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Fundacja Pomocy Humanitarnej «Redemptoris Missio» Medicus Mundi Poland

Dr Wanda Błeńska

i Jej związki z Fundacją

Pomocy Humanitarnej

Redemptoris Missio

	 Dr	Wanda	Błeńska	jest	nie	tylko	Matką	Trędowatych,	
który	 to	 tytuł	został	 jej	nadany	w	Ugandzie	w	uznaniu	
wieloletniej	pracy	w	ośrodku	dla	trędowatych	w	Buluba.	
Po	powrocie	do	kraju	została	ona	również	Matką	Funda-
cji	Redemptoris	Missio.
	 Zaczęło	się	to	we	wrześniu	1989	r.	w	czasie	Tygodnia	
Medycyny	 Tropikalnej	 zorganizowanego	 przez	 Klinikę	
Chorób	 Tropikalnych	 i	 Pasożytniczych	 Akademii	 Me-
dycznej	w	Poznaniu.	 Intencją	Tygodnia,	który	był	 zaję-
ciem	pozaobowiązkowym	i	całkowicie	dobrowolnym	była	
próba	 zainteresowania	 młodzieży	 akademickiej	 proble-
mami	zdrowia	ludzi	potrzebujących	pomocy	w	odległych	
krajach	tropikalnych.	Pierwszy,	jak	również	drugi	i	trze-

Matka	FundacjiProf.	Zbigniew	Pawłowski

ci	 Tydzień,	 organizowane	 kolejno	w	 latach	 1989,	 1990	
i	 1992,	 były	 również	 pomyślane	 jako	 pewnego	 rodzaju	
„odtrutka”	na	nasilające	się	tendencje	materialistyczne-
go	podejścia	 do	 życia	 i	 zawodu	 lekarskiego	 i	 jako	oka-
zja	 do	 przedstawienia	 młodzieży	 bardziej	 szlachetnych	
aspektów	powołania	 lekarskiego.	 Pani	Dr	Błeńska	 była	
tu	wzorem	niedoścignionym	w	zakresie	wielkości	 serca	
jak	i	umysłu.
	 Pani	Dr	Wanda	Błeńska	w	 sposób	 tak	dla	 siebie	 ty-
powy	 nawiązała	 dialog	 z	 młodzieżą,	 pociągnęła	 część	
młodzieży	 w	 kierunku	 ideałów,	 którym	 przez	 tyle	 lat	
była	wierna	i	przekazała	jej	ducha	Akademickiego	Ruchu	

(ciąg dalszy na str. 2)



Medicus Mundi Poloniastrona 2

redaktor prowadzący
dr hab. prof. um anita magowska

rada redakcyjna 
agata cicha, prof. zw. em. dr h.c. zbigniew pawłowski, dtmh 
(poznań), mgr  aniela piotrowicz (poznań),  prof. dr hab. jerzy 
stefaniak (poz nań, przewodniczący), dr edgar widmer (thalwil, 
szwajcaria).

wydawca i dystrybucja: 
Fundacja pomocy humanitarnej „redempto ris missio” – medicus 
mundi poland, ul. grunwaldzka 86, 60-311 poznań, 
tel./fax +48 61 862 13 21.

Medicus Mundi Polonia kwartalnik Fundacji pomocy humanitarnej „redemptoris missio” i medicus mundi poland

adres redakcji: Fundacja pomocy humanitarnej „redempto ris 
missio” – medicus mundi poland, ul. grunwaldzka 86, 60-311 poznań

prenumerata: celem regularnego otrzymywania Medicus Mundi  
Polonia osoby zainteresowane proszone są o kontakt z biurem Fun-
dacji. sumy przesłane na konto Fundacji na załączonym przekazie  
lub przekazane bezpośrednio na rachunek Fundacji: bz wbk s.a. 
09 1090 2255 0000 0005 8000 0192, pozwolą  na terminowe przy-
gotowywanie i wysyłkę kwartalnika bez większego usz czuplania 
skromnych zasobów finan sowych Fundacji.

przygotowanie:  wydawnictwo kontekst, poznań
e-mail: kontekst2@o2.pl  •  www.wkn.com.pl

nakład: 1000 egz.

strona internetowa mmp: www.mmpolonia.org

Misyjnego,		w	 którym	była	 tak	 aktywnie	 zaangażowana	
studiując	medycynę	na	Wydziale	Lekarskim	Uniwersyte-
tu	w	Poznaniu.	Przy	współudziale	kilku	osób	związanych	
z	działalnością	misyjną	i	kilku	aktywnych	przedstawicieli	
młodzieży	akademickiej	w	czasie	II	Tygodnia	Medycyny	
Tropikalnej	 skrystalizowała	 się	 idea	 powołania	 instytu-
cji,	 która	 zadbałaby	 o	 zdrowie	 osób	 pełniących	 służbę	
misyjną	jak	i	zdrowie	społeczności,	którymi	opiekują	się	
polscy	misjonarze.	Należy	 tu	dodać,	że	Klinika	Chorób	
Pasożytniczych	i	Tropikalnych	od	wielu	już	lat	troszczyła	
się	o	zdrowie	misjonarzy,	głównie	Werbistów.	Śmierć	na	
zimnicę	jednego	z	misjonarzy,	którą	przeżyliśmy	głęboko,	
a	którą	można	było	uniknąć,	była	dodatkowym	bodźcem	
do	aktywnego	działania	w	sprawach	zdrowia	na	misjach.
	 W	 dniu	 22	 maja	 1992	 roku	 Fundacja	 Redemptoris	
Missio	 została	 założona,	 a	 w	 dniu	 13	 sierpnia	 1992	 r.	

