
schowano mnie wtedy na statku w po-
mieszczeniu, gdzie sk∏adano w´giel. Jak 
przekroczyliÊmy granic´ marynarze, którzy 
o mnie wiedzieli, wyciàgn´li mnie stamtàd 
i dali p∏aszcz ˝o∏nierski. W ten sposób 
opuÊci∏am kraj. 
Jest Pani lekarzem i misjonarzem. Jak Pani 
∏àczy∏a te powo∏ania? 
Praca by∏a lekarza, a miejsce pracy – misje. 
To Pan Bóg prowadzi∏. Pracowa∏am z siostra-
mi franciszkankami na ich stacji misyjnej.
Gdzie Pani pracowa∏a?
To by∏y oÊrodki dla tr´dowatych. Jeden by∏ 
w Bulubie, po jednej stronie Nilu, a drugi 
w Njandze, po drugiej stronie rzeki. Naj-
pierw doje˝d˝a∏am motocyklem, potem sa-
mochodem. Mieszka∏am w Bulubie, poniewa˝ 
tam prowadzi∏am szko∏´ dla asystentów 
leprozoriów – dwuletni kurs, który koƒczy∏ 
si´ egzaminem paƒstwowym. Po ukoƒczeniu 
tacy asystenci mogli prowadziç oÊrodki dla 
tr´dowatych i leczyç chorych.
Spotyka∏a si´ Pani z dzieçmi. Jakie one sà?
Jak wszystkie dzieci – radosne, roztaƒczone, 
rozÊpiewane. Charakterystyczne dla ma- 
∏ych Ugandyjczyków jest to, ˝e nawet w naj-
trudniejszych warunkach potrafià znaleêç
êród∏o radoÊci. One potrafià cieszyç si´ 
z niczego. Dzieci Azji wydajà mi si´ smutne, 
powa˝ne. A dzieci Europy ciàgle potrzebu- 
jà nowych zabawek. Od afrykaƒskich dzieci 
mo˝emy uczyç si´ umiej´tnoÊci wyszuki-
wania radoÊci w najprostszych sprawach, 
w drobiazgach. Zwyk∏y kijek staje si´ za- 
bawkà, która je cieszy.
Sp´dzi∏a Pani w Afryce 43 lata. Na pewno w 
tym czasie spotka∏y Panià ró˝ne przygody!
O, tak. KiedyÊ sàsiad zrobi∏ mi kajak. Podczas 
samotnej wyprawy na jeziorze zaatakowa∏ 
mnie hipopotam. Rozwar∏ paszcz´ tu˝ nad 
moim kajakiem. Gdyby jà zamknà∏, by∏by ko-

niec – dla ∏ódki i dla mnie. Ale nie zamknà∏! 
„Âwi´ty Rafale ratuj!” – wrzasn´∏am na ca∏e 
jezioro i gwa∏townie skr´ci∏am, dzi´ki czemu 
mój kajak ominà∏ jego z´biska. Hipcio sobie 
odp∏ynà∏, a ja nie mia∏am odwagi obejrzeç 
si´ za siebie. 
Nast´pnego wieczoru pod mój dom przysz- 
∏y dwa hipopotamy. Gdybym powiedzia∏a 
o tym sàsiadom, to pewnie by je zastrzelili, 
a ja mia∏abym mi´so dla swoich pacjentów, 
które jedzà tylko dwa razy w roku w czasie 
Êwiàt. Mia∏am jednak wyrzuty sumienia, bo 
przecie˝ ten mój hipcio móg∏ mnie zabiç, a 
jednak darowa∏ mi ˝ycie. A mo˝e to on albo 
jego brat? Gdybym ich wyda∏a, by∏oby to po 
Êwiƒsku.
Czy t´skni Pani za Afrykà?
Afryka zawsze jest bardzo blisko mnie, bo 
w moim sercu. Ale oczywiÊcie, jest we nie 
takie pragnienie, by jeszcze tam kiedyÊ 
pojechaç i zobaczyç, jak tam teraz jest i co 
si´ zmieni∏o od mojego wyjazdu.
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