
Dnia 17 lutego wylecieliśmy do Ugandy, aby spędzić kilka tygodni w miejscu, w
którym Honorata i Piotr Wąsowscy służą od 12 lat. Wszystko rozpoczeło się w
2007 roku po tym, jak Honorata usłyszała od Pana Boga w swoim sercu jedno
słowo: „Uganda”.

Jako  Wielkopolskie  Stowarzyszenie  Edukacyjne  mamy  ten  przywilej,  aby
uczestniczyć od samego początku w tym, co Bóg przez Honoratę rozpoczął, a
później  też przez Piotra i  wielu Polaków, czyni w Ugandzie,  gdyż od strony
polskiej jesteśmy od początku zaangażowani i odpowiedzialni za ten projekt. 

W ciągu  naszej  znajomości  i  przyjaźni  widzieliśmy  wiele  zdjęć,  słuchaliśmy
wielu historii, uczestniczyliśmy w wielu spotkaniach i modlitwach, dotyczących
misji w Ugandzie, ale i tak to, co zobaczyliśmy, przerosło wszelkie nasze myśli
na ten temat.

Uganda to zupełnie „inny świat”, niż Polska. Ludzie żyją tam, jak wiemy, w o
wiele prymitywniejszych warunkach. Dużym przeżyciem jednak było dla nas
zobaczenie na własne oczy skromnych domostw pozbawionych prądu, bieżącej
wody i innych przywilejów. Mieszkania wyglądające jak nasze garaże, a domy
często  są  glinianymi  lepiankami.  Dzieci  chodzą  w obdartych  ubraniach  i  są
brudne, gdyż takie są warunki ich życia.

Po  przylocie,  w  głębi  serca  czuliśmy,  że  ten  naród  w  przeszłości  został
wykorzystany przez białych ludzi,  a skutki  tego są widoczne w postawach i
zachowaniach  tamtych  ludzi.  Jest  wciąż  wiele  bólu.  Potwierdziło  się  to  w
spotkaniach  z  wieloma osobami  współpracującymi  na  miejscu  z  Honoratą  i
Piotrem. Stosunek do Białych wciąż jest podległy i służalczy. Było to dla nas
bardzo  trudne  doświadczenie,  ponieważ  mieliśmy  przeprowadzić  szkolenia,
gdzie oczekiwaliśmy partnerskiej, kreatywnej postawy.

Mimo to Ugandyjczycy są uśmiechnięci, pozytywni, wdzięczni. To piękni i pełni
godności ludzie.

Honorata i  Piotr  przy finansowym wsparciu ze strony Polaków i  współpracy
wielu lokalnych osób zbudowali całą służbę. 

Dzięki  obecności  Pawła  -  brata
Honi  i  wielu  wolontariuszy,
przyjeżdżających  każdego  roku
z naszego kraju do Ugandy, oraz
przy  zaangażowaniu  i  pracy
miejscowych  pracowników,
powstało  wiele  budynków  w
przestrzeni, których odbywa się
edukacja  i  inne  działania,
szczególnie  dobroczynne  w
ramach  ich  organizacji
pozarządowej  „Gate  of  Hope”
(„Brama  Nadziei”).  Sercem
jednak tej służby są ludzie. 

Na miejscu pracuje pani  dyrektor  Lillian,  oraz  inni:  principal  Betty,  członek
zarządu  Bright,  administrator  Joshua,  dyrektorzy  szkół,  duszpasterze,
pracownicy socjalni i wielu, wielu innych pracowników i ludzi misji.



Na  przykład  szkoła  „Gate  of  Hope”  w  Kaihurze  to  widok  wielu  pięknych
zielonych budynków tworzących małą wioskę, z salami klasowymi dla uczniów,
aulą,  kuchnią,  budynkiem  administracyjnym,  internatami  oraz  schroniskiem
„Agape”  dla  młodych  matek  z  dziećmi.  Niedaleko  znajduje  się  też  szkoła
zawodowa  dla  chłopców  “Timothy”.  To  miejsce  daje  nadzieję  tym  młodym
ludziom, że życie może wyglądać inaczej. Młodzież uczona jest tam tego, że
można  ciężko  pracować,  modlić  się  i  szukać  Boga,  a  On  jest  Tym,  który
błogosławi i poprowadzi. 

W  taki  sposób  też
inspirowaliśmy  w
trakcie  całego  pobytu
na  wielu  naszych
szkoleniach  zarówno
grono  około  70
nauczycieli,  których
szkoliliśmy,  jak  i
pracowników
współpracujących  z
naszymi  szkołami,
przemawialiśmy także
do  uczniów  oraz  w
kościołach. 



Spędziliśmy  także  niemało  czasu  w  „King  David”  High  School  (gimnazjum
„Króla Dawida”) w Ngezi, gdzie uczniowie mogą wzrastać i rozwijać się dzięki
poświęceniu i pracy wielu chrześcijańskich pracowników i nauczycieli. Byliśmy
pod wrażeniem budynków szkoły, administracji, kuchni z nowoczesną podłogą z
lastryko,  internatów  dla  chłopców  i  dziewcząt,  dużej  auli  -  mieszczącej
wszystkich około 250 uczniów i dobrze wyposażonej pracowni chemicznej. A
wszystkie  te  miejsca  wypełnione  młodymi  ludźmi,  którzy  chcą  się  uczyć,
zmieniać, szukać Boga i
Jemu służyć.  Mogliśmy
z  nimi  rozmawiać,
dzielić  się  i  inspirować
ich,  dając  nowe
perspektywy,  budząc
wiarę i niosąc nadzieję.