oficjalnie	zarejestrowana.	W	założeniach	swoich	Funda-
cja	jest	instytucją	medyczną,	profesjonalną,	prowadzoną	
przy	 dużym	 współudziale	 młodzieży	 akademickiej	 Wy-
działu	 Lekarskiego.	 Naturalną	 bazą	 działania	 Fundacji	
jest	Klinika	Chorób	Tropikalnych	i	Pasożytniczych	oraz	
ośrodki	misyjne	prowadzone	przez	polskich	misjonarzy,	
nierzadko	pacjentów	Kliniki.
	 W	poszukiwaniu	właściwej	nazwy	dla	Fundacji	posłu-
żono	się	tytułem	encykliki	Ojca	Świętego	Jana	Pawła	II,	
ogłoszonej	w	Rzymie	7	 grudnia	1990	 r.	Encyklika	 „Re-
demptoris	Missio”	podkreśla	potrzebę	zaangażowania	się	
osób	świeckich	w	sprawy	misyjne	 i	zaleca	odwiedzanie	
placówek	misyjnych,	zwłaszcza	przez	młodych.
	 Fundacja	 stale	 czeka	 na	 młodzież,	 która	 chciałaby	
przeżyć	życie	w	sposób	tak	ciekawy	i	godny	jak	Jej	Matka	
–	Dr	Wanda	Błeńska.

Prof. Zbigniew Pawłowski

Tekst	wystąpienia	na	koncercie	 charytatywnym	Fundacji,	 4	 paździer-
nika	1994	r.

Matka	Fundacji
(dokończenie ze str. 1)

	 22	lata	temu	po	raz	pierwszy	zde-
cydowałam	 się	 na	wyjazd	do	 Indii,	
do	wioski	trędowatych	w	Puri,	zało-
żonej	i	prowadzonej	przez	śp. Ojca	
Mariana	Żelazka.
	 Było	nas	czworo,	trzech	studen-
tów	medycyny	 i	 ja	 lekarz	 dentysta.	
Chcieliśmy	 pomagać	 i	 leczyć	 ludzi	
chorych	na	trąd,	chorobę	znaną	nam	
tylko	z	książek	i	filmów,	chorobę	bu-
dzącą	strach.
	 Wówczas	pojawiła	się	Pani	dok-
tor	 Wanda	 Błeńska,	 która	 po	 po-

wrocie	 z	 Ugandy,	 bardzo	 czynnie	
wspierała	 powstałą	 niespełna	 rok	
wcześniej	 Fundację	 „Redemptoris	
Missio”.
	 Wielokrotnie	 spotykaliśmy	 się	
z Panią	Doktor,	słuchając	opowieści	
o	Jej	pracy	w	Afryce,	o	Jej	doświad-
czeniach	związanych	z	wieloletnim	
obcowaniem	z	ludźmi	bardzo	chory-
mi,	z	trędowatymi.
	 Dzieliła	się	z	nami	nie	tylko	wie-
dzą	medyczną,	Ona	„odczarowywa-
ła”	lęk	przed	tą	straszną	chorobą.

	 Uczyła	 nas	 wrażliwości	 i	 deli-
katności	w	obcowaniu	z	ludźmi	wy-
kluczonymi	 ze	 swojego	 otoczenia,	
okaleczonymi	 czasami	 w	 okrutny	
sposób	przez	tę	chorobę.
	 Te	spotkania	i	to,	co	na	nich	Pani	
Doktor	 nam	 przekazała,	 spowodo-
wało,	 że	 już	 tam	 na	 miejscu	 trąd	
i  ludzie	 nim	 dotknięci	 nie	 budzili	
w nas	żadnych	obaw	i	mogliśmy	ich	
leczyć	 i	 pomagać	 im	 bez	 negatyw-
nych	emocji.
	 Bardzo	 jestem	 wdzięczna	 Pani	
Doktor	za	to	czego	mnie	nauczyła.

Anna Tarajkowska
prezes Fundacji

Moje	wspomnienie	o	dr	Wandzie	Błeńskiej

Zdjęcia	pochodzą	ze	zbiorów	archiwalnych	Fundacji	Redemptoris	Missio	z	Poznania
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	 Po	czterdziestu	trzech	latach	spędzonych	na	misji,	doktor	Wanda	Błeńska	
wróciła	do	Polski	w	1992	r.	W	lutym	1993	r.	jeszcze	raz	pojechała	do	Ugandy.	
Było	to	w	czasie	pielgrzymki	Papieża	Jana	Pawła	II	po	Afryce,	co	dało	kolej-
ną	okazję	do	spotkanie	dwojga	wybitnych	Polaków.	Podczas	wizyty	w Ugan-
dzie	Ojciec	Święty	nazwał	Błeńską	„ambasadorką	misyjnego	laikatu”.	
	 Za	 moment	 pożegnania	 z	 Bulubą	 Doktor	 Błeńska	 uważała	 dzień	
29 czerwca	1994	r.,	uroczystość	sześćdziesięciolecia	ośrodka,	któremu	po-
święciła	 42	 lata	 posługi	 lekarskiej.	 Tego	 dnia	 ośrodek	 zyskał	 nazwę	 „The	
Wanda	 Blenska	 Training	 Center”	Wtedy	 też	władze	Ugandy	 przyznały	 jej	
honorowe	 obywatelstwo	 tego	 kraju. Wielka	misjonarka	 już	 nigdy	 tam	nie	
powróciła,	choć	wspomnienie	o	niej	pozostało	w	Afryce.
	 Przez	ostatnie	20	lat	swojego	życia	Pani	Doktor	Wanda	Błeńska	miesz-
kała	w	Poznaniu	przy	ulicy	Miłej	8.	Niemal	codziennie	można	było	ją	spot
kać	w	tramwaju,	którym	udawała	się	na	południową	Mszę	świętą	do	Ojców	
Dominikanów.

Agata Cicha

Dr	Wanda	Błeńska	i	jej	związki	
z	Fundacją	Redemptoris	Missio

1911

Wanda Maria 
Błeńska

Urodzona 30 października 1911 r. 
w Poznaniu, w rodzinie Teofila i Heleny 
z domu Brunsz

Ochrzczona 9 grudnia 1911 r. w Parafii 
Rzymsko-katolickiej p.w. św. Marcina 
w Poznaniu

1 lutego 1913 r.: śmierć matki

1920-1928: nauka w Miejskim 
Gimnazjum Żeńskim w Toruniu

25 maja 1928 r.: matura

1928-1934: studia na Wydziale 
Lekarskim Uniwersytetu Poznańskiego

1928-1934: uczestniczy w redagowaniu 
„annales Missiologicae”

1929: powołana do Zarządu Głównego 
kół Misyjnych w Polsce

1931: uczestniczy w zjeździe kół 
misyjnych w Lublanie

1913

1920

1928

1929

1931

wanda błeńska podczas prac laboratoryjnych 
– toruń, okres okupacji

(ciąg dalszy na str. 4-5)

	 Ostatnie	lata	Pani	Doktor	w	niczym	nie	przypominały	spokojnej,	zasłu-
żonej	emerytury.	Było	jej	wszędzie	pełno,	udzielała	się	na	niezliczonej	ilości		
płaszczyzn.	 Przy	 pomocy	 lupki	 odczytywała	 ze	 swojego	 małego	 notesika	
umawiane	wciąż	spotkania.	Jeździła	po	całym	kraju,	najczęściej	pociągami,	
dzielnie	 znosząc	 trudy	 podróży.	 Nigdy	 nikogo	 nie	 obciążała	 swoim	 zmę-
czeniem.	Dzieliła	się	z	 ludźmi	swoją	wiedzą	i	doświadczeniem,	ale	przede	
wszystkim	sercem.	„Niech	Pan	Bóg	uśmiechnie	się	tak,	jak	Pani	do	Niego”	–	
życzył	wikariusz	z	Kościoła	p.w.	Dobrego	Pasterza	zawsze,	kiedy	ją	spotykał.

Matka Fundacji

	 Wanda	Błeńska	to	nie	tylko	Matka	Trędowatych.	Po	powrocie	do	kraju	
została	 także	Matką	Fundacji	„Redemptoris	Missio”.	We	wrześniu	1989 r.	
Klinika	Chorób	Tropikalnych	i	Pasożytniczych	Akademii	Medycznej	w	Poz
naniu	zorganizowała	Tydzień	Medycyny	Tropikalnej.	Działanie	to	miało	na	
celu	zwrócenie	uwagi	młodzieży	akademickiej	na	problemy	ludzi	najbardziej	
potrzebujących,	 w	 odległych	 rejonach	 tropikalnych,	 a	 także	 przypomnie-
nie	bardziej	 szlachetnych	aspektów	pracy	 lekarza.	Doktor	Wanda	Błeńska	
świadczyła	całą	sobą,	że	lekarz	może	taki	być,	zarówno	podczas	pierwszego	
Tygodnia,	jak	i	następnych,	w	latach	1990,	1992	i	1994.
	 Pani	 Doktor	 nawiązała	 wspaniały	 dialog	 z	 młodzieżą.	 Przekazywała	
ducha	Akademickiego	Ruchu	Misyjnego,	w	którym	działała	za	swoich	stu-
denckich	czasów.	Z	jej	pomocą	w	1990	roku	wśród	studentów	narodził	się	
pomysł	utworzenia	 instytucji	wspierającej	materialnie	polskich	misjonarzy	

Wanda Błeńska:

Jak daleko sięgam pamięcią, zawsze miałam dwa cele: muszę być lekarką 

i muszę być lekarką na misjach. Już jako dziecko tak mówiłam i to się spełniło. 

Gdy rozmawiam z młodzieżą, to zawsze jej powtarzam: jeżeli macie dobre, 

świetlane pomysły, to je pielęgnujcie. Nie dajcie im zasnąć, nie odrzucajcie ich. 

Nawet, jeżeli wydadzą się Wam niemożliwe do realizacji, za trudne. Swoje 

marzenia trzeba pielęgnować.
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Wanda Maria Błeńska

1932: wraz z Ireną Dobrzycką 
i Zygmuntem klupieciem otrzymała 
od Piusa XI dyplom za zasługi dla 
rozkrzewienia Papieskiego Dzieła 
Misyjnego 

1937: Wyższy kurs Mikrobiologii 
Lekarskiej w Warszawie

1937: kurs Medycyny Tropikalnej 
w Bernhard Nocht Institut fuer schiffs 
und Tropenkrankheiten, Hamburg

1945-1946: wykłady bakteriologii 
w szkole Pielęgniarskiej, praca w 
filii Państwowego Zakładu Higieny 
w Gdańsku

1948: Diploma in Tropical Medicine 
and Hygiene, University of Liverpool

1956-1982: Leprosy assistant’s 
Training Course w Buluba (w Ugandzie 
były tylko dwie takie szkoły, w Bulubie 
i kumi)

