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 Niniejszy numer „Me-
dicus Mundi polonia” po-
święcony jest Jubileuszowi 
25-lecia powstania Funda-
cji Pomocy Humanitarnej 
redemptoris Missio, zare-
je strowanej notarialnie  
28 maja 1992 roku, działa-
jącej dzięki gestom ludzkiej 
ofiarności i poświęcenia na 
rzecz drugiego człowieka. 
Fundacja jest nie tylko miej-
scem, w którym trwa praca 
dla dobra drugiego człowie-
ka, ale również miejscem, 
w którym następuje dzielenie 
się sporego grona osób swoją 
wielką pasją niesienia pomo-
cy najbardziej potrzebującym. 
 Z kart historii Fundacji, za-
pisanych w tym jubileuszowym 
numerze, można wy czytać 
o wielu ocalonych, o niesieniu 
ulgi w cierpieniu i  chorobie 
oraz nadziei na lepszą przy-
szłość. Nagrodą dla niosących 
pomoc w odległych krajach są 
nie tylko tysiące uśmiechów wdzięcznych pacjentów, ale 
też zdobyta bezcenna praktyka w zawodach medycznych 
a przy tym niezapomniane przeżycia z egzotycznych kra-
jów.

 Fundacja to bardzo wielu ludzi zrzeszonych wokół 
idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym, w tym 
hojnych darczyńców, wolontariuszy, lekarzy, stomatolo-
gów, położnych i innych przedstawicieli zawodów me-
dycznych (także profesorów medycyny), pracowników, 
którzy od wielu lat  poświęcają się bezinteresownie na 

rzecz niesienia pomocy oso-
bom w potrzebie materialnej 
i zdrowotnej. 
   Fundacja wysyła za granicę 
liczne transporty lekarstw, środ-
ków opatrunkowych i  sprzętu 
medycznego – w  większości 
dla misji chrześcijańskich 
działających w najbiedniej-
szych krajach świata. trzeba 
dobitnie podkreślić, że praca 
lekarza i innych pracowni-
ków medycznych na mi-
sji bardzo różni się od tej 
w  kraju, gdyż podczas niej 
następuje zetknięcie się 
z chorobami w stopniu za-
awansowania klinicznego 
raczej już nie spotykanym 
w  kraju (np. gigantycz-
ne wole tarczycy), bądź 
z  chorobami które nie 
występują w polsce, bo 
na przykład są powodo-
wane przez egzotyczne 
pasożyty, czy patogeny 
chorobotwórcze. Wraca-
jący do kraju wolonta-
riusze przedstawiają te 

niezwykłe przypadki cho-
robowe na konferencjach dotyczących problemów zdro-
wotnych w krajach misyjnych studentom i ab solwentom 
kierunków medycznych oraz lekarzom, a także młodzie-
ży szkolnej oraz osobom zainteresowanym działalnością 
charytatywną.

prof. jerzy t. marcinkowski
redaktor naczelny mmp

Słowo wstępu

akt notarialny zarejestrowania Fundacji w 1992 r.
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 ponadto Fundacja współpracuje od lat z Medical 
Mundi international – Network Health for All (MMi), 
międzynarodową siecią organizacji współpracujących na 
rzecz zdrowia dla wszystkich. Dlatego warto zajrzeć na 
stronę internetową tejże organizacji – http://www.medi-
cusmundi.org/
 ponieważ autorzy tekstów niniejszego nume-
ru, bogato ilustrowanego zdjęciami, przedstawiają 

historię Fundacji i problemy medyczne w rozwija-
jących się krajach w  sposób bardzo atrakcyjny, to 
spo dziewamy  się, że będzie to dla p.t. czytelników 
ciekawa lektura, po której będziemy zapewne mogli 
liczyć na czynne zaangażowanie się kolejnych osób 
w działalność Fundacji, do czego uprzejmie zaprasza-
my.

■

 W 2017 roku przypada 25 lat od powstania Fundacji 
Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio. Fundacja zo-
stała zarejestrowana notarialnie w dniu 28 maja 1992 r. 
w  poznaniu (zdjęcie na stronie obok). 
Lata 1970-1990 były dla misji i misjo-
narzy nieprzychylne. Nie posiadali oni 
żadnego formalnego zabezpieczenia so-
cjalnego i medycznego, nie wspominając 
o szkoleniu w zakresie unikania chorób 
egzotycznych występujących w  kra-
jach misyjnych. chorzy misjonarze byli 
wówczas hospitalizowani „nielegalnie”, 
często pod zmienionym nazwiskiem. 
profilaktyka w kierunku malarii była 
pozostawiana inicjatywie misjonarza, 
a zgony z powodu nierozpoznanej u mi-
sjonarzy malarii trafiały się nierzadko, 
zarówno w  tropiku jak i w  kraju. po-
parcie dla dzieła misyjnego zaczęło być 
organizowane na szerszą skale dopiero 
w latach 1990-tych. Wówczas, przy po-
parciu profesorów z  Uniwersytetu Me-
dycznego w poznaniu, misjonarze uzy-
skali formalne prawo do nieodpłatnej 
opieki medycznej. Zorganizowano szko-
lenie z zakresu profilaktyki chorób tropikalnych i podda-
wano misjonarzy i kandydatów do wyjazdu na misje ba-
daniom medycznym w szybko rozwijającym się centrum 
Formacji Misyjnej w Warszawie. Od tego czasu współpra-
ca lekarzy akademickich z Kliniki chorób tropikalnych 

Jubileusz 25-lecia Fundacji Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”

Co osiągnęliśmy...

zBIgNIew pawłowSkI 
prof. dr hab. n. med. dr h.c. emeryto-
wany kierownik kliniki chorób tropi-
kalnych i pasożytniczych uniwersytetu 
medycznego im. karola marcinkowskie-
go w poznaniu, fundator Fundacji i wie-
loletni przewodniczący rady Fundacji.

Jerzy SteFaNIak 
prof. dr hab. n. med., kierownik kliniki 
chorób tropikalnych i pasożytniczych 
uniwersytetu medycznego im. karola 
marcinkowskiego w poznaniu, aktualny 
przewodniczący rady Fundacji.

i pasożytniczych UM w poznaniu z  instytucjami odpo-
wiedzialnymi za misje oraz zgromadzeniami misyjnymi 
układała się skuteczniej. Dzisiaj Klinika poznańska jest 

dobrze znana w środowisku misyjnym. świadczą o tym 
między innymi znaczna liczba misjonarek i misjonarzy 
– pacjentów Kliniki i ich liczne wpisy do pamiętnika kli-
nicznego (powyżej na zdjęciu), coraz bardziej bogaty 

wpis o. mariana Żelazka (2005)
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program szkolenia w medycynie tropikalnej oraz Krzyż 
Bursztynowy Werbistów. 
 tak więc dopiero w latach 1990-tych zaistniały wa-
runki, aby ponownie bliżej powiązać środowisko aka-
demickie (uniwersyteckie) ze środowiskiem misyjnym. 
W poznaniu istniała już po temu pewna tradycja. W la-
tach 1930-tych, pod patronatem prof. Adama Wrzoska 

łowski i  student medycyny Norbert rehlis. Metropolita 
poznański ks. abp Jerzy Stroba co prawda powątpiewał 
w  powodzenie planowanej „świeckiej” organizacji, ale 
nie odmówił błogosławieństwa. Obecnie Fundacja korzy-
sta z ogromnej życzliwości i poparcia Metropolity poz-
nańskiego ks. abp. Stanisława Gądeckiego i Komisji ds. 
Misji episkopatu.

uroczyste wręczenie krzyżu bursztynowego werbistów. na zdjęciu od 
prawej: ks. ambroży andrzejak i prof. zbigniew pawłowski. obok zdjęcie 
krzyżu bursztynowego werbistów

Fundacja redemptoris missio – spotkanie w klinice chorób pasożytniczych i tropikalnych 
w poznaniu z okazji dnia chorego 2010. od lewej: siedzą – wanda błeńska, abp. stanisław 
gądecki, małgorzata paul, clinton muoto, barbara skoryna-karcz; stoją – a. rucińska, jerzy 
stefaniak, zbigniew pawłowski, norbert rehlis, ks. ambroży andrzejak

i przy czynnym udziale ówczesnej studentki medycyny 
Wandy Błeńskiej przy Wydziale Lekarskim Uniwersytetu 
poznańskiego, działało Koło Misjologiczne. Działalność 
jego została szczegółowo opisana przez ks. dr misjolo-
gii Ambrożego Andrzejaka, współzałożyciela Fundacji. 
Bezpośrednie okoliczności powstania Fundacji były dość 
złożone. Ówczesna Klinika chorób pasożytniczych i tro-
pikalnych już w latach 1970-tych miała bliski kontakt 
z  ks. Bolesławem poćwiardowskim, prowincjałem Wer-
bistów, który przysyłał do niej „nielegalnie” chorych mi-
sjonarzy, wyświetlał studentom promocyjny film „święte 
miasto puri” i zapraszał młodzież do ośrodka Werbistów 
w chludowie. Do poznania wróciła, po ponad 40-letniej 
posłudze misyjnej w Ugandzie, Wanda Błeńska, szuka-
jąca kontaktu z młodzieżą akademicką. W wyniku 7-let-
niej pracy w światowej Organizacji Zdrowia w Gene-
wie prof. Zbigniewowi pawłowskiemu  stały się bliskie 
problemy ochrony zdrowia w krajach rozwijających się. 
Ks. dr Ambroży Andrzejak, misjolog, był gorącym orę-
downikiem kontynuowania przedwojennej tradycji po-
mocy misjom na Wydziale Lekarskim. Student medycy-
ny Norbert rehlis okazał się sprawnym organizatorem 
nowopowstającej organizacji. Nie bez znaczenia było 
duże zainteresowanie młodzieży akademickiej problema-
mi egzotycznymi przedstawianymi w Klinice w ramach 
organizowanych przez kilka kolejnych lat „tygodni Me-
dycyny tropikalnej”. Formalnie fundatorami Fundacji 
„redemptoris Missio”, powstałej przy Klinice chorób 
pasożytniczych i tropikalnych Uniwersytetu Medyczne-
go byli: ks. dr Ambroży Andrzejak, prof. Zbigniew paw-

