większości z podstawowymi brakami, okoliczności te spowodowały drastyczny wzrost cen 
żywności, a skutkiem tego, nie epidemię wirusa, ale epidemię głodu. Dlatego tak cenna jest wszelka
pomoc płynąca z Europy i praca naszych misjonarzy, którzy i w tej sytuacji podejmują wyzwania i 



szukają szeroko pojętych rozwiązań. Dzięki specjalnym rządowym zgodom i środkom finansowym 
płynącymi z Polski, zakupują oni żywność i docierają do miejsc, gdzie ludzie nie jedli nawet po 
kilka dni, okazuje się więc, że i my możemy coś zrobić dla tamtego społeczeństwa. 

Zanim jednak zaskoczyła nas sytuacja z Covid-19, mogłam
jeszcze wraz z dwiema koleżankami, które mieszkają na
stałe w Ugandzie i działają tam w swoich misjach, wziąć
udział w specjalnym ewangelizacyjnym wydarzeniu
przygotowanym dla dzieci z okolicznych wiosek. 
Na naszą konferencję przyszło ok 700 dzieci. Było to dla
mnie niesamowite przeżycie, ponieważ nie spodziewałam
się, że przyjdzie się z nami zobaczyć, aż tyle osób.
Wyobrażam sobie, że musiały one iść bardzo długo,
dodatkowo dowiedziałam się, że czekały tam na nas od rana.
Kiedy przybyłam na miejsce, dzieci, tłumem wybiegły nam
na spotkanie wyciągając w naszym kierunku swoje rączki.
Uściskom i radości zdawało się nie być końca. Wydarzenie
również miało ewangeliczne przesłanie o wartości dziecka,
która w tym kraju jest niestety bardzo często zaniżana. W
czasie tej konferencji był również czas na teatrzyk, śpiewy,
tańce oraz na usługę modlitewną, która dla Ugandyjczyków
jest bardzo ważna. Wiele z tych dzieci modliło się z nami i
oddało swoje życie Jezusowi. Potem był czas na przekąskę i
tym zakończyliśmy spotkanie.
Dla mnie osobiście niesamowite jest podejście tych ludzi do
spraw wiary. Świat duchowy dla nich niezaprzeczalnie
istnieje i jest normalną częścią życia, dlatego z pokorą odnoszą się do Boga i Jego wartości, w 
przeciwieństwie do naszej rozwiniętej, cywilizowanej Europy. Myślę, że jest to jeden z powodów, 
dla których częściej słyszymy o uzdrowieniach czy uwolnieniach płynących z tamtego zakątka 
świata. Ich wiara jest prosta, ufająca i niepodważająca miłości Bożej, kiedy o Nim usłyszą.

Jak wspomniałam wcześniej, w trakcie mojego 
pobytu zaskoczyła mnie nagle sytuacja i decyzje 
rządu związane z epidemią. Jeszcze przed 
pojawieniem się „pacjenta zero”, zamknięto 
szkoły, a gdy pojawił się pierwszy zarażony 
człowiek zamknięto granice i wprowadzono te 
wszystkie restrykcje. Utknęłam więc za granicą, 
nie mając pojęcia w jaki sposób i kiedy wrócę do 
domu.
Razem z mężem Honi i pastorem, zdążyliśmy 
jeszcze odwiedzić wierzących z jego kościoła i 
wesprzeć ich Słowem oraz modlitwą, dowiadując 
się przy okazji jak wygląda ich sytuacja życiowa.
Niestety dalsze moje plany związane z 
prowadzeniem zajęć w szkołach zostały 
przerwane, więc nie mogłam już nic więcej 

zrobić. Moje dary i przybory szkolne, które zostały zakupione przez Polaków, zostały przekazane 
przede wszystkim szkołom oraz misjonarzom pozostającym w Ugandzie. Ja sama opuściłam ten 
kraj, po kolejnych nieplanowanych tygodniach i z wielką trudnością. Ostatecznie musiałam wracać 
lotem komercyjnym, podróż zajęła mi trzy dni i omal nie utknęłam znowu w innym kraju. Na 
szczęście i dzięki Bogu dotarłam bezpiecznie do domu.



Wszystkie te wydarzenia, po raz kolejny uświadomiły mi kruchość naszego istnienia i że tylko 
przez wiarę i w rękach Bożych jesteśmy prawdziwie bezpieczni. Rękami Bożymi na tej Ziemi 
możemy i powinniśmy być my dla innych, bo nie zostaliśmy stworzeni tylko dla samych siebie, a 
radość z dawania jest większa niż z brania. Zarówno dobro i zło ma tyle mocy na ile pozwoli im 
człowiek, nie zapominajmy więc, że wiele zależy też od naszej woli. Dla mnie niesamowitym tego 
przykładem są zawsze ludzie, którzy żyją według tego co mówią i na przekór wszelkim 
przeciwnościom, wytrwale dążą do okazania dobroci i miłości drugiemu człowiekowi. Tym bardziej
jestem więc wdzięczna Honi i Piotrowi, że mogłam przyjechać do ich misji i stać się częścią ich 
wielkiego projektu, który przynosi tak wiele dobra do życia Ugandyjczyków.