Uganda i sudan: Wykłady w różnych 
ośrodkach terenowych w Ugandzie 
i sudanie

1945

1948

1956

1932

1937

wanda błeńska z ojcem

i ich	podopiecznych.	Dodatkowymi	impulsami	do	jej	założenia	były:	śmierć	
na	malarię	polskiego	misjonarza,	werbisty	ks.	Marka	Gmura	w	Klinice	Cho-
rób	Tropikalnych	oraz	wyjazd	 studentów	do	wioski	 trędowatych	w	Puri,	
w Indiach.
	 W	dniu	28	maja	1992	została	założona,	a	13	sierpnia	1992	roku	oficjal-
nie	zarejestrowana	Fundacja	Redemptoris	Missio.	Jej	założycielami	i	funda-
torami	byli:	prof.	Zbigniew	Pawłowski,	ks.	Dr	Ambroży	Andrzejczak	oraz	
student	 pierwszego	 roku	 kierunku	 lekarskiego	 Norbert	 Rehlis.	 W	 skład	
Rady	Fundacji	weszli	także:	dr	Roman	Meissner,	dr	Marian	Miklaszewski,	
Krystyna	Wasiłowska,	prof.	Eryk	Wojciechowski,	ks.	Wojciech	Wolniewicz,	
mgr	Elżbieta	Wosicka,	oraz	oczywiście	dr	Wanda	Błeńska.	Przez	lata	dzia-
łalności	Fundacji	Pani	Doktor	była	jej	aktywnym	członkiem.	Zachowała	się	
dokumentacja		z aż	34	spotkań	Rady	Fundacji	z	lat	19922004,	w	których	
brała	 czynny	udział.	Równie	ważna,	 jeśli	 nie	 jeszcze	ważniejsza,	 była	 ta	
nieudokumentowana	działalność.	Doktor	Błeńska	jest	wspominana	przez	
pierwszego	 prezesa	 Fundacji	 Norberta	 Rehlisa	 jako	 niezrównane	 źródło	
wsparcia	duchowego.	Drzwi	jej	mieszkania	przy	ulicy	Miłej	były	dla	mło-
dego	studenta,	a	później	lekarza,	zawsze	otwarte.	Misjonarka	służyła	radą,	
dzieliła	się	pogodą	ducha	i	umacniała	w	przekonaniu,	że	z	Bożą	pomocą,	
pracą	i	wytrwałością	można	naprawdę	wiele	osiągnąć.
	 Już	w	pierwszym	roku	działalności	Fundacja	przygotowała	film	o	Wan-
dzie	Błeńskiej	„W	sercu	Afryki”,	który	został	wyemitowany	w	TV	Poznań.
	 Założyciele	Fundacji	 już	od	momentu	jej	powstania	marzyli	o	prowa-
dzeniu	działalności	przy	wsparciu	dużych,	międzynarodowych	organizacji	
pozarządowych.	Stowarzyszeniem	 takim	było	 i	 jest	 istniejące	 od	1963	 r.	
Medicus	Mundi	 International.	 Celem	wspólnej	 działalności	 zrzeszonych	
w	nim	organizacji	 jest	walka	z	biedą	oraz	poprawa	dostępności	do	opie-
ki	 zdrowotnej	 jako	 podstawowego	 prawa	 każdego	 człowieka.	Niezwykle	
ważnym	 wydarzeniem	 w	 historii	 Fundacji	 była	 więc	 wizyta	 prezydenta	
Medicus	Mundi	International.	Doktor	Sapke	Rypkema	przyjechał	do	Pol-
ski	11 sierpnia	1994	r.	Był	on	bardzo	zainteresowany	włączeniem	do	orga-
nizacji	państw	byłego	bloku	komunistycznego,	 a	Fundacja	 „Redempto	ris	
Missio”	była	mu	znana	z	majowego	Sympozjum	„Health	Promotes	Deve-
lopment”	w	Krefeld,	w	którym	uczestniczył	prezes	Norbert	Rehlis.	W	Poz
naniu	 dr	Rypkema	 spotkał	 się	 z	władzami	Akademii	Medycznej,	Kliniki	
Chorób	Tropikalnych	 i	Pasożytniczych,	oraz	z	 członkami	Rady	Fundacji,	
w tym	z	dr	Błeńską.	Z	nią	też	trzy	dni	później	prezydent	Medicus	Mundi	
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1977

1967

1957

1971

kampala: Makarere University 
Medical school, wykłady o trądzie dla 
studentów od 30 września 1957 r.
Rubaga, Mengo, Mulago, Nsamibia, 
kampala, Jinja: wykłady w szkołach 
pielęgniarskich  

Mbale: wykłady dla studentów 
Medical assitant’s school

28 sierpnia 1967 r.: tytuł Honorary 
Clinical Lecturer in the Department 
of Medicine, Makarere University 
Medical school

1971: kurs Mezoterapii w Paryżu

1977: udział w I Poznańskich Dniach 
Misjologicznych

1980: spotkanie z Ojcem Świętym 
Janem Pawlem II podczas jego 
pielgrzymki do kenii

1983: kurs organizacji leczenia trądu 
w Carville, Usa

1984-1994: wykłady z medycyny 
i higieny tropikalnej w Centrum 
Formacji Misyjnej przy komisji 
episkopatu w Warszawie

Wanda Maria Błeńska

1980

1983

1984

wanda błeńska w ugandzie

oraz	prezes	Fundacji	pojechali	do	Sanktuarium	Maryjnego	w	Częstochowie	
na	spotkanie	z	ks.	Prymasem	Józefem	Glempem,	któremu	została	przedsta-
wiona	działalność	obydwu	organizacji.	Najważniejszym	rezultatem	wizyty	
dr	Sapke	Rypkema	w	Polsce	było	nadanie	fundacji	„Redemptoris	Missio”	
statusu	obserwatora	Medicus	Mundi	International.
	 W	 czerwcu	 1996	 r.	 odbył	 się	w	 Poznaniu	 ostatni,	 Piąty	 Tydzień	Me-
dycyny	Tropikalnej.	Zorganizowały	go	Klinika	Chorób	Tropikalnych	i	Pa-
sożytniczych	 Akademii	Medycznej	 oraz	 prężnie	 już	 działająca	 Fundacja	
Redemptoris	Missio,	 a	Wanda	Błeńska	 była	 oczywiście	 jednym	 z	wykła-
dowców.	Spotkanie	 to,	kierowane	 tradycyjnie	do	 studentów	V	 i	VI	 roku	
kierunku	lekarskiego,		cieszyło	się	dużym	zainteresowaniem	ze	strony	le-
karzy.	Dlatego	 też	od	następnego	 roku	organizatorzy	zdecydowali	 się	na	
zmianę	formy	kursu.	Dni	Medycyny	Tropikalnej	w	1997	i	1998	r.	kierowane	
były	po	raz	pierwszy	również	do	misjonarzy	nie	związanych	bezpośrednio	
z	medycyną.	We	wrześniu	1999	r.	szkolenia	organizowane	wspólnie	przez	
Klinikę	i	Fundację	przybrały	formę,	którą	mają	po	dziś	dzień.	Co	roku	na	
terenie	Uniwersytetu	 odbywa	 się	 intensywny,	 kilkudniowy	 kurs	 „Opieka	
zdrowotna	w	Tropiku”.	Pani	Doktor	Wanda	Błeńska,	razem	z	innymi	leka-
rzami,	dopóki	starczyło	jej	sił	prowadziła	wykłady	dla	lekarzy,	pielęgniarek,	
misjonarzy,	a	także	studentów	V	i	VI	roku	studiów	medycznych	zaintere-
sowanych	 tematyką	misyjną.	 Fundacja	 organizuje	 również	 indywidualne	
szkolenia	dla	osób	wyjeżdżających	na	misje.	W	latach	90tych	prowadził	je	
prof.	Zbigniew	Pawłowski	przy	współpracy	z	dr	Błeńską	i	dr	Skoryną.
	 Niezwykle	 ważnym	 wydarzeniem	 misjologicznym	 ostatnich	 czasów	
był	 odbywający	 się	w	 październiku	 2000	 r.	w	Rzymie	 Pierwszy	Kongres	
Misjologiczny.	Wzięło	w	nim	udział	1300	osób,	w	tym	delegacja	z	Polski.	