 celem akademickiej Fundacji „redemptoris Missio” 
była i pozostaje działalność na rzecz misjonarzy i ośrod-
ków misyjnych w  kraju i  za granicą, w szczególności 
w zakresie udzielania pomocy medycznej oraz wzbudza-
nia, zwłaszcza wśród studentów, wrażliwości wobec ludz-
kiego cierpienia i umożliwienie udzielania pomocy po-
trzebującym. treść niniejszego zeszytu „Medicus Mundi 
polonia” świadczy o pozytywnym wpływie studenckiego 
wolontariatu w Fundacji oraz praktyk studenckich i po-
bytu na misjach, gdzie następuje kształtowanie własnej 
osobowości i rozwój umiejętności medycznych młodych 
studentów, lekarzy i pielęgniarek. Dla kilku osób do-
świadczenie i kontakty nabyte w Fundacji i na misjach 
doprowadziły do tego, że wybrali specjalizację w zakre-
sie chorób szerzących się w krajach rozwijających się i/
lub zdrowia międzynarodowego i pracują w tych dziedzi-
nach. 
 W ciągu 25 lat działalność Fundacji ulegała stałe-
mu rozwojowi i poszerzaniu pomocy misjom i misjona-
rzom. W ostatnich 14 latach wysłano do misji 14.700 
paczek z lekami, opatrunkami, materiałami sanitarnymi 
i sprzętem medycznym. W oparciu o pomoc osobową 
i finansową Fundacji oraz uzyskanych za jej pośrednic-
twem funduszom z Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
powstał przy misji w Kiabakari (tanzania) jeden z naj-
nowocześniejszych w tym kraju ośrodków pomocy me-
dycznej. przez kilka lat opiekowali się nim wolontariusze 
Fundacji, a dzisiaj prowadzą go pielęgniarki tanzańskie. 
po pozytywnych doświadczeniach wyprawy grup chirur-
gów poznańskich, pod kierunkiem prof. Michała Drewsa,  
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do Bangassu  w republice centralnej Afryki, Fundacja 
przygotowuje nowy zespół chirurgów do jednej z mi-
sji Oblatów w Kamerunie. Fundacja objęła swoją opie-
ką 202 misji, prowadzonych przez polskich misjonarzy 
i misjonarki w 49 krajach. Ale Fundacja nie tylko działa 
w ośrodkach misyjnych, podjęła się również udzielania 
pomocy krajom nie-misyjnym potrzebującym jej.  Na 

przez trzęsienie ziemi. członkostwo Medicus Mundi po-
lonia w Medicus Mundi international (international Ne-
twork Health for All), zapoczątkowane w roku 1994, po-
zwala na rozeznanie potrzeb pomocy w krajach biednych 
i w bardziej racjonalnym udzielaniu tej pomocy poprzez 
misje, działające najczęściej w rejonach peryferyjnych. 
Fundacja była jedyną spoza „żelaznej kurtyny” instytu-

ikony Fundacji „redemptoris missio” – o. marian Żelazek i dr h. c. wanda błeńska, lato 2002 r.

przykład  do Afganistanu, poprzez Dowództwo Operacyj-
ne polskich Sił Zbrojnych przesłano ponad 29 ton, głów-
nie wełnianej, odzieży tamtejszym dzieciom, zmuszonym 
do wegetacji na terenach, na których toczą się działania 
militarne. W Nepalu odbudowano – przy współpracy 
z Fundacją Mała polska – ośrodek zdrowia, zniszczony 

o. marian Żelazek przy tablicy ulicy noszącej jego nazwisko

cją biorąca czynny udział w tej światowej ekumenicznej 
organizacji humanitarnej. Dzięki współpracy z  MMi 
Fundacja brała czynny udział w kilku programach Unii 
europejskiej dotyczących problemów zdrowia międzyna-
rodowego, na przykład „Malaria Now”. Bliska współpra-
ca z programem „pomoc z polski” Ministerstwa Spraw 

Zagranicznych wyrażała się w pozyskaniu niemałych 
dodatkowych funduszy na kontakty lekarzy i studen-
tów z  misjami. Na życzenie niektórych misjonarzy 
pomocą Fundacji zostały objęte także potrzeby edu-
kacyjne, czego przykładami są m.in.: program „Zacza-
rowany Ołówek”, adopcja szkół oraz indywidualnych 
uczniów w Afryce. 
    Akademicki charakter współpracy z Fundacją wyra-
żał się między innymi w organizowanych przez wiele 
lat dorocznych kursach ochrony zdrowia w tropiku. 
Wśród dziesiątek kursantów było wielu misjonarek 
i misjonarzy oraz osób zamierzających pracować w kra-
jach o odmiennych warunkach klimatycznych i sanitar-
nych. Ochrona osobistego zdrowia i pierwsza pomoc 
potrzebującym były głównym tematem tych szkoleń. 
pracownicy Uniwersytetu Medycznego w  poz naniu 
przez ponad 20 lat organizowali nauczanie medycyny 
tropikalnej w centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. 
początkowo zajęcia prowadził zespół pod kierunkiem 
prof. Zbigniewa pawłowskiego, następnie  dr  Wanda 
Błeńska z pomocą asystenta Kliniki dr  med. Barbary 
Skoryny, a w ostatnich kilkunastu latach zes pół pod 
kierunkiem prof. Jerzego Stefaniaka. Brali w nim udział 
nauczyciele akademiccy z  UM w  poznaniu,  spośród  

kartka z pozdrowieniami od misjonarza o. mariana Żelazka 
dla docenta jerzego stefaniaka (4.10.2000 r.)
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Dr Wanda Błeńska, twórczyni szpitala misyjnego w Bu-
lubie (Uganda) miała ponad 40-letnie doświadczenie 
w pracy w warunkach tropikalnych i wrodzony talent do 

przekazywania go młodzieży. Spotkania z Nią, a po-
przez Nią z Afryką, były zawsze pełne słucha-

czy, spragnionych kontaktu z osobą, która 
zrealizowała swoje studenckie marze-

nia, pracując wśród chorych i po-
trzebujących w tropiku. Kontakt 

z  Ojcem Marianem Żelazkiem 
zos tał nawiązany w Klinice 

chorób tropikalnych i  pa-
sożytniczych Uniwersy tetu 
Medycznego w poz naniu. 
Ojciec Marian był wielo-
krotnie pacjentem tej Kli-
niki, która regenerowała 
Jego siły, uszczuplane 
ogromnym osobistym 
zaangażowaniem w two-
rzenie ekumenicznego 
ośrodka pomocy hu-
manitarnej w  sercu in-
dii. Ośrodek w puri był 
przez wiele lat miejscem, 
do którego Fundacja wy-

syłała lekarzy i studentów 
i w którym mogli oni wy-

kazać się gotowością pomo-
cy trędowatym i wzbogacić 

swoje „wnętrze” przez kontakt 
ze świątobliwym Ojcem Maria-

nem. Ksiądz Ambroży Andrzejak 
(1940-2014), dr misjologii, był nie 

tylko jednym z fundatorów Fundacji, 
ale nieocenionym dla niej kronikarzem i 

cennym kontaktem z instytucjami misyjnymi. 
Dzięki Niemu Fundacja nie miała większych trud-

ności w działaniu w  skądinąd „obcym” jej środowisku 
misyjnym. Dzięki Ojcu Ambrożemu misje i ich potrzeby 
stały się dla Fundacji bliższe i bardziej zrozumiałe. Fun-
dacji brakuje bardzo Ojca Ambrożego. Opiekę nad for-
malną stroną działania Fundacji, prowadzeniem jej ad-
ministracji i finansów przez lata sprawował doc. Stefan 
Wiśniewski, zmarły w roku 2016. Niezależnie od dzia-
łalności akademickiej był on wieloletnim pracownikiem 
fabryki „Hipolit cegielski poznań” (Hcp) i uznanym 
ekspertem od spraw ubezpieczeń chorobowych i socjal-
nych. pod koniec życia chorował, ale jeszcze na tydzień 
przed śmiercią konsultował sprawy Fundacji z wice-pre-
zes i księgową, którym w ciągu wielu lat pomagał i które 
szkolił. Brak ikon i filarów Fundacji wymusił odmłodze-
nie jej Zarządu. Szkolenie w centrum Formacji Misyjnej 
powierzono asystentce Kliniki dr med. Karolinie Mrów-
ce. plany działania Fundacji pod kierunkiem wybranego 
we wrześniu 2016 nowego prezesa mgr Justyny Janiec-
-palczewskiej są przedstawione w oddzielnym artyku-
le na końcu tego numeru. Autorzy artykułu serdecznie 
dziękują Sekretariatowi Fundacji za pełną oddania pracę 
dla dobra misji i ich podopiecznych.		 	 	 	 	 			■

których  należy wyróżnić prof. tomasza Banasiewicza, 
prof. Katarzynę Łącką, prof. ryszarda Żabę i mgr Mate-
usza coftę. W szkoleniu specjalistycznym nie małą rolę 
odegrało wydawnictwo Fundacji „Medicus Mundi 
polonia”. Ukazało się ponad 50 zeszytów 
kwartalnika, którego głównym tematem, 
niezależnie od wiadomości bieżących, 
były posługa medyczna na misjach 
i choroby egzotyczne. 
 W kraju dla osób prowadzą-
cych papieskie Dzieło Misyj-
ne Fundacja Redemptoris 
Missio, zrzeszająca kilka 
tysięcy sympatyków i setki 
wolontariuszy, jest uzna-
nym świeckim partne-
rem. Poprzez popularne 
akcje humanitarne ma 
ona szerokie kontakty 
medialne i  bezpośred-
nie spotkania ze spo-
łecznością gotową po-
magać potrzebującym. 
Jednym z obowiązków 
wolontariuszy po prak-
tyce medycznej na mi-
sjach, organizowanych 
przez Fundację, jest prze-
kazywanie swoich doświad-
czeń młodzieży w  szkołach 
i w uczelniach. Doroczne kon-
certy w auli Uniwersytetu Ada-
ma Mickiewicza gromadziły setki 
spośród kilku tysięcy sympatyków 
i sponsorów, których zaangażowane 
i szczodrość pozwalały rozwijać się Fun-
dacji. 
 Aż 89 lekarzy, 80 studentów oraz 26 pielęg-
niarek i  innych pracowników ochrony zdrowia zostało 
wysłanych w ciągu 25 lat dla wspomożenia ośrodków 
medycznych. Jednakże działalność Fundacji w zasadzie 
oparta jest na pracy w kraju kilkudziesięciu wolontariu-
szy, głównie studentów medycyny; ich roczny wkład to 
ponad 3.000 godzin przepracowanych rocznie w cen-
trum Wolontariatu Fundacji. Wiele inicjatyw Fundacji 
powstało w wyniku ich kreatywności i zaangażowania. 
cenne dla Fundacji było doświadczenie kilkudziesięciu 
członków rady Fundacji, głównie nauczycieli akademic-
kich m.in. profesorów UM w poznaniu: Wandy Baer-
-Dubowskiej, Andrzeja Łukaszyka, Anity Magowskiej, 
Jerzego t. Marcinkowskiego, Krystyny pecold, Katarzyny 
Łąckiej i ryszarda Żaby.
 Z okazji jubileuszu nie sposób nie wspomnieć o oso-
bach, które już odeszły z tego świata, a miały ogrom-
ny wpływ na działalność Fundacji. W latach 1970-tych 
pierwszym kontaktem Uczelni ze środowiskiem misjo-
narzy był, zmarły w 2009 roku, ks. Bronisław poćwiar-
dowski, prowincjał Werbistów z chludowa. trudno nie 
wymienić dwóch ikon Fundacji: dr h.c. Wandy Błeń-
skiej (1911-2014) i Ojca Mariana Żelazka (1918-2006). 