Warto dodać, że szkoła
może  funkcjonować  ze
względu  na
finansowanie  jej  przez
polskich  darczyńców,
umożliwiając
kształcenie  sierot  i
ubogich dzieci.



Dziękujemy  Bogu,  który  mimo  uprzedzeń  i  rozpoznanego  przez  nas
wcześniejszego dystansu do Białych, pomógł nam dotrzeć do serc ugandyjskich
dyrektorów,  nauczycieli  i  pracowników,  by  zainspirować  ich  i  przeprowadzić
szkolenia, które spotkały się z zaskakująco dla nas pozytywnym odbiorem.



Nieco  później  zobaczyliśmy  Szkołę  Podstawową  im.  Króla  Dawida  (”King
David”)  w  Hakatomie,  gdzie  doświadczyliśmy  wzruszających  momentów,
spotykając się tam z dziećmi, uczniami. Budziło to nasze skojarzenia, bowiem
w Poznaniu kilkanaście lat temu założyliśmy i prowadzimy szkoły o tej samej
nazwie „Króla Dawida”. Te dzieci w Ugandzie chodzą w szkole ubrane w takich
samych mundurkach z tym samym logo i poznają tego samego Boga na swoich
lekcjach, prowadzonych przez chrześcijańskich nauczycieli, podobnie jak to jest
u nas w Poznaniu. To było dla nas niesamowite i poruszające doświadczenie.

Dzieci  już  na  samo powitanie  przytulały  się  do  nas  i  były  bardzo  otwarte.
Radośnie śpiewały dla Boga prawie przez cały dzień!

Tu zobaczyliśmy podobnie jak w gimnazjum — oddanych tej pracy nauczycieli,
pośród biednej wioski, którzy uczą i kształtują młode pokolenie. Dzieje się to
przy  udziale  hojności  Polaków,  którzy  sprawili,  że  mógł  powstać  kompleks
budynków, gdzie dzieci odnajdują nadzieję, radość, zaspokojenie potrzeb, a co
najważniejsze – Boga. Budynki szkoły, aula i sale lekcyjne wyróżniały się na tle
ubogich lepianek, które w okolicy mijaliśmy (zadaszenia typu wiata, jakby dla
zwierząt).  W tej  szkole  mogliśmy  poznać  naszą  adopcyjną  córkę  Sharon -
Atugonzę, którą wspieramy już kilka lat w ramach „Adopcji na odległość”.  Z
małego niegdyś dziecka stała się już młodą dziewczyną. Znów wzruszenie i łzy.

W kolejnych dniach były dalsze szkolenia, spotkania, odwiedziny w przedszkolu
„God's Grace” i w kościele w Nyarubingo. Piękni ludzie, piękne miejsce - sale
zostały niedawno ukończone i widzieliśmy pierwszych małych uczniów z wioski,
uczęszczających dumnie do jedynego w okolicy przedszkola.



Służba w Ugandzie to nie tylko wymienione szkoły, ale także wspieranie domów
dziecka, innych chrześcijańskich szkół, ubogich rodzin, wdów, kobiet samotnie
wychowujących  dzieci,  opieka  medyczna  oraz  liczne  inne  inicjatywy
dobroczynne, przy stałym głoszeniu Ewangelii.

Przestrzeni wołającej o pomoc w Ugandzie jest bardzo dużo.

W  czasie  pobytu  w  Ugandzie
byliśmy  wdzięczni  Bogu  jako
chrześcijanie,  że  zatroszczył
się o to miejsce. 

Byliśmy dumni jako Polacy, że
nad tymi wszystkimi szkołami,
które  odwiedziliśmy,
powiewają  dwie  flagi:
ugandyjska i … polska. 

Byliśmy  dumni  jako
prowadzący  Wielkopolskie
Stowarzyszenie  Edukacyjne,
że  mogliśmy  usłyszeć  od
jednego  z  najbliższych
współpracowników  pana
Prezydenta  Ugandy  i
parlamentarzystki  słowa
wdzięczności  skierowane  do
naszej  organizacji  za  wkład
jaki  wnosimy  w  rozwój
Ugandy, poprzez założone tam
szkoły. 

Honorata i Piotr wkładają swoje życie i swoje serca w pomoc ubogim sierotom i
wdowom  z  Ugandy.  Mieszkaliśmy  w  trakcie  pobytu  razem  z  nimi  i  z  ich
chłopcami:  Szymkiem i  Jonatanem, z  którymi przyjeżdżają do Ugandy,  aby
przez kilka miesięcy żyć wśród Ugandyjczyków, wspierając ich i pomagając im. 

Jesteśmy za nich wdzięczni
Bogu.