spotkanie z dr wandą błeńską w siedzibie Fundacji redemptoris missio w poznaniu

Wanda Błeńska:
Pamiętam, jak przyjechaliśmy z Ojcem do Poznania. Nie miałam wtedy jeszcze ukończonych 17 lat. Ojciec poszedł ze mną do dziekana, żeby mnie zapisać na medycynę. I dziekan pyta Tatę: „I pan się nie boi 17-letnią córkę puszczać samą na medycynę?”. Tatuś odpowiedział: „Ona powiedziała, że na nic innego nie pójdzie”. Na to dziekan ucichł.

Było nas 15 na około 300 studentów pierwszego roku. Z tych piętnastu, 5 było zamężnych, 5 było narzeczonymi, a 5 było takich dzikich jak ja. Stosunek większości kolegów do mnie był opiekuńczy, bo byłam najmłodsza na roku. Miałam bardzo dobrych kolegów.

(dokończenie na str. 6)
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Wanda Błeńska:

Szpital w Buluba był na 83 łóżka, ale 

było ich 100. Ponad 20 łóżek przezna-

czonych było dla małych dzieci. Był to 

taki oddział dziecięcy. Chorym trzeba 

było zapewnić nie tylko leczenie, ale i je-

dzenie, co w szpitalach afrykańskich na 

ogół nie jest praktykowane, bo o to musi 

zadbać rodzina. Siostry prowadziły więc 

dla naszych chorych plantacje, a także ho-

dowały prawie 300 krów. Miały też ryby, 

bo zaraz obok było jezioro. 

Wanda Maria Błeńska

1993: wyjazd do Ugandy, gdzie spotyka 
się z Janem Pawłem II

2006: ostatnia wizyta w Ugandzie

2014: zmarła 27 listopada 2014 r.

Kongresy i zjazdy 
leprologów: 

Madryt 1953: prezentacja leczenia 
trądu w Ugandzie

Borstel 1970: Internationales Lepra 
Colloqium in Forschungsinstitut Borsel, 
wykład “Pattern of leprosy reactions in 
Uganda”

Limuru 1973: wykład “Drug treatment 
of reactions in leprosy”

Udział w kongresach leprologów 
m. in. w: Dar-es-salam, Londynie, 
Bergen, New Delhi, Meksyku, Hadze

wanda błeńska – buluba

1993

2006

1953

1970

1973

Jako	przedstawiciele	Fundacji	Redemptoris	Missio,	a	zarazem	Klubu	Inte-
ligencji	Katolickiej	z	Poznania,	delegowani	zostali	Doktor	Wanda	Błeńska	
oraz	ksiądz	Ambroży	Andrzejak.	Pani	Doktor	osobiście	wręczyła	papieżo-
wi	Janowi	Pawłowi	II	list	od	prezesa	Fundacji.	Informował	on	o	budowie	
przychodni	misyjnej	w	Kiabakari,	w	Tanzanii,	na	prośbę	ks.	Wojciecha	Koś
cielniaka	 –	misjonarza	 z	Archidiecezji	Krakowskiej.	 Był	 to	 dar	 Fundacji	
z okazji	rozpoczęcia	III	Tysiąclecia	Chrześcijaństwa.	Papież	serdecznie	po-
dziękował	i	pobłogosławił	wszystkim	zaangażowanym	w	to	piękne	dzieło.
	 Po	ośmiu	latach	działalności	Fundacji	Redemptoris	Missio,	na	począt-
ku	 2001	 r.,	 jej	 Rada	 i	Zarząd	 podjęły	 decyzję	 o	 rozpoczęciu	wydawania	

Dr	Wanda	Błeńska	i	jej	związki	z	Fundacją	
Redemptoris	Missio

(dokończenie ze str. 5)

Wanda Błeńska:

Życie Afrykańczyków, w tym Ugandyjczyków, naznaczone jest wieloma lękami. Czyha na nich wiele niebezpieczeństw. Ale mimo wszystko są radośni. Potrafią cieszyć się z niczego. Chyba bardziej cieszą się z drobiazgów, niż my. Posiadają zdecydowanie mniej niż my, ale zawsze są radośni. Czasem dzień mijał w spokoju, nic się nie działo. Nagle ktoś doświadczył jednak jakiejś małej radości i zaczynał zaraz tańczyć, a z nim i inni. Niekiedy wystarczył – w naszym odczuciu – niewielki powód, a oni grali, śpiewali, tańczyli...

2014
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Współpraca z ośrodkami 
naukoWymi:

1956: Medical Research Council, Mill 
Hill, Londyn

1967-1971: Research Centre 
w amsterdamie

1971-1974: Research Institute 
w Borsel i WHO

udział W stoWarzyszeniach 
lekarskich:

Członek Toruńskiego Związku Lekarzy 
Państwa Polskiego od 1934 r.