położna magdalena stegawska i pielęgniarka katarzyna 
maćkowska podczas akcji stop malaria now 

na moście jordana w poznaniu 
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 Zaraz na początku powstał pomysł, żeby zorganizo-
wać wyjazd do indii, do puri – miejsca, gdzie istniała 
misja Ojca Mariana Żelazka. Ojciec Marian był zresztą 
taką „iskrą”, która rozpaliła wyobraźnię studentów i pro-
fesora Zbigniewa pawłowskiego, że można tam pojechać 
i pomagać Ojcu Marianowi w opiekowaniu się chorymi 
na trąd i wiele innych chorób, mieszkańcom misji.
 Gdy po tylu latach sięgam pamięcią do tamtych wy-
darzeń, dochodzę do wniosku, że to był przedziwny i dla 
mnie cudowny zbieg okoliczności, że ta wiadomość do-
tarła do mnie. i wtedy bez zastanowienia natychmiast po-
wiedziałam – „jadę do puri”, bo Ojciec Marian martwił 
się również o stan uzębienia swoich trędowatych.
 W 1993 roku pojechałam po raz pierwszy do indii. 
Była nas czwórka, trzech studentów iV roku medycyny 

 po przyjeździe do indii zderzenie ze światem znanym 
do tej pory jedynie z filmów i książek było oczywiste. Ale 
był przy nas Ojciec Marian, z którym od pierwszej chwili 
nawiązaliśmy wspaniałą i bliską więź. to On chodził ze 
mną po wiosce, przedstawiał mieszkańcom i tłumaczył, 
że przyjechałam tu po to, żeby ulżyć im w cierpieniu spo-
wodowanym chorymi zębami.
 Od pierwszego dnia trochę nieśmiało, bo przecież ni-
gdy nie mieli do czynienia z gabinetem dentystycznym 

aNNa taraJkowSka
lekarz stomatolog

Z Fundacją „Redemptoris Missio” 
jestem związana od roku jej powstania, 
czyli od 25 lat

i  ja, stomatolog. przygotowywała nas do tego wyjaz-
du pani doktor Wanda Błeńska, która po latach pracy 
w Ugandzie wróciła do polski. Wielka postać, specjalista 
chorób tropikalnych a zwłaszcza trądu. Starała się prze-
kazać nam swoją wiedzę, swoje doświadczenia nie tylko 
medyczne, ale również te obyczajowe i wrażliwość na 
cierpienie ludzi chorych na trąd.

i dentystą, do tego białą kobietą, ale z dnia na dzień z co-
raz większą ufnością przychodzili, siadali na prymityw-
nym fotelu, a ja głównie usuwałam im te bolące zepsute 
i ropiejące zęby. prowadziłam dokumentację i na końcu 
pobytu okazało się, że usunęłam około 400 zębów. i tak 
było za każdym pobytem w puri. poczułam się potrzebna 
i już wtedy wiedziałam, że tu wrócę.

lek.  anna tarajkowska w trakcie pracy i podczas uroczystości w puri z o. marianem Żelazkiem



Medicus Mundi Poloniastrona 8

 Wracałam pięć razy. Oprócz ciężkiej stomato-
logicznej pracy, były codzienne rozmowy 
z Ojcem Marianem, którego postrze-
gałam jako „chodzącą dobroć”. 
Widziałam z  jaką tkliwością 
i  serdecznością odnosił się 
do tych biedaków, chorych 
i pokaleczonych nie tylko 
fizycznie, ale i  duchowo. 
W indiach człowiek trę-
dowaty jest odrzucony 
przez społeczeństwo, jest 
„niedotykalny”. Ojciec 
Marian swoją dobrocią 
i  postępowaniem starał 
się przywrócić im człowie-
czeństwo. Nasze rozmowy 
dotykały czasami różnych 
problemów, często osobistych. 
i Ojciec rozumiał wątpliwości, 
nie pouczał, nie dawał dobrych 
rad, tylko zawsze powtarzał, że trze-
ba być po prostu dobrym człowiekiem, 
w każdej sytuacji i dla każdego. patrząc na 
Jego życie i obserwując Jego podejście do ludzi, do-
brze byłoby przyjąć jako credo życiowe jego powiedze-
nie, że najważniejsze jest być dobrym.
 W latach późniejszych, będąc blisko Fundacji, były 
możliwości pracy na misjach w Afryce, ale mnie zawsze 
„ciągnęło” do indii. i wracałam tam, Misja Ojca Mariana 

w puri stała mi się bardzo bliska. Mieszkańcy nie 
tylko wioski, ale i pobliskiego miasta znali 

mnie i jak drugiego dnia po przyjeździe 
rozchodziła się wieść, że przyjecha-

ła dentystka, to przed gabinetem, 
coraz lepiej wyposażonym, 

ustawiały się kolejki.
przyglądałam się życiu ludzi 
w wiosce i przychodziła re-
fleksja, że nawet będąc tak 
bardzo biednymi i chory-
mi, potrafili się uśmiechać 
i być bardzo przyjaciel-
skimi dla siebie i dla nas 
obcych. i dzieci, radosne 
i wesołe jak na całym świe-

cie, bawiły się piłką, skaka-
ły, tańczyły i goniły się nie 

pamiętając o biedzie i ciężkim 
życiu. Nie były głodne, bo oto 

dbał Ojciec Marian i Jego dobro-
czyńcy z całego niemal świata.

indie, puri i wioska trędowatych z Oj-
cem Marianem, zawsze będzie mi się koja-

rzyć ze spokojem, dobrocią i życzliwością dla ludzi 
mimo widocznego ubóstwa, kalectwa i chorób.
 Bardzo bym chciała tam jeszcze wrócić,pochylić się 
nad grobem Ojca Mariana, przypomnieć sobie Jego słowa 
i podziękować za tyle niepowtarzalnych przeżyć.

■
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 Moja praca w centrum Formacji Misyjnej rozpoczęła 
się ponad 7 lat temu. Na prośbę prof. Jerzego Stefaniaka, 
przewodniczącego rady Fundacji pomocy Humanitarnej 
„redemptoris Missio”, zaczęłam przygotowywać posze-
rzone kursy z zakresu medycyny tropikalnej dla przy-
szłych misjonarzy kształcących się w centrum Formacji 
Misyjnej w Warszawie. praca ta związana jest z prowa-
dzeniem wykładów, seminariów i zajęć praktycznych, 
a także przygotowaniem programu szkoleń i doborem 
odpowiednich tematów dotyczących profilaktyki i postę-
powania medycznego w przypadku pasożytniczych cho-
rób egzotycznych (malaria, leiszmanioza, schistosomo-
za, ameboza), zakaźnych (wirusowe zapalenia wątroby, 
gorączki krwotoczne, dur brzuszny) i internistycznych 
(cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, niewydolność krążenia, 
choroby płuc i nerek), przygotowania  i wyposażenia ap-
teczki podróżnej (odpowiednie dla danego rejonu świata 
leki przeciwmalaryczne i środki owadobójcze) oraz za-
sad udzielania pierwszej pomocy itp. Od wielu lat wraz 
z wolontariuszami z „redemptoris Missio” przywozimy 
do cFM m.in. manekiny do nauki reanimacji, mikrosko-
py do nauki rozpoznawania malarii i pasożytów przewo-

Medyczna opieka nad misjonarzami 
w Centrum Formacji Misyjnej 
w Warszawie

karolINa mrówka
dr n. med. w katedrze i klinika chorób tropikalnych i pasożytniczych 
uniwersytetu medycznego im. karola marcinkowskiego w poznaniu, 
tel. 61-8691-360; e-mail: karolina.mrowka@gmail.com
konsultant ds medycznych „redemptoris missio”

du pokarmowego, a także aparaty do mierzenia ciśnienia 
tętniczego i poziomu cukru we krwi oraz inny sprzęt me-
dyczny, który powinien być stałym elementem wyposaże-
nia apteczki  i uczymy zastosowania ich w przypadkach 
nagłych. W gronie wykładowców, których zapraszam do 
współpracy w cFM są specjaliści z wielu dziedzin medy-
cyny (dermatologia, chirurgia, kardiologia, endokrynolo-
gia, choroby zakaźne) z Uniwersytetu Medycznego im. 
Karola Marcinkowskiego w poznaniu i Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego. Dzięki naszym szkoleniom 
zwiększa się świadomość misjonarzy nt. zagrożeń zdro-
wotnych w tropiku i coraz więcej z nich wykonuje spe-
cjalistyczne badania każdorazowo po powrocie z krajów 
egzotycznych. Badania przeprowadzane są przez zespół 
lekarzy i diagnostów laboratoryjnych Katedry i Kliniki 
chorób tropikalnych i pasożytniczych w poznaniu, która 
pełni 24-godzinny dyżur medyczny i jest otwarta dla każ-
dego misjonarza powracającego z tropiku. Na podstawie 
doświadczeń Kliniki można stwierdzić, że 25 lat pracy 
lekarzy specjalistów w cFM w sposób istotny przyczyniło 

zjazd misjonarzy cFm
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się do spadku zachorowalności i śmiertelności misjona-
rzy z powodu malarii i innych chorób egzotycznych. 
 corocznie szkolimy około 30 misjonarzy i misjonarek, 
którzy w przyszłości podejmą pracę w trudnych warun-
kach klimatyczno-środowiskowych odległych rejonów 
świata, w tym np. na dużych wysokościach nad pozio-
mem morza (Ameryka południowa), w rejonach mala-
rycznych dżungli tropikalnej (Afryka równikowa) lub 
na terenach występowania śpiączki afrykańskiej (kraje 
Afryki Wschodniej). Stąd powstała konieczność stwo-
rzenia gabinetu, w którym na podstawie badania lekar-
skiego i analizy wyników badań laboratoryjnych oceniam 
zdolność misjonarzy do pracy w ośrodkach misyjnych na 

