
GODFREY I STEVEN – LUDZIE KREUJĄCY ZMIANY 

Celem Sunrise jest wpływanie na życie dzieci w taki sposób, aby w dorosłym 

życiu miały wpływ na otaczającą ich rzeczywistość. Umożliwiamy edukację 

dzieciom, co z kolei powoduje, że zaczynają dostrzegać swój potencjał, 

zdolności, a to bezpośrednio wpływa na ich wybory i dalsze życie. Dbamy 

również o zaszczepienie w dzieciach dobrych wartości, nauczenie ich 

właściwych zachowań i kreatywności.  

Naszą misją jest aby każde sponsorowane dziecko stało się pełnoprawnym, 

odpowiedzialnym członkiem społeczeństwa. Wierzymy, że każde dziecko może 

mieć swój udział w zmianach naszego narodu.  

Jesteśmy wzruszeni, że tak wielu naszych podopiecznych w dorosłym życiu ma 

realny wpływ na zmiany zachodzące w naszym społeczeństwie.  

Kilka lat temu Godfrey i Steven 

(bliźniacy) byli sierotami bez żadnych 

perspektyw na przyszłość (ich rodzice 

umarli na AIDS). Dzięki pomocy 

Sunrise wyrośli na zmotywowanych, 

zdeterminowanych ludzi.  

Obecnie obaj pracują jako nauczyciele  

i są zatrudnieni w nowo otwartych 

szkołach. Steven jest nauczycielem             

w lokalnej szkole podstawowej w Kiti – 

Matugga.  

Podczas zabawy świątecznej organizowanej przez Sunrise w grudniu 2013 roku 

Godfrey i Steven mieli swój znaczący udział. Godfrey powiedział:  “To dla mnie 

ogromna radość być razem z Wami, 

jesteśmy jak jedna rodzina”.  

Wspaniale było widzieć Godfreya i Stevena, 

chłopaków kiedyś sponsorowanych przez 

Sunrise, którzy teraz uczą i pomagają 

innym dzieciom objętych programem.  

Kiedy patrzymy w przyszłość widzimy 

powiększającą się liczbę sponsorowanych 

dzieci, które w dorosłym życiu dokonują 

zmian w swoich rodzinach, społecznościach 

jako lekarze, nauczyciele, inżynierowie, itd.  

       Steven nr 28 

    Godfrey nr 20 



Jesteśmy zaszczyceni, że towarzyszycie nam w naszej działalności. Bez Was, 

naszych sponsorów, pomoc dzieciom nie byłaby możliwa i nie osiągnelibyśmy 

tak wiele.  

 

DZIĘKI SPONSOROM ŻYCIE ULEGA ZMIANIE 

Uśmiech nie schodził z ust cioci Thomasa podczas naszej wizyty. Wyraziła 

swoją wdzięczność i podkreśliła jak bardzo jest szczęśliwa, że jej bratankowie 

Allan i Thomas są sponsorowani przez Sunrise od 2012 roku. Zanim to się 

stało chłopcy przez miesiąc nie chodzili do szkoły z powodu braku pieniędzy na 

czesne i materiały szkolne. Najczęściej jedli jeden posiłek pod koniec dnia. 

Ciocia przyznała, że sytuacja ją przerosła ponieważ oprócz tego, że 

zaopiekowała się bratankami, 

którzy są sierotami opiekuje 

się swoją mamą, pomaga 

siostrze i jej dziecku. Czasami 

nie miała nawet na mleko dla 

swojego syna Aarona.  

Odkąd chłopcy są objęci 

programem Surise sytuacja 

całej rodziny uległa znacznej 

poprawie. Thomas i Allan 

chodzą regularnie do szkoły            

a ich wyniki w szkole są obiecujące. Starszy z braci Thomas marzy                             

o studiowaniu medycyny i zostaniu lekarzem. 

Ciocia chłopców do niedawna zarabiała na życie piorąc ubrania. Obecnie 

kupuje żywność od rolników i sprzedaje dostawcom. Nie tylko mają co jeść, ale 

to zaczyna przynosić jej dochód. Dzięki swojej pracy może zaspokoić 

podstawowe potrzeby swojej rodziny: wyżywienie, ubranie, opłaca czynsz. Dom 

nie jest drogi, wynajmują go w slumsach.  

W przyszłości chciałaby rozwinąć swój biznes i przeszkolić do pomocy swoją 

siostrę. Dzięki zachodzącym w ich życiu zmianom przyszłość rysuje się                    

w jasnych kolorach.  

    

 

    Thomas i Allan 



 WAKACJE LYTON – DZIEWCZYNKI SPONSOROWANEJ PRZEZ SUNRISE  

(Nr 908) 

Nazywam się Kwagala Lyton. Mam 7 lat. W tym 

roku kończę przedszkole. Szkoła rozpoczęła się od 

stycznia. A co robiłam podczas wakacji?  

Podczas wakacji dużo czasu spędzam z moją 

rodziną. Ciągle uczę się czegoś nowego. Ostatnio 

mama nauczyła mnie zmywać naczynia i zamiatać 

wokół domu. Lubię obserwować mamę, kiedy 

gotuje. Zawsze modli się przed posiłkiem.  

Lubię bawić się z bratem i moją ulubioną lalką. 

Lubię też malować, czytać i liczyć. Czasami gram                

w piłkę z Arthurem, moim starszym bratem.  

Podczas Świąt Bożego Narodzenia odwiedziliśmy 

babcię na wsi. Lubię jeździć autobusem, 

obserwować samochody, ludzi, krajobraz.  