Członek Izby Lekarskiej Poznańsko-
Pomorskiej w Poznaniu od 31 lipca 
1935 r.

Fellow of Royal society of Tropical 
Medicine w Londynie od 1948 r.

wanda błeńska w ugandzie (1994)

1957

1967

1971

1934

1935

1948

kwartalnika	„Medicus	Mundi	Polonia”.	Od	początku	swego	istnienia	jest	
to	periodyk	poświęcony	tematyce	misyjnej,	mający	dostarczać	rzetelnych	
informacji	na	temat	problemów	medycznych	krajów	rozwijających	się.	Od	
momentu	powstania	kwartalnika,	Doktor	Wanda	Błeńska	była	członkiem	
Rady	Redakcyjnej.	
	 27	sierpnia	2001	roku	w	Pałacu	Prymasowskim	w	Warszawie	odbyła	się	
audiencja	u	J.E.	Księdza	Kardynała	Józefa	Glempa	Prymasa	Polski.	Dr Wan-
da	Błeńska	wraz	 z	 prof.	Zbigniwem	Pawłowskim	 i	Norbertem	Rehlisem	
zapoznali	 Prymasa	 z	 działalnością	 Fundacji.	 Jego	 Ekscelencja	 zauważył,	
że	Fundacja	 jest	wciąż	zbyt	mało	znana,	 i	postanowił	przedstawić	 temat	
świeckiej	działalności	misyjnej	na	jednej	z	Konferencji	Episkopatu	Polski.
	 W	2005	 r.,	w	wieku	 94	 lat	 Pani	Doktor	musiała	wycofać	 się	 ze	 swej	
działalności	w	Radzie	Fundacji	Redemptoris	Missio.	Nadal	jednak,	na	ile	
pozwalały	jej	siły	i	zdrowie,	starała	się	odwiedzać	Fundację,	wspierając	za-
równo	jej	zarząd,	jak	i	wolontariuszy.

Agata Cicha

Wanda Błeńska:

Kiedyś zorientowałam się, że pacjent, który 

zabierał tygodniową dawkę leków, nie przyj-

mował ich tak, jak miał zalecone. A to było 

bardzo ważne. Pytam go: „A czy ty bierzesz 

te wszystkie tabletki?” I  usłyszałam: „Nie, 

muszę połowę dawać swojej żonie, bo po-

wiedziała, że ode mnie odejdzie...” I to było 

zupełnie szczere, nie kryli tego, ale mówili 

prawdę. Mówiłam więc: „To na następne 

spotkanie przyjdź z żoną – dam jej jakieś 

inne tabletki”. No i dawałam witaminy, 

twierdząc, że to bardzo ważne lekarstwo.

buluba – przed domem wandy błeńskiej
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Member of International Leprosy 
association (Usa)

Member of east africa Leprosy 
association

associated Member of the association 
of surgeons of east africa

Członek Rady Fundacji Pomocy 
Humanitarnej Redemptoris Missio

praca lekarska:

Polska, Niemcy, anglia, Uganda, Indie

1934-1936: szpital Miejski w Toruniu

1936-1945: Państwowy Zakład 
Higieny w Toruniu

30 sierpnia 1939: szpital Morski 
w Gdyni, następnie od października 
powrót do Torunia i praca w PZH 
w charakterze laborantki

1945 – listopad 1946: Państwowy 
Zakład Higieny i akademia Lekarska 
w Gdańsku w charakterze lekarza 
asystenta, a następnie kierownika 
Oddziału Bakteriologicznego

1934

1936

1939

1945

wanda błeńska w afryce

Wanda Błeńska:

Jeśli chodzi o pracowników 

szpitala, to najlepszymi pra-

cownikami byli wcześniejsi 

pacjenci, albo ci, którzy mieli 

w rodzinie kogoś, kto choro-

wał na trąd. Oni mieli serce 

dla pacjentów. 

Wanda Błeńska:

Zawsze starałam się nie tylko 
mówić, ale i pokazać. Patrzcie – 
ja dotykam, nie mam żadnych 
zmian, przykurczów, niczego. 
Jeśli ktoś zachowuje normalne 
zasady higieny, a zawsze trzeba 
je zachowywać, nie ma obawy, 
że się zarazi. Ale prawdą jest, 
że ludzie się boją i trzeba ten lęk 
przezwyciężyć. Nie zawsze to 
się udawało. 

Wanda Błeńska:

Leczyłam nie trąd, ale osoby z trądem, czyli wszystkie choroby, na które chorowa-
li. Traktowałam ich jak zwyczajnych pacjentów. Każdego jak pacjenta, który ma 
chorobę zakaźną. Pacjentom trzeba przede wszystkim okazać serce i oni to wy-
czuwają. Chorzy są bardzo wrażliwą grupą ludzi. Zwłaszcza bardzo cierpiący 
wiedzą, czy się pomaga całym sercem, czy tylko przychodzi oficjalnie. Tak, chory 
to wyczuje. I rzeczywiście, to okazane serce działa na niego kojąco. Nie tylko ko-
jąco, ale i gojąco. Lekarz, który nie ma serca dla pacjentów, nie jest dobrym leka-
rzem. Jeżeli chce się być dobrym lekarzem, to trzeba pokochać swoich pacjentów. 
W tym znaczeniu, że daje się im czas, otacza ich troską, uczy, bo to zawsze jest 
konieczne. Jeżeli ktoś podchodzi z lękiem, pacjent to wyczuje i wówczas leczenie 
jest trudniejsze.
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1946-1947: Niemcy, polskie szpitale 
wojskowe – 2. Batalion Pomocniczej 
Wojskowej służby kobiet, szpital 
w Pappenburgu, XI kompania 
sanitarna, X kompania sanitarna 
w Lastrup

1947-1948: anglia, polskie szpitale 
wojskowe (Ontario Camp, Haydon 
Park Camp – jako lekarz), XI szpital 
Wojskowy w Didington jako kierownik 
laboratorium

1949-1950: po zdemobilizowaniu 
praca w Billericay – essex koło 
Londynu (20 września 1949 r. – 
5 stycznia 1950 r.)