bardzo użytecznym narzędziem w poszerzaniu wiedzy 
medycznej misjonarzy. Dzięki telemedycynie decyzje dia-
gnostyczne i terapeutyczne, często wymagające współ-
pracy specjalistów z wielu dziedzin medycyny, mogą być 
podejmowane w krótkim czasie mimo dużej odległości 
dzielącej lekarza, który pracuje w polsce i pacjenta prze-
bywającego aktualnie w odległych krajach tropikalnych 
(np. Uganda, togo, peru).
 Moja praca w cFM została wysoko oceniona przez 
misjonarzy i dyrektorów centrum Formacji Misyjnej co 
zaowocowało powołaniem mnie na członka zarządu Fun-
dacji redemptoris Missio, w którym pełnię rolę koordy-
natora ds. medycznych. Moja praca w tym zakresie 

całym świecie. Misjonarze otrzymują certyfikaty Zdro-
wia, które przygotowuję w języku polskim, angielskim, 
hiszpański, francuskim i rosyjskim. certyfikaty są świa-
dectwem braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy 
w trudnych warunkach krajów egzotycznych i są nie-
zbędne do podjęcia pracy w ośrodkach misyjnych. Do-
datkowo przeprowadzam także kwalifikację i wykonuję 
szczepienia ochronne wymagane i zalecane w ruchu mię-
dzynarodowym. Każdy misjonarz otrzymuje książeczkę 
szczepień, a przypadku szczepień obowiązkowych (żółta 
gorączka, ang. yellow fever) międzynarodową książeczkę 
szczepień tzw. żółtą książeczkę. 
 Od 3 lat jestem także aktywnie zaangażowana w kon-
sultacje medyczne w ramach telemedycyny, która jest 

polega na przygotowaniu w zakresie medycznym wolon-
tariuszy Fundacji, studentów medycyny oraz pielęgniarek 
i położnych do wyjazdu do tropiku. Konsultacje przed-
wyjazdowe obejmują ustalenie indywidualnej profilak-
tyki przeciwmalarycznej, dobór i wykonanie szczepień 
ochronnych wymaganych i zalecanych w ruchu między-
narodowym oraz omówienie zasad bezpiecznego zacho-
wania się w tropiku. Każda osoba przygotowywana do 
wyjazdu zostaje poinformowana o konieczności przepro-
wadzenia badań lekarskich  i wykonania testów laborato-
ryjnych w wysokospecjalistycznym ośrodku w poznaniu 
każdorazowo po powrocie do kraju.

■
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 Jestem Magdalena telec (z domu Maliszewska), ale 
wszyscy nazywają mnie „Madziarka”. Jak Fundacja zmie-
niła moje życie? W odpowiedzi na to pytanie nie uniknie 
się wielkich słów. Bo Fundacja pomocy Humanitarnej 
„redemptoris Missio”, jak zapewne większość fundacji 
pomocy humanitarnej, zamienia zwykłą pracę zwykłych 
ludzi w coś absolutnie niezwykłego. Daje możliwość 
zrobienia czegoś namacalnie dobrego, konstruktywnie 
szalonego, banalnie wielkiego. Zaprasza do spotkania 
z drugim człowiekiem, który zainspiruje, oswoi inność, 
uwolni moc, wzmoże chęci, i apetyt na radość. radość, 
którą niezaprzeczalnie czuje się na każdym etapie łańcu-
cha fundacyjnej pracy.
 i tak kilka lat temu dopadło mnie to szczęście by do-
łączyć do grupy szaleńców, którzy bezinteresownie mar-
nują cenny czas na pomoc, czerpiąc z tego satysfakcję. 
Fundacja pomogła mi, wówczas studentce medycyny, wy-
dostać się, choć na kilka godzin w tygodniu, spod sterty 
notatek, skryptów i kserówek… W czasach, gdy konkret-
ne działanie na rzecz drugiego było jeszcze bardzo od-
ległe, a mój świat wypełniała teoria i nauka, w Fundacji 
mogłam zrobić coś bardzo konkretnego. A że fundacyjne 
pomysły kiełkują bardzo szybko i w wielu kierunkach, 
to nauczyłam się: sprawnie szyć najgrubszą dostępną na 

krawieckim rynku igłą; składać gazetkę na czas; zbierać 
aluminiowe puszki; przekonywać kolegów, żeby też zbie-
rali aluminiowe puszki; zbierać i namawiać do zbierania: 
mydeł, opatrunków, leków, materiałów szkolnych, ubrań 
dziecięcych, okularów; zaklejać milion kopert na minu-
tę; przeprowadzać i dźwiękowo opracowywać wywiady 
w radiowym studio; wyszukiwać i namawiać na wywia-
dy (!) pragnących choć chwili wypoczynku misjonarzy; 
namawiać ich ponownie na wywiad, gdy zapomniało się 
włączyć dyktafon za pierwszym razem; sama udzielać 
wywiadów oraz wszelkich wystąpień publicznych, uda-
wać komara… nie wspominając już wszelkich umiejętno-
ści nabytych na zamorskich wyjazdach!
 Ale przede wszystkim nauczyłam się jak wielką satys-
fakcję daje wolontariat. czy to tu na miejscu, czy w upale 
afrykańskiego słońca. 
 chyba nie będę wyjątkiem, jeśli powiem, że Fundacja 
wniosła dużo dobra w moje życie.                                  ■

magdaleNa telec

lekarz
e-mail: magdalena.telec@gmail.com

O tym jak Fundacja zmieniła 
(i nadal zmienia !) moje życie

magdalena telec w trakcie zakładania 
opatrunku podczas odwiedzin w wiosce

magdalena telec z jedną z pacjentek
podczas badań kontrolnych

magdalena telec podczas odwiedzin 
w wiosce



Medicus Mundi Poloniastrona 12

 Do Fundacji pomocy Humanitarnej „redemptoris 
Missio” wstąpiłem pod koniec ubiegłego wieku. preze-
sem był wówczas Norbert rehlis, a biuro Fundacji mie-
ściło się na piątym piętrze collegium Wrzoska. 
 Na kursie medycyny tropikalnej wykład z trądu (oczy-
wiście w powerpoint) prowadziła doktor Wanda Błeńska. 
profesor Zbigniew pawłowski tak opowiadał o pasoży-
tach jelitowych jak gdyby ich wyszukiwanie (wiadomo 
gdzie) było najbardziej pasjonującym z lekarskich zadań. 
 Z ramienia Fundacji wyjechałem dwukrotnie do Ka-
merunu, do znakomitej i niezrównanej siostry celestyny 
pudło. potem do tanzanii, do Kiabakari, na flagowy wte-
dy „okręt” Fundacji. pomiędzy tymi wyjazdami ukończy-
łem studia i rozpocząłem specjalizację we Francji. Więzy 
się rozluźniły. pracownicy Fundacji się zmieniali, łączy-
ły się fundacyjne pary, rodziły dzieci, zmieniali prezesi. 
przez kilka kolejnych lat przyjeżdżałem do poznania, aby 
mówić o HiV na kursach medycyny tropikalnej. Na misję 
wyjechałem raz jeszcze z „Lekarzami Bez Granic”. Dok-
torat dedykowałem doktor Błeńskiej, miała wtedy 100 
lat.
 Wolontariat Fundacji nauczył mnie szacunku dla wie-
dzy i pokory przed własną słabością, czy omylnością. 

Dał też otwartość na inną kulturę, religię, sposób życia. 
Dzięki Fundacji poznałem wielu wartościowych ludzi. 
W  tanzanii zacząłem uczyć się suahili. Wielokrotnie 
spotykałem się z ogromną życzliwością, czasem jednak 
dawano mi odczuć, jak bardzo byłem obcy. Opiekowano 
się mną, kiedy byłem chory, ale też mnie okradano i zo-
stałem napadnięty. Widziałem najdziwniejsze choroby 
i byłem świadkiem niesamowitych zdarzeń. W zawodzie 
lekarza nietrudno o patos. Moje spojrzenie na medycynę 
humanitarną i misyjność, na samą Afrykę i kolonializm, 
bardzo się od tego czasu zmieniło. Na wielomiesięczny 
wyjazd nie mogę sobie już pozwolić. 
 Obecnie pracuję na etacie. Mam poukładane życie we 
Francji. Dziś w mojej codziennej pracy, w poradni lecze-
nia HiV, spotykam pacjentów różnych orientacji, naro-
dowości i wyznań. W bogatym kraju z doskonałym sys-
temem opieki zdrowotnej pracuję z uchodźcami, ludźmi 
wykluczonymi, żyjącymi na marginesie. ta praca daje mi 
ogromną satysfakcję. Znalazłem własne miejsce w wielo-
kulturowym, otwartym francuskim społeczeństwie. Mam 
szczęście robić coś, o czym zawsze marzyłem. Mimo 
upływu lat staram się zachować tę samą ciekawość świa-
ta i ludzi, która motywowała dawnego wolontariusza. 