Podczas ostatnich wakacji uczestniczyłam w kilku koncertach w kościele. 

Odwiedziłam też moich przyjaciół w okolicy.  

   

ZABAWA ŚWIĄTECZNA DLA DZIECI SPONSOROWANYCH PRZEZ SUNRISE 

11 grudnia 2013 roku zorganizowaliśmy zabawę świąteczną dla setek dzieci. 

Dzieci z wyspy Bussi na jeziorze Victoria łódkami dotarły do brzegu a następie 

wynajętym autobusem przetransportowaliśmy ich do Kampali. Dzieci 

mieszkający w pobliżu miasta przyjechały miejskimi środkami komunikacji. 

Ranek zaskoczył nas potężną 

ulewą. To nie przeszkodziło, żeby 

dzieci licznie przybyły na zabawę. 

W tym roku w naszej imprezie 

uczestniczyło 470 osób, włączając 

w to: dzieci, ich rodziców oraz                      

organizatorów. 

Dzieci spędziły ze sobą cały dzień     

w szkole podstawowej Kitante.  



Wybraliśmy tę szkołę, bo najbardziej nadaje się do takich przedsięwzięć, m. in. 

ma duży teren wokół budynku.   

Zabawa świąteczna jest niezwykłym wydarzeniem. Wszystkie dzieci 

sponsorowane przez Sunrise mają okazję spędzić ze sobą czas, pośmiać się 

razem, pobawić. Betty powtarza, że cudownie jest widzieć dzieci w świątecznym 

nastroju.  

Atrakcją dla dzieci był występ zespołu Spring Jets, który zaśpiewał kolędy 

acapella. Poza tym dzieci brały udział w wielu zabawach, debatach, quizach, 

Podczas lunchu dzieci spożyły pyszny posiłek i miały do wyboru wiele zimnych 

napojów. Drużyny i pojedyncze dzieci, które wygrywały w poszczególnych 

konkurencjach otrzymały nagrody: książki, 

Biblie, piłki, słodycze.  

Na zakończenie dnia każde dziecko 

otrzymało kawałek pięknie udekorowanego 

świątecznego tortu.  

 

 

 

Zależało nam, aby podzielić się z dziećmi radością Świąt Bożego Narodzenia,              

a także nauczyć ich współpracy i właściwych zachowań. Mówiliśmy o przyjaźni, 

ważności dobrych uczynków, ale przede wszystkim o Bożej miłości i trosce, jaką 

Bóg okazał w Jezusie: „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego 

jednorodzonego dał, aby każdy kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot 

wieczny” Jan 3, 16.  



Jak co roku, oprócz dobrej zabawy 

zapewniliśmy dzieciom i ich 

rodzinom paczkę z żywnością, 

które dzieci zabrały ze sobą. 

Paczka zawierała: ryż, mąkę                        

i fasolę. Cudownie jest widzieć 

dzieci odbierające swoją paczkę, 

ich oczy aż błyszczały z radości.  

Dziękujemy Wam za Waszą pomoc 

i hojność. Dzięki Waszemu 

wsparciu mogliśmy zapewnić 

dzieciom niezapomnianą zabawę i dzień pełen wrażeń.  

 

 

DOŁĄCZ DO NAS I PRZEŻYJ PODRÓŻ ŻYCIA – WYJAZD DO 

UGANDY 1 – 9.05.2014 ROKU  

Będziemy szczęśliwi jeżeli wybierzesz się z nami do Ugandy w maju tego roku. 

Przeżyjemy coś niezwykłego. Uczestnicy wycieczki będą mieli okazję poznać 

zespół Sunrise, zobaczyć jak pracują, a przede wszystkim poznać i zobaczyć jak 

żyje sponsorowane dziecko.  

Wybierzemy się w podróż wspólnie – grupa polska z grupą szwedzką, więc 

będzie to wspaniała okazja żeby poznać wiele nowych osób a przede wszystkim 

przyjrzeć się z bliska pracy zespołu Sunrise i zobaczyć codzienne życie                        

w Ugandzie.  

 

 

 

 

 

 

 



Przed nami kolejny rok, który niesie ze sobą nowe możliwości: podróże, 

spotkanie nowych przyjaciół, być może remont domu lub kupno nowego 

samochodu. Ważniejsze jednak, że otwierają się nowe możliwości, żeby komuś 

pomóc oraz doświadczyć radości  z uczestniczenia w czyimś życiu i oglądania 

zmian na lepsze.  

Dzięki Waszemu wsparciu przed dziećmi w Ugandzie kolejny rok, który może 

przynieść zmiany i urzeczywistnić marzenia. Jak w przypadku Godfreya                      

i Stevena, którzy dorastali bez rodziców. Dzięki wsparciu Sunrise teraz są 

nauczycielami i pomagają kolejnym dzieciom.  

Niesamowite, że 90 złotych miesięcznie może odmienić życie dziecka, dać mu 

nowe możliwości i nadzieję na lepszą przyszłość. W jakim wspaniałym 

przedsięwzięciu uczestniczymy! Wpływamy na poprawę życia innych ludzi. Czy 

można zrobić coś wspanialszego?! 

W biuletynie wspomnieliśmy również o wycieczce do Ugandy w maju tego roku. 

Będzie to wspaniała okazja, aby poznać sponsorowane przez siebie dziecko, 

przyjrzeć się pracy zespołu Sunrise. 

Życzymy Wam błogosławionego roku pełnego wielu nowych możliwości!  

Serdeczne pozdrowienia od zespołu Sunrise! 

Micael Lundin 

 

 

 

 