1950-1983: szpital misyjny sióstr 
Białych w Fort Portal, Uganda

25 kwietnia 1951 r.: Buluba – 
Nyenga jako lekarz naczelny 
(medical superintendent) oraz praca 
w terenowych ośrodkach zdrowia 
w dwóch dystryktach, Busoga 
i Buganda (leprosy medical advisor)

1986-1987: praca w ośrodku dla 
trędowatych w Puri, Indie

1946

1947

1949

1950

1951

1986

wanda błeńska w czasie pracy

Wanda Błeńska:

Trąd dotyka całego człowieka, jednak leczy się tak naprawdę nie trąd, ale jego 

skutki. A skutkiem jest porażenie, przykurcze, które wymagają masażu, rehabi-

litacji. Trąd można skutecznie leczyć, ale późno wykryty powoduje trwałe okale-

czenia. Pokazywaliśmy więc odpowiednie ćwiczenia, starając się przede wszyst-

kim przekonać pacjenta, że to pomaga, że trzeba się do tego dostosować, że trze-

ba unikać przykurczów. Jednak największym problemem była izolacja chorych 

przez rodziny, społeczeństwo – to było dla nich największym ciężarem. Często 

rodziny nie potrafiły przełamać bariery strachu. Bardzo ważną rolę odgrywały 

wtedy pogawędki, nawiązanie porozumienia z ludźmi chorymi na trąd i z ich 

rodzinami. Zwykle sami przychodzili i prosili, żeby nauczyć ich, jak uniknąć 

zakażenia, na co zwracać uwagę, a to zmniejszało lęk.

Wanda Błeńska:

Wkładałam rękawice wtedy, kiedy wymagał tego stan pacjenta, żeby go nie zara-
zić. Jeżeli były jakieś rany, trzeba było włożyć rękawiczki, żeby nie zaszkodzić 
pacjentowi, np. nie rozmazać ropy, a nie tylko, żeby samemu uchronić się od 
zakażenia. Przy trądzie trzeba zachować wszystkie zasady choroby zakaźnej. Bo 
to jest choroba zakaźna, bardzo małej zakaźności, ale jest. Jeżeli lekarz wchodzi 
do pokoju, w którym jest kilku trędowatych i jeden z nich ma ranę, a drugi nie, 
to zawsze myje ręce. To przecież naturalne. Ważne, aby tę naturalność zacho-
wać. Po prostu zwyczajne przestrzeganie higieny. Jeżeli badałam jakiegoś chorego 
pacjenta, to zawsze potem myłam ręce. Myłam je nie tylko po zbadaniu kogoś 
chorego na trąd, ale po każdym badaniu, żeby ludzie widzieli, że należy to do 
rytuału lekarza. Zawsze powtarzałam: Patrzcie na mnie! Tyle lat opiekowałam 
się chorymi na trąd i się nie zaraziłam.

Wanda Błeńska:

Pokazywałam, że kiedy jest rana, to trzeba obcho-dzić się jak z raną. Nikt palcem rany nie dotyka. Tak samo jest z trądem. Trzeba uczyć społeczeń-stwo, przede wszystkim otoczenie chorego, i tłuma-czyć, co można robić, a czego nie wolno. Przede wszystkim trzeba dawać przykład. Gdy wzięłam kogoś za rękę i pokazałam, co gdzie się znajduje, to była zachęta dla innych, żeby zobaczyć, dotknąć. Przecież jeżeli mam chorego z powiększonym ner-wem i pokazuję go, sama dotykam, to ci, którzy boją się dotknąć, w końcu muszą się przełamać.
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służba WojskoWa W szeregach 
armii krajoWej:

1940: angażuje się w działalność 
konspiracyjną

30 czerwca 1942 r.: umiera jej ojciec

Od 13 października 1942 r.: służba 
wojskowa w szeregach armii krajowej 
Okręgu Pomorze – Puszcza Tucholska 
i Obwód Toruń (pseudonimy 
„szarotka”, „Grażyna”), udział 
w szkoleniu zespołów sanitarnych, 
w zbieraniu i organizacji zaopatrzenia 
w materiały sanitarne  dla Oddziału ak 
„Gryf Pomorski”.

20 czerwca 1944 r.: aresztowana 
i więziona w Toruniu i Gdańsku

29 sierpnia 1944 r.: zwolniona 
z więzienia, wraca do Torunia

9 listopada 1946 r.: nielegalnie opuściła 
Polskę, by zobaczyć chorego brata, 
ukryta w transporcie węgla dotarła do 
Lubeki 

11 grudnia 1946 r.: została wcielona do 
2. Batalionu PWsk

4 października 1947 r.: przybyła do 
anglii i została wcielona do PkPR. 
1 października 1944 r. uzyskała w ak 
stopień podporucznika Wsk, co 
potwierdził b. dowódca ak gen. Bór-
komorowski.

Członek Światowego Związku Żołnierzy 
ak.

Ważniejsze odznaczenia:

1962: krzyż kawalerski Orderu 
Odrodzenia Polski „Za zasługi pełnej 
poświęcenia pracy wśród trędowatych 
w Ugandzie”, nadany przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej augusta Zaleskiego 
(Rząd w Londynie)

1964: Medal Niepodległości Ugandy

1965: La Croce al Merito Melitense de 
Prima Classe, przyznany przez sovrane 
Militare Ordine di Malta