■

JakuB kowalczyk

dr n. med. 
e-mail: kubakow@yahoo.fr

Wolontariat Fundacji dał mi 
otwartość na inną kulturę, 

religię, sposób życia
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 patrząc z perspektywy czasu, dołączenie 
do grona wolontariuszy Fundacji „redempto-
ris Missio” było jedną z  najlepszych decyzji 
w moim życiu. ta ciepła atmosfera jaka panu-
je ,,w podziemiach” pozwala nawet tym naj-
bardziej nieśmiałym angażować się w kolejne 
akcje oraz otwierać na nowe pomysły. Wykła-
dy misjonarzy organizowane przez Fundację 
otwierają oczy na potrzeby tych, którzy sami 
o pomoc nie zdołaliby zawołać.
 Swoją przygodę z Fundacją zaczęłam jesz-
cze jako studentka trzeciego roku medycyny. 
czas spędzany w najróżniejszych akcjach wy-
pełniał codzienny plan zajęć, pozwalając po-
czuć, że i ja mogę zrobić ,,coś” dla innych – 
,,coś” co na pewno ma sens i widać tego efekty. 
 W 2011 roku dzięki „redemptoris Missio” 
miałam możliwość wyjazdu na praktyki wa-
kacyjne do Zambii, co pozwoliło mi znacznie 
wzbogacić moje doświadczenie medyczne. 
Konfrontacja ogromnych potrzeb z minimal-
nym sprzętem, jakim się dysponuje uczy poko-
ry a równocześnie zaradności i pomysłowości. 
pacjenci, wielokrotnie ze znacznie zaawanso-
wanymi chorobami, którzy pomimo wszystko 
zachowali w sobie pogodę ducha, na zawsze 
pozostaną w mojej pamięci. 
 praktyki wakacyjne to jednak nie tylko me-
dyczna praca dająca ogromną satysfakcję, ale 
także kontakt z odmienną kulturą, pełną życz-
liwości i otwartości na drugiego człowieka. 
czas dla każdej napotkanej osoby, umiejętność 
odnajdywania radości w codziennych, małych 
czynnościach oraz życia chwilą praktykowane 
przez Zambijczyków, wielokrotnie przydałyby 
się w naszym ,,europejskim” – zabieganym sty-
lu życia. 
 przyjaźnie zawarte na misjach oraz w Fun-
dacji przetrwały do dziś. Medyczne doświad-
czenie zdobyte w  czasie praktyk powraca 
w  codziennej pracy lekarskiej, a świadomość 
ogromu potrzeb i równocześnie niesamowi-
tej radości z życia, którą spotkałam w Afryce, 
mam nadzieję zawsze będzie mi przypominać, 
że nikt z nas nie żyje tylko dla siebie oraz że 
zdecydowanie więcej szczęścia jest w dawaniu 
aniżeli w braniu.           ■

SylwIa SzySzko (z d. płoszajczak)

lekarz
e-mail: sylwia.ploszajczak@gmail.com

Co Fundacja zmieniła 
w moim życiu?

sylwia szyszko z małym pacjentem
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 Do Fundacji pomocy Humanitarnej „redemptoris 
Missio” trafiłam na drugim roku studiów na kierunku 
lekarskim. Zobaczyłam plakat na uczelni dotyczący spot-
kania z Afryką, na którym studenci opowiadali o  swo-
im medycznym wolontariacie w tanzanii. Na końcu 
spot kania zaprosili wszystkich chętnych do współpracy 
w „podziemiach” przy ulicy Grunwaldzkiej, gdzie mieści 
się Fundacja. i tak się wszystko zaczęło.
 chętnie wpadałam do „podziemi”, aby przygotowy-
wać paczki z opatrunkami lub przyborami szkolnymi, 
które piętrzyły się w siedzibie lub korytarzu, pakować 
zaproszenia i koperty, liczyć, segregować i układać, do-
cierać do aptek, i wszelkich ludzi dobrej woli. Do dziś 
wspominam obszywanie paczek, za którym przepada-
łam, mimo że wydawało się dość żmudne. Zawsze moż-
na było razem pożartować, wypić herbatę, posłuchać 
afrykańskich i nie-afrykańskich opowieści. Z nostalgią 
wspominam wspólne przygotowywanie wystaw, a także 
corocznego koncertu. przyszedł również czas na kurs 

„medycyny tropikalnej”, kiedy to w mojej głowie kłębiło 
się co raz więcej myśli dotyczących wyjazdu do Afryki 
i pomocy właśnie tam, na odległym „czarnym Lądzie”. 
 Stało się. W lipcu 2011 roku trafiłam do Kakooge – 
malutkiej ugandyjskiej wioski. cały czas wracając my-
ślami do tego miejsca, budzą się we mnie tylko ciepłe 
wspomnienia. Zostałam bardzo przyjaźnie przyjęta nie 
tylko przez Ojców Franciszkanów, którzy byli tam misjo-
narzami, ale także przez cały personel małego szpitala, 
w którym pracowałam, oraz lokalną społeczność. 
 W Ugandzie spędziłam ponad 2 miesiące pracując 
u boku clinical officer. Na początku musiałam się wiele 
nauczyć, jak rozpoznać i leczyć malarię, zapalenie płuc; 
z dnia na dzień byłam coraz bardziej pomocna. Ośrodek 
prowadzony był przez Siostry Franciszkanki, czasem 
razem wyjeżdżałyśmy do maleńkich miejscowości za-
topionych głęboko w buszu, gdzie służyłyśmy pomocą 
i starałyśmy dostarczyć się opatrunki oraz leki potrze-
bującym. 

JowIta wINIaSzewSka

lekarz 
e-mail: j.winiaszewska@gmail.com

Wspomnienia z Buluby, 
gdzie przez ponad 40 lat 

pracowała doktor 
h.c. Wanda Błeńska

personel ośrodka medycznego w kakaoge – uganda (czwarta z lewej jowita winiaszewska)
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 pod koniec pobytu w Ugandzie dotarłam do Buluby, 
gdzie przez ponad 40 lat pracowała doktor Wanda Błeń-
ska. cudownie było odwiedzić miejsce, któremu pani 
Doktor, nasz wzór do naśladowania, spędziła większą 
część swojego życia i pomogła tysiącom lu-
dzi. Spotkałam tam doktora Joshepha 
Kawumę, który był wychowankiem 
pani Doktor i uczył się wielu rze-
czy u  jej boku. teraz sam pro-
wadzi kursy dotyczące opieki 
nad ludźmi trędowatymi 
i  jest  konsultantem krajo-
wym w tej dziedzinie. Wła-
śnie tu, w Bulubie, znaj-
duje się „Wanda Błeńska 
training  center”, gdzie 
odbywają się właśnie ta-
kie kursy dla lekarzy 
i  pielęgniarek. centrum 
szkoleniowe mieści się 
w  najstarszych budynkach 
szpitala. to właśnie tu pani 
Doktor Błeńska miała swoje 
gabinety, gdzie od rana do nocy 
przyjmowała pacjentów obciążo-
nych trądem. Ze względu na to, że 
trąd to problem bardzo złożony, dotyka-
jący wiele układów i organów, pani Doktor 
zajmowała się chirurgią, okulistyką oraz stomatologią. 
Miałam też okazję zobaczyć domek, w którym mieszkała 

pani Doktor, malowniczo położony nad brzegiem jeziora 
Wiktoria. Wspaniale było po powrocie odwiedzić panią 
Doktor Błeńską, pokazać jej zdjęcia, jak Buluba wyglą-
da teraz, jak wszyscy ją ciepło wspominają i posłuchać 

kilku  opowieści z czasów, kiedy sama tam 
pracowała.

   Na myśl o Fundacji budzą się 
same dobre wspomnienia. Pra-

ca w „podziemiach”, segrego-
wanie przyborów szkolnych, 

obszywanie paczek, zbiera-
nie opatrunków, odzieży, 
przynosiło bardzo dużo 
satysfakcji z tego, że takie 
małe rzeczy mogą bardzo 
pomóc, zwłaszcza tym, 
którzy nie mają nic, albo 
bardzo niewiele. Ta pra-
ca zawsze szybko mijała 

w najlepszej, przyjaznej 
atmosferze! Zawsze czekał 

tu uśmiech i dobre słowo. 
przez taką pracę człowiek 

przede wszystkim pomaga sam 
sobie. Wyjazd do Afryki nie tylko 

był bardzo rozwijającym doświadcze-
niem medycznym, ale przede wszystkim 

pokazał mi, że do życia naprawdę nie potrze-
ba wiele, nauczył mnie doceniać to co mam i wykorzystać 
to jak najlepiej.               ■

jowita winiaszewska w trakcie badań pacjentki
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 Zaplecze pomocy medycznej dla krajów rozwijających 
poznaliśmy pracując w naszej Fundacji. Odkładając go-
towe do wysyłki paczki pełne opatrunków i sprzętu, mo-
gliśmy tylko sobie wyobrażać ludzi stojących po drugiej 
stronie. to jednak zmieniło się rok temu dzięki Fundacji 
Pomocy Humanitarnej „Redemptoris 
Missio” i programowi MSZ „polska 
pomoc”. Wszystko zaczęło się 23 lip-
ca 2015 r., kiedy po długiej podróży 
wylądowaliśmy w Madang, mieście 
położonym na północnym wybrzeżu 
papui-Nowej Gwinei (pNG). to tu-
taj mieliśmy spędzić następne trzy 
miesiące pracując w lokalnym szpi-
talu. pierwsze zetknięcie z tym nie-
zwykłym miejscem było po prostu 
eksplozją myśli, odczuć, obrazów. 
Zupełnie inny klimat, żar z nieba, 
dookoła egzotyczna roślinność, po 
horyzont błękitne wody oceanu i lu-
dzie dla których biały człowiek to 
wyraźnie niecodzienny widok. Nie 
było dużo czasu na adaptację, bo już 
nazajutrz mieliśmy rozpocząć pra-
cę. Zamieszkaliśmy w domu Braci 
Werbistów, gdzie przebywali ludzie 
najróżniejszych narodowości. przez 
cały ten okres stanowili dla nas nie tylko miłe towarzy-
stwo, ale i potrzebne oparcie. Głównym opiekunem na-
szego projektu był brat prof. Jerzy Kuźma, chirurg i orto-
peda. Jako studenci medycyny mogliśmy zaoferować ręce 
gotowe do pracy i otwarte umysły, licząc że będziemy 
stanowić realną pomoc, ale i wiele się nauczymy. 
 Wciąż nieco oszołomieni egzotyką miejsca i całej sy-
tuacji ruszyliśmy do Modilon General Hospital, jedynego 
szpitala prowincji Madang. Oznaczało to, że był to je-
dyny ośrodek medyczny dla rejonu zamieszkanego przez 
niemal pół miliona ludzi. Z zewnątrz wyglądał niepozor-
nie, kilka blaszanych baraków i budynków mieszczących 
pięć podstawowych oddziałów oraz pomieszczenia go-
spodarcze i administracyjne. Blok operacyjny z dwoma 

czynnymi salami stanowił oddzielną jednostkę. teren 
poprzecinany był betonowymi alejkami, a nad wszyst-
kim górowały palmy. chorzy zajmowali łóżka ustawione 
w  rzędzie pod ścianami blaszaka; miejsca było wystar-
czająco. przywieźliśmy ze sobą zakupione sprzęty, te naj-

bardziej podstawowe, jak ciśnienio-
mierze, stetoskopy, czy glukometry. 
pierwszy miesiąc spędziliśmy na 
emergency Department, odpowied-
niku polskiej izby przyjęć. Miało to 
być przygotowanie do dalszej pracy. 
Nieliczny i przepracowany personel 
docenił nasz zapał i pomógł wdro-
żyć się w system pracy. Wszystko 
było inne od tego, co znaliśmy z pol-
skich szpitali. Sprzęt, który u nas 
wydaje się niezbędny, tam był przy-
wilejem. Zajmowaliśmy się głównie 
drobnymi zabiegami chirurgiczny-
mi, szczepieniami, wstępnym ba-
daniem i pomocą pacjentom przed 
odesłaniem na odpowiedni oddział. 
Z czasem opanowaliśmy podstawy 
pidgin (języka używanego w papui) 
i zyskaliśmy poczucie, że faktycznie 
pomagamy. poczekalnia emergency 
każdego dnia wypełniona była pa-

cjentami przybywającymi nierzadko z odległych zakąt-
ków prowincji. ci w najgorszym stanie przywożeni byli 
przez rodziny. Największym problemem była przemoc 
wszelkiego rodzaju. codziennie sporo czasu poświęcali-
śmy jej ofiarom, zszywając rany i nastawiając złamania. 
„rutynowym widokiem” stały się kobiety ciężko pobite 
przez mężów, czy dzieci będące ofiarami zamieszek na 
mieście. papuasi okazali się bardzo „temperamentni”. 
powszechny był zwyczaj noszenia przy sobie maczety, 
którą można było nabyć niemal w każdym sklepie. istnia-
ło coś w rodzaju społecznego przyzwolenia na przemoc 
i zadośćuczynienie za krzywdy. innym problemem byli 
lokalni bandyci, tzw. raskols. Obok przemocy głównymi 
problemami medycznymi były urazy oraz choroby za-

mIchał rudNIckI 

student Vi roku, wydział lekarski i, uni-
wersytet medyczny im. karola marcin-
kowskiego w poznaniu

e-mail: micrudnicki@wp.pl

dawId maISoN

student Vi roku, wydział lekarski i, uni-
wersytet medyczny im. karola marcin-
kowskiego w poznaniu

e-mail: dawid779@op.pl

Niezwykłe doświadczenia medyczne 
z wolontariatu w Papui-Nowej Gwinei

dawid maison 
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kaźne – AiDS, gruźlica, malaria, zapalenie opon mózgo-
wo-rdzeniowych. Z tymi ostatnimi trzeba było walczyć 
ograniczonym zestawem leków. po jakimś czasie roz-
poczęliśmy pracę na oddziale chirurgiczno-ortopedycz-
nym oraz ginekologiczno-położniczym. Na pierwszym 
miejscu do naszych obowiązków należała pomoc w co-
dziennej pielęgnacji pacjentów, asysta do operacji, ruty-
nowe badania i proste zabiegi. praca 
na porodówce to przede wszystkim 
odbieranie porodów, opieka nad no-
worodkami i ich matkami. Za cel 
postawiliśmy sobie także działalność 
edukacyjną wśród lokalnej ludności. 
Udało się zorganizować kilka spot-
kań, przede wszystkim z młodzieżą, 
na temat profilaktyki chorób zakaź-
nych, pierwszej pomocy, zasad higie-
ny. Spotkaliśmy się z bardzo życzli-
wym przyjęciem i sporą frekwencją. 
 pracowaliśmy w Madang, jednak 
musieliśmy zobaczyć jak wygląda 
życie w rejonach wiejskich pNG. 
przekonaliśmy się o tym podczas 
wyprawy do prowincji Sepik, gdzie 
życie toczy się w buszu nad brzegiem 
rzeki. Do wielu wiosek dostać się 
można jedynie łodzią. Gdziekolwiek 
dotarliśmy byliśmy witani z wielką 
gościnnością i zainteresowaniem. 
W niewielkich chatach osadzonych na wysokich palach 
mieszkały całe klany. Ludzie żyją z tego, co znajdą, wielu 
z polowań na krokodyle, których skóry i mięso osiągały 
wysokie ceny w mieście. Ośrodki zdrowia są rzadkością, 
często to tylko opuszczone budynki. Brak dostępu do 
opieki zdrowotnej poza miastem to olbrzymi problem. 
rozwiązaniem miało być ustanowienie zawodu przypo-
minającego znanych nam z przeszłości felczerów, tzw. 
HeO. Studenci HeO (ang. Health emergency Officer) 
codziennie towarzyszyli nam w szpitalu, po 4 latach na-
uki mieli ruszyć do buszu i  tam zapewniać opiekę me-
dyczną, najczęściej jednak wybierali życie w mieście.
 Dzięki prof. Jerzemu Kuźmie wygospodarowaliśmy 
kilka dni, by popłynąć na wyspę wulkaniczną Karkar, od-

daloną około godziny drogi od wybrzeża Madang. U pod-
nóża wulkanu rozciągają się plantacje palm kokosowych 
pośród których porozrzucane są niewielkie wioski. Na 
wyspie znajduje się całkiem pokaźny szpital, w którym 
pracuje garstka pielęgniarek. Kilku lekarzy przewinęło 
się przez to miejsce, jednak żaden na dłużej. profesor 
Kuźma odwiedza wyspę niosąc niezbędną pomoc. pierw-

szy dzień poświęciliśmy na obchód 
przez wszystkie oddziały, by wyse-
lekcjonować pacjentów na operacje, 
które miały się odbyć nazajutrz. po-
południe spędziliśmy w przychod-
ni i  lokalnej szkole pielęgniarskiej, 
gdzie zorganizowaliśmy szybki kurs 
badania i udzielania pomocy w sta-
nach nagłych. problemy medyczne 
mieszkańców Karkar były bardzo 
podobne do tych znanych nam ze 
szpitala, tyle że o szybkim dostępie 
do profesjonalnej pomocy nie było 
mowy. 
 papua-Nowa Gwinea to kraj róż-
norodności. Dzieli się na prowincje, 
te na dystrykty, z których każdy ma 
swój język, tradycyjny strój, taniec. 
Bogactwo kultury jest niesamowi-
te, a podziały wszechobecne. Mimo 
wielu różnic między poszczególnymi 
rejonami wszystkie zmagają się z po-

dobnymi problemami. Jako medycy zwracaliśmy uwagę 
przede wszystkim na te zdrowotne. System opieki me-
dycznej wymaga jeszcze sporo pracy, przede wszystkim 
brakuje wykwalifikowanego personelu. tam gdzie braku-
je dostępu do pomocy medycznej, luki wypełnia głębo-
ko zakorzeniona medycyna naturalna i magia. Mimo, że 
dominują religie chrześcijańskie, ludzie sprytnie wpletli 
w nie plemienne wierzenia z przeszłości. 
 Opuszczając papuę-Nową Gwineę czuliśmy satysfak-
cję ze wszystkiego, co udało się zrobić, komu udało się 
pomóc, ale i wdzięczność, że mogliśmy stać się na chwilę 
częścią życia ludzi tak różnych od nas. Na pewno to do-
świadczenie wiele nam dało, ale mamy nadzieję, że sami 
też zostawiliśmy coś od siebie na krańcu świata.     ■

michał rudnicki 

dawid maison w trakcie zabiegu dawid maison (na zdjęciu z lewej) i michał rudnicki (na zdjęciu z prawej) – asystujący przy operacji
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 Kilka lat temu podczas studiów położniczych na Uni-
wersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego 
w poznaniu zainteresowałam się działalnością Fundacji 
pomocy Humanitarnej „redemptoris Missio”. pamiętam, 
że gdy po raz pierwszy poszłam do ich siedziby przy ulicy 
Grunwaldzkiej, panowała tam wspaniała, niemal rodzin-
na atmosfera. Studenci kierunków medycznych w wol-
nych chwilach przychodzili pakować i zszywać paczki, 
które potem były wysyłane do Afryki. Adresowaliśmy 
listy i wykonywaliśmy inne proste, ale przydatne prace. 
Wszystko pod czujnym okiem zawsze uśmiechniętych 
„szefowych” – Justyny, Moniki i Sylwii. Do naszych za-
dań należało także między innymi promowanie działal-
ności Fundacji w przedszkolach i szkołach. pomagaliśmy 
też przy organizowaniu różnych wydarzeń, np. „Stop 
Malaria Now”. 
 W 2011 roku spełniło się moje marzenie i z ramienia 
Fundacji wyjechałam na praktyki studenckie do małego 
kameruńskiego miasteczka Ndelele. przez dwa i pół mie-
siąca pomagałam w ośrodku zdrowia oraz na porodówce, 
które były prowadzone przez siostry zakonne pasjonistki. 
Moja podróż odbyła się kilka dni po uzyskaniu licencja-
tu z położnictwa. Zabrałam ze sobą plecak wypełniony 
strzykawkami, bandażami oraz klamerkami do pępowiny 
podarowanymi przez Fundację. Nie miałam doświadcze-
nia w pracy, jednak robiłam, co mogłam. Samodzielnie 
przyjęłam 10 porodów. Jeden raz wykonałam noworod-
kowi sztuczne oddychanie usta-usta. powszechnie stoso-

wany worek ambu nie był dostępny w przychodni.  ponad-
to szczepiłam dzieci i ważyłam je, aby określić stopień 
niedożywienia. Wykonywałam zastrzyki, przemywałam 
rany. raz zostałam wysłana z misją specjalną założenia 
wenflonu i podania leków samemu burmistrzowi Nde-
lele, w jego własnym domu! Zobaczyłam biedę, o jakiej 
nie śniłam. W pracy zetknęłam się z chorymi na gruźlicę, 
kiłę. Około 30% mieszkańców Ndelele było zakażonych 
wirusem HiV. Jedna z  kameruńskich sióstr zakonnych, 
z którą miałam przyjemność rozmawiać, powiedziała mi, 
że kiedy przyjechała do polski, to myślała że jest w raju. 
Współpraca z Fundacją „redemptoris Missio” nauczyła 
mnie doceniać życie i zdrowie moje oraz moich bliskich. 
Zrozumiałam, że świat nie jest sprawiedliwy. Moje dzieci 
dostają wszystko, co najlepsze – witaminy, zbilansowany 
pokarm, mam szafę pełną dziecięcych ubrań. W szpita-
lach mamy dostęp do najlepszego sprzętu medycznego. 
Dzieci w Ndelele były karmione maniokiem i czasem 
mlekiem modyfikowanym, które było przysyłane z Fran-
cji. chodziły w dziurawych ubraniach, zabawki robiły so-
bie z kijka i kamienia. traciły rodziców z powodu AiDS. 
Sprzęt medyczny, nawet gdyby był, byłby nieużyteczny, 
gdyż w mieście nie było prądu. 
 W Kamerunie poznałam wspaniałych, uśmiechniętych 
ludzi, cieszących się każdym dniem. Moje drogi z Fun-
dacją rozeszły się, gdy założyłam rodzinę i rozpoczęłam 
pracę zawodową. Jednak zawsze będę ciepło wspominać 
chwile, które spędziłam przy ulicy Grunwaldzkiej. Wspo-
mnienia z Kamerunu zostaną do końca życia. Dziękuję 
Wam za tych kilka lat.             ■

magdaleNa StegawSka
(z d. Soszyńska)

licencjat położnictwa 
e-mail: magda.soszynska@gmail.com

Wspomnienia położnej 
z wyjazdu do miasteczka 

Ndelele w Kamerunie

położna magdalena stegawska (z d. soszyńska) z nowonarodzonym kameruńczykiem (z lewej) i z małymi pacjentami (z prawej)



Nr 57/58 (rok XVII) styczeń – kwiecień 2017 strona 19

Andara/Kavango/Namibia – 15 marca 2017 r.

 Sama nie wiem od czego by tu zacząć… Wiem jed-
no, że teraz piszę do Was z Andary (Namibia/Afryka), 
gdzie od miesięcy codziennie padało, a teraz wyszło gorą-
ce, afrykańskie słońce. Słychać szum rzeki Kavango, a z 
nad jej drugiego brzegu dobiegają odgłosy dziko żyjących 
zwierząt, gdzieś daleko w buszu… Uwielbiam być w tym 
miejscu, w końcu od jakiegoś czasu to mój drugi dom… 
Wiem że nie byłoby mnie tutaj, gdyby nie Fundacja po-
mocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”.
 pierwszy raz trafiłam do Fundacji bodajże w 2008 
roku. Byłam wtedy studentką pielęgniarstwa na Uni-
wersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego 
w poznaniu. Sama do tej pory nie wiem co mnie skłoni-
ło i przekonało do zawitania pod drzwi przy ulicy Grun-
waldzkiej 86. Wcześniej nie znałam nikogo, kto byłby 
związany z Fundacją, ani żadnego wolontariusza. Okaza-
ło się jednak, że podziemia domu parafialnego, w którym 
mieści się siedziba Fundacji, stały się na cały okres moich 
studiów bardzo mi bliskie. Nie wiedziałam wtedy jednak, 
że ten krok przekwalifikuje całe moje życie, zmieni je 
i wpłynie na moje marzenia i plany… Szybko w Funda-
cji poznałam wiele życzliwych, ciepłych i dobrych osób, 
odnalazłam nawet przyjaźń. Fundacja była i jest dla mnie 
miejscem, gdzie zawsze można przyjść, napić się gorącej 

herbatki, zjeść ciacho, pośmiać się i porozmawiać w za-
sadzie o wszystkim przy wielkim fundacyjnym stole. 
 po licencjacie – dzięki dwom latom wolontariatu i za-
angażowaniu wielu osób z Fundacji – wyjechałam pierw-
szy raz do Afryki. Nie przypuszczałam wtedy, że to wła-
śnie tam odnajdę drugi dom i poznam tak bliskie memu 
sercu osoby. pamiętam dokładnie dzień mojego wylotu 
z poz nania do Namibii, było to 25 lipca 2010 roku. poże-
gnanie z rodziną, przyjaciółmi, koleżankami ze studiów, 
z wolontariuszami i samotna podróż w nieznane nie były 
łatwym doświadczeniem. po przylocie na miejsce i kilku 
dniach odpoczynku po czterodniowej podróży trafiłam 
do przychodni „Vct New Start”. Byłam w niej pielęg-
niarką i pracowałam z ludźmi zakażonymi wirusem HiV 
oraz chorymi na AiDS. ciężko było mi zaaklimatyzować 
się w nowym miejscu. Ludzie na początku nie byli życz-
liwi, oni nie rozumieli mnie, a ja ich… Byłam tam jedyną 
białą osoba. Wiele razy doskwierała mi samotność, złość, 
bezradność – i pewnie nieraz, gdybym wtedy miała bilet 
powrotny, wróciłabym do polski. ten trudny czas trwał 
kilka miesięcy, potem było już tylko lepiej. Każdy mnie 
znał i wiedział po co przyjechałam i dlaczego tu jestem. 
Zdobyłam sympatię i zaufanie miejscowej ludności i gdy 
przyszła pora pożegnań, pierwszy raz pojawiły się łzy 
tęsknoty… tamten rok odmienił mnie jako osobę, nau-
czył wielu rzeczy, ukazał to, co ciężko opisać tu w kilku 

katarzyNa maćkowSka

pielęgniarka
e-mail: mackowska.k@gmail.com

Wspomnienia z wolontariatu 
i mojego drugiego domu 
w Andara w Namibii, gdzie 
jestem misjonarką świecką
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słowach,  zmienił patrzenie na świat, problemy z który-
mi się codziennie zmagamy, nastawienie do niektórych 
spraw, ludzi, a przede wszystkim nauczył cierpliwości 
i pokory.
 po powrocie do polski i zderzeniu z rzeczywistością 
podjęłam studia magisterskie na kierunku pielęgniar-
stwo. W Fundacji udzielałam 
się już mniej, ale zawsze wie-
działam, że jest takie miejsce 
przy ulicy Grunwaldzkiej, 
gdzie zawsze mogę wpaść 
i będę ciepło przyjęta. W poz-
naniu spędziłam kolejne czte-
ry lata – studia, potem praca, 
ale cały czas towarzyszyła mi 
tęsknota za Afryką. przez rok 
pobytu w Namibii poznałam 
niezwykłych ludzi, z który-
mi w polsce utrzymywałam 
stały kontakt. także z misjo-
narzem, który gościł mnie 
przez rok w Andarze. to dzię-
ki niemu jestem z powrotem 

tutaj… Wróciłam do mojego drugiego domu w  2015  r. 
Już nie jako wolontariusz, ale misjonarka świecka, tym 
razem nie z Fundacji, ale z Komisji episkopatu polski 
ds. Misji i centrum Formacji Misyjnej. Jestem szczęśli-
wa, że mogę tu być i trwać… dawać świadectwo, ale nie 
tylko, wciąż wiem, że mogę liczyć na „moją” Fundację. 

Oni też o mnie pamiętają, 
ślą paczki, dobre słowo – i to 
daje ogromną radość nie tylko 
mnie, ale ludziom żyjącym tu-
taj. Może tego nie widać, nie 
sposób odczytać to ze zdjęcia, 
ale my to odczuwamy. Kiedyś 
nie przypuszczałam, paku-
jąc paczki przy fundacyjnym 
stole, że będzie mi dane je tu 
rozpakowywać i dzielić się 
nimi z innymi. Oczekiwanie, 
a potem odbiór takiej pacz-
ki, to zawsze wielka radość 
i  przeświadczenie, że ktoś 
tam, w dalekiej polsce, o nas 
pamięta…        ■katarzyna maćkowska w trakcie wizyty w wiosce

„Leczymy z Misją” – projekt studentów 
Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu, który 
wspiera kenijskie szpitale misyjne 
w Mutomo i Muthale oraz sierociniec 
Nyumbani

 Miesiące ciężkiej pracy, przygotowań, szkoleń, zbiór-
ki funduszy i sprzętu medycznego – wszystko po to, by 
na początku lipca pierwsi wolontariusze, pełni nadziei, 
oczekiwań, gotowości i chęci do pomocy, spotkali się na 
warszawskim lotnisku i kilka tysięcy kilometrów dalej 
oraz 24 godziny później postawili stopę w odległej Afry-
ce. Afryce, która miała zweryfikować te nadzieje i ocze-
kiwania oraz zaskoczyć swą nieprzewidywalnością.
 Motywy, dla których każdy z 18 studentów Uniwer-
sytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w poz-
naniu zdecydował się odmienić swoje życie o 180 stopni 

i zostać częścią projektu „Leczymy z Misją”, były różne. 
począwszy od chęci zdobycia unikatowego doświadcze-
nia pracy w najtrudniejszych warunkach, poprzez ma-
rzenie o działaniu i niesieniu pomocy jeszcze jako stu-
dent, a skończywszy na wizji jedynej w swoim rodzaju 
przygody, połączonej z dzieleniem się już zdobytą wiedzą 
w zakresie medycyny. Każdy powód okazał się być dobry, 
a współpraca zaowocowała kilkutonowym kontenerem 
wypełnionym po brzegi sprzętem medycznym oraz waka-
cyjnym wolontariatem w trzech kenijskich szpitalach. 
 Kenia zaskoczyła nas na wielu różnych poziomach. 
Nie spotkaliśmy rzadkich chorób tropikalnych, przypad-
ków malarii, czy wielu ukąszeń jadowitych zwierząt, 
których, mimowolnie, każdy z nas oczekiwał. W koń-
cu jechaliśmy do odległej i egzotycznej Afryki. Zamiast 
tego, codziennie widywaliśmy pacjentów z niekontro-
lowanym nadciśnieniem tętniczym, nieustabilizowaną 
cukrzycą, chorobami układu sercowo-naczyniowego. 

greta SIBrecht

studentka iV roku wydziału lekarskiego i 
uniwersytetu medycznego im. karola mar-
cinkowskiego w poznaniu 
e-mail: greta.sibrecht@gmail.com

Student w Kenii – 
o „Leczeniu z Misją”, 

kilku niespodziankach 
i gościu specjalnym 

słów kilka
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pod tym względem pacjenci kenijscy niczym nie różnią 
się od polskich. te same najczęstsze schorzenia, te same 
dolegliwości, tacy sami pacjenci, lekarze z podobnymi 
wytycznymi. Ba! Nawet te same leki! Bez „Szczeklika” 
w kieszeni, podstawowego podręcznika do medycyny we-
wnętrznej w polsce, ani rusz!
 Oczekiwaliśmy rzeszy pacjentów, przepełnionych 
szpitali, kilku porodów dziennie, kolejki do sali opera-
cyjnej. A co zastaliśmy? puste oddziały, puste łóżka, 
zaledwie kilka porodów tygodniowo… tak samo jak pro-
blemy zdrowotne są podobne niezależnie od kraju, tak, 
niestety, aspekty ekonomiczne również często odgrywa-
ją pierwsze skrzypce. Opieka medyczna w Kenii nie jest 
refundowana. W kraju, gdzie bezrobocie sięga niemalże 
40%, a całe rodziny żyją z własnych upraw i hodowli 
zwierząt, niestety niewielu ludzi myśli o ubezpieczeniu 
zdrowotnym. Skutkiem takich działań są pacjenci, któ-
rzy – mimo ciężkiego stanu – nie mogą sobie pozwolić na 
pobyt w szpitalu, czy też są odprawiani z sali operacyjnej 
z powodu nieopłaconych kosztów zabiegu. Są to trud-
ne sytuacje, wobec których pomoc krajów rozwiniętych 
pozostaje bezradna. rząd kenijski musi sam uporać się 
z niedoskonałościami zaproponowanego przez nich sys-

temu i problemami, jakie z niego wynikają. Jednak nie 
w każdym z odwiedzonych przez nasz szpitali sytuacja 
była tak dramatyczna. podczas, gdy w Muthale lekarze 
wręcz oczekiwali na pacjentów, w Machakos wszystkie 
sale były przepełnione z powodu strajku pracowników 
pobliskiego szpitala rządowego. Na taki stan rzeczy ma 
wpływ wiele czynników – położenie szpitala, sposób za-
rządzania, dostęp do badań i możliwości terapeutycz-
nych, który w każdym ze szpitali jest bardzo odmienny. 
 A gdzie w tej całej różnorodności, własnych proble-
mach i niedoskonałości systemu opieki zdrowotnej miej-
sce dla zmobilizowanych i chętnych do pracy polskich 
studentów? Zdajemy sobie sprawę, że wobec krótkiego 
czasu pobytu i braku pełnego wykształcenia nie jesteśmy 
w stanie naprawić sytuacji w Kenii. i nie to było naszym 
celem. Większość czasu spędziliśmy pracując z tamtej-
szymi lekarzami, uczestnicząc z nimi w obchodach, 
asystując do operacji, oczyszczając rany czy wykonując 
drobne zabiegi. Każdy z nas doskonalił się w diagnozo-
waniu przy ograniczonym dostępie do badań laborato-
ryjnych i obrazowych. Wyjątkowo satysfakcjonujące były 
dla nas sytuacje, w których, po konsultacji ze specjalista-
mi w polsce, mogliśmy zaproponować i wdrożyć, często 

wszyscy wolontariusze ostatniej edycji projektu „leczymy z misją” w wiosce dziecięcej nyumbani
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niskim kosztem, metodę leczenia dotąd 
tam niestosowaną. Kluczowe okazało się 
też prowadzenie szkoleń dla personelu 
z zakresu udzielania pierwszej pomocy, 
czy resuscytacji.  
 Nasza pasja i zaangażowanie – „mi-
sja”, którą wszyscy wdrożyliśmy w swoje 
życie, udzieliła się ogromnej rzeszy osób. 
Osób, bez których wsparcia tegoroczny 
wyjazd nie byłby możliwy. Jednym spo-
śród lekarzy podzielających naszą wizję 
i marzenie o leczeniu z misją okazała 
się być dr Karolina Mrówka, na co dzień 
pracująca w Klinice chorób tropikal-
nych i pasożytniczych w Uniwersytecie 
Medycznym w poznaniu. Dr n. med. 
Karolina Mrówka odwiedziła sieroci-
niec Nyumbani, stanowiący dom dla 
ponad 1000 dzieci i poświęcając ponad 
miesiąc na wyczerpującą pracę, przepro-
wadziła kompleksowe badanie fizykalne 
większości podopiecznych. Największą 
nagrodą dla wszystkich wolontariuszy 
projektu „Leczmy z Misją” są wszystkie 
osoby, które podzielają naszą pasję i za-
rażone naszym marzeniem dają od siebie 
wiele na rzecz drugiego człowieka.
 Każdorazowy pobyt w Afryce, kolej-
ne dni spędzone na pracy w lokalnych 
szpitalach – to nowa nauka. Nauka  tego, 
jak wyglądają tamtejsze realia, z jakimi 
problemami i trudnościami codziennie 
mierzy się medycyna w krajach trzeciego 
świata. Z każdym kolejnym wyjazdem 
uczymy się, także na własnych błędach, 
jak skierować niesioną przez nas pomoc, 
by była ona jak najbardziej efektywna, 
a jednocześnie nie zaburzała własnego 
rozwoju i funkcjonowania służby zdro-
wia oraz gospodarki kenijskiej. Staramy 
się, jak najwięcej czerpać z doświadcze-
nia i wiedzy innych osób, jednak do-
piero przeżycie tego na własnej skórze 
pozwala zrozumieć, jak zły wpływ może 
mieć źle prowadzona pomoc. Jakie więc 
są nasze dalsze plany? Z pewnością nie 
przestawać! Wolontariat medyczny przy-
nosi obustronne korzyści, dlatego warto 
kontynuować te działania. pracujemy, 
reorganizujemy, zapraszamy w swoje 
szeregi kolejne osoby. Wszystko po to, 
by za kilka miesięcy wrócić do Afryki, 
do tych szpitali, w których już zostawi-
liśmy coś od siebie, a także odwiedzić 
nowe i  pokazać, że jesteśmy z nimi na 
dłużej, że mamy wiele do zaoferowania. 
Wszystko po to, bo zarazić swoją misją 
kolejne osoby, gotowe do niesienia bez-
interesownej pomocy.

■ dr karolina mrówka podczas kontrolnych badań podopiecznych sierocińca nyumbani

wolontariusze wiele czasu spędzali w comprehensive care clinic – częścią szpitala sprawującą
opiekę nad pacjentami hiV pozytywnymi. na zdjęciu piotr Filberek – student iii roku kierunku

lekarskiego

kontakt z najmłodszymi pacjentami ze względu na barierę językową często stanowił ogromne 
wyzwanie, ale był też źródłem największej satysfakcji dla wolontariuszy. na zdjęciu greta sibrecht

– studentka iV roku kierunku lekarskiego, podczas obchodu na oddziale pediatrycznym.
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 Długo wyczekiwany jubileusz 25-lecia Fundacji po-
mocy Humanitarnej „redemptoris Missio” stał się fak-
tem. to dla Fundacji czas wytężonej pracy. Właśnie do-
biega końca szósta już edycja 
Akcji „Opatrunek na ratunek”. 
Jak zawsze, włączyły się w nią 
setki instytucji z całego kraju. 
centrum Wolontariatu Fundacji 
„tonie” w bandażach i plastrach, 
które wolontariusze Fundacji 
przepakowują do paczek. pacz-
ki oklejają adresami z nazwą 
misji i układają na fundacyjnym 
korytarzu. Nieustannie dzwoni 
telefon, toczą się rozmowy, przy-
chodzą dobrzy ludzie donosząc 
swoje dary dla misyjnych szpita-
li. tak w tym miejscu było przed 
wieloma laty, tak jest i  teraz. 
Kiedy wspominam miniony czas, 
przede wszystkim myślę o  lu-
dziach związanych z Fundacją. 
Bez ich ofiarności i zaangażowa-
nia żadne z fundacyjnych dzia-
łań nie byłoby możliwe. Każdy 
z nich zostawił w Fundacji cząst-
kę siebie. Wszystko, czego udało 
się dokonać; wyjazdy medyków, 
praktyki studenckie, tony wysła-
nej pomocy nie byłoby możliwe, 
gdyby nie ludzie związani z Fun-
dacją. 
 Sympatycy zawsze bardzo 
ofiarnie wspierali działania Fun-
dacji, członkowie rady, Zarzą-
du i wolontariusze poświęcali 
swój wolny czas nieodpłatnie 
pracując na rzecz najuboższych 
pacjentów misyjnych szpitali. 
przez 25 lat zamienialiśmy po-
darowane nam środki na czyste 
dobro.
 Nie zwalniamy tempa. Po-
moc jest nadal niezwykle potrzebna. Gdy tylko wolonta-
riusze Fundacji spakują do paczek otrzymane opatrunki, 
przygotowujemy wraz z Werbistami kontener pomocy 
do togo. Już 23 kwietnia 2017 r. odbędzie się uroczysty 
Koncert charytatywny, którego muzycznym gospodarzem 

będzie Orkiestra reprezentacyjna Sił powietrznych.* Do-
wództwo Operacyjne od wielu lat wspiera wszelkie ini-
cjatywy Fundacji. Żołnierze nie tylko pro bono grają dla 

Sympatyków Fundacji, ale rów-
nież transportują do Afganistanu 
pomoc humanitarną wysyłaną 
przez Fundację. W Kamerunie 
działa polski gabinet stomatolo-
giczny, w którym wolontariusze 
Fundacji pomagają miejscowej 
ludności, kolejni studenci przy-
gotowują się do wyjazdu na 
praktyki studenckie w krajach 
tropikalnych, w sierpniu 2017 r. 
wyruszy do Kamerunu wyprawa 
chirurgów, jesienią 2017 r. wy-
prawa kardiologów do tanzanii. 
W dalszej perspektywie planuje-
my budowę szkoły w Kenii i bu-
dowę przychodni na Madaga-
skarze. Akcje prowadzone przez 
Fundację zataczają coraz szersze 
kręgi. Każda kolejna owocuje 
większą ilością darów, dzięki 
nim możemy pomagać bardziej 
efektywnie i większej liczbie mi-
syjnych ośrodków. Już jesienią 
2017 r. Fundacja będzie miała 
nowy magazyn, dzięki któremu 
przepakowywanie darów będzie 
mogło się odbywać w bardziej 
dogodnych warunkach. powoli 
staje się faktem istnienie war-
szawskiego oddziału Fundacji. 
Za wszystkimi działaniami Fun-
dacji zawsze stali i stoją ludzie, 
którzy nas na wszelkie możliwe 
sposoby nieustannie wspierają 
i to właśnie im tak wiele Funda-
cja zawdzięcza. Wszystkim pań-
stwu dziękuję za życzliwość, jaką 
nas państwo darzą, to ona dodaje 
nam sił i energii do dalszej pracy 

na rzecz najbiedniejszych pacjentów misyjnych szpitali. ■

JuStyNa JaNIec-palczewSka

prezes zarządu Fundacji pomocy huma-
nitarnej „redemptoris missio”
e-mail: medicus@ump.edu.pl

 * Dowódcą Orkiestry reprezentacyjnej Sił powietrznych jest 
kapelmistrz mjr paweł Joks, który wielokrotnie dyrygował koncertami 
charytatywnymi Fundacji. 

Jubileusz 25-lecia Fundacji Pomocy 
Humanitarnej „Redemptoris Missio” 

Mamy osiągnięcia. 
A co teraz zamierzamy?

anna kurkowiak

monika pacholak

jacek jarosz

sylwia kubala
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Jowita Winiaszewska z Siostrą Jene i bliźniaczkami – Uganda Katarzyna Maćkowska z małymi podopiecznymi – Namibia

Magdalena Telec podczas pracy w wiosce

Michał Rudnicki, opatrywanie ran – Papua-Nowa Gwinea Położna Magdalena Stegawska (Soszyńska) 
z pacjentami – Kamerun

Jakub Kowalczyk podczas pracy w Kamerunie Sylwia Szyszko z podopieczną – Zambia Dawid Maison w trakcie zabiegu – Papua-Nowa Gwinea