1975: Nagroda Ośrodka Dokumentacji 
i studiów społecznych w Warszawie

	 Współpraca	dr	Błeńskiej	z	Papieskimi	Dziełami	Misyjnymi	rozpoczęła	
się	w	1927	r.,	kiedy	jako	studentka	medycyny	wzięła	udział	w	odbywającym	
się	 w	 Poznaniu	Międzynarodowym	 Kongresie	 Akademickich	 Kół	Misyj-
nych.	Wspominana	i	szanowana	przez	kolejnych	księży	dyrektorów,	poja-
wiała	się	na	ustach	coraz	większej	liczby	osób	od	r.	1984,	kiedy	to	Papieskie	
Dzieła	Misyjne	utworzyły	w	Warszawie	Centrum	Formacji	Misyjnej.	
	 Po	 raz	pierwszy	Dokta	poprowadziła	 tam	szkolenie	w	1990	 r.	Od	 tej	
pory,	aż	do	2004	r.	prowadziła	coroczne	kursy	dla	przyszłych	misjonarzy,	
w	czym	od	1993	r.	pomagała	jej	doktor	Barbara	Skoryna.	Szkolenia	te	były	
niezwykłe	nie	tylko	ze	względu	na	przekazywaną	wiedzę	medyczną,	ale	tak-
że	przez	niezliczone	opowieści	Dokty	o	misjach.	Wieczorami	spotykała	się	
z	młodymi	ludźmi	przy	herbatce	i	opowiadała	im	o	codzienności	swojej	pra-
cy.	Zwykła	wtedy	powtarzać,	że	„na	misje	powinni	wyjeżdżać	ludzie	szczę-
śliwi,	bo	jeśli	samemu	nie	jest	się	szczęśliwym,	to	nie	można	dać	szczęścia	
innym”.
	 Niezwykle	 ważnym	 owocem	 działalności	 Papieskich	 Dzieł	 Misyj-
nych	były	Ogólnopolskie	Kongresy	Misyjne,	z	których	pierwszy	odbył	się	
w 1938	roku.	II	Kongres	Misyjny	zorganizowano	kilkadziesiąt	lat	później,	
pod	wpływem	encykliki	Jana	Pawła	II	„Redemptoris	Missio”.	Odbył	się	on	
w Częstochowie,	w	dniach	1618	października	1992	r.	 Jego	hasłem	było:	
„Wiara	umacnia	się,	gdy	jest	przekazywana”.	Za	organizację	Kongresu	od-
powiadał	abp	Edmund	Piszcz,	przewodniczący	Komisji	Episkopatu	Polski	

Agata	Cicha

Ambasadorka	misyjnego	laikatu
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1975: Medal za zasługi dla 
archidiecezji Poznańskiej przyznany 
przez ks. abp. antoniego Baraniaka

1978: krzyż armii krajowej, 
odznaczona w Londynie

1984: Jan Paweł II przyznał 
medal „Benemerenti”, wręczony 
w arcybiskupim seminarium 
Duchownym w Poznaniu

1984: Medal im. karola 
Marcinkowskiego, nadany przez 
Rektora i senat akademii Medycznej 
w Poznaniu

1984: Odznaka Honorowa Miasta 
Poznania

1985: Złota Odznaka Orderu Zasługi 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, 
wręczona w Nairobi

1985: Medal Pamiątkowy z okazji 
75-lecia szpitala Miejskiego w Toruniu

1986: Odznaka Pamiątkowa 
Pomorskiego Okręgu ak

1987: Croix de l’Ordre “Pro Merito 
Melitensi”, przyznany przez Zakon 
kawalerów Maltańskich

1990: Medal 70-lecia akademii 
Medycznej w Poznaniu

1993: krzyż kawalerski z Gwiazdą 
Orderu Odrodzenia nadany przez 
Prezydenta Lecha Wałęsę

1993: krzyż Polonia Restituta

2001: Order świętego sylwestra – 
najwyższe papieskie odznaczenie

ds.	misji	wraz	z	bp.	Andrzejem	Suskim	dyrektorem	krajowym	Papieskich	
Dzieł	Misyjnych.	Wanda	Błeńska	uczestniczyła	w	nim	z	ogromnym	zaan-
gażowaniem.	
	 Kiedy	zorganizowano	III	Krajowy	Kongres	Misyjny,	88letnia	już	Pani	
Doktor	 została	 członkiem	Komitetu	Honorowego.	 Spotkanie	 odbyło	 się	
w dniach	2324	października	1999	r.	na	Jasnej	Górze	pod	hasłem:	„Misje	
odnawiają	 Kościół”.	 Na	 czele	 Komitetu	 organizacyjnego	 stanął	 bp	Woj-
ciech	Ziemba,	przewodniczący	Komisji	Episkopatu	Polski	ds.	Misji.	
	 Nawet	po	zakończeniu	regularnej	współpracy	z	Fundacją	Redemptoris	
Missio	i	Papieskimi	Dziełami	Misyjnymi,	jej	notesik	wypełniały	po	brzegi	
aktywności,	na	które	sił	mogłoby	nie	starczyć	niejednemu	młodemu	czło-
wiekowi.	Nie	 sposób	 zliczyć	wszystkich	 spotkań	 i	 prelekcji	w	 szkołach,	
na	uczelniach,	w	szpitalach,	w	kościołach,	w	których	wzięła	udział...	Co	
zadziwiające,	 nie	 zdarzyło	 jej	 się	 powtórzyć	wykładu,	 zawsze	 dodawała	
coś	nowego,	więc	na	spotkania	z	nią	można	było	chodzić	wielokrotnie,	za	
każdym	razem	z	tymi	samymi	emocjami.

Wanda Błeńska:

Wiedziałam o Papieżu prawie wszystko. Był niedoścignionym wzorem misjonarza. Wtedy, w Afryce, Jan Paweł II miał jakieś spotkanie z osobi-stościami. Daliśmy znać, że my też czekamy. Przyszedł do nas, do ogrodu. Usiadł, a my wokoło niego, jak te kurczaki. Rozmawialiśmy w bardzo miłej atmosferze. Nawet teraz, gdy to opowiadam, widzę miejsce, gdzie siedział i gdzie opowiedział mi o tym misyjnym laikacie.

Wanda Błeńska:

Na studiach działało Akademickie Koło 
Misyjne. Potem, żeby brzmiało mą-
drzej, bardziej nau kowo, nazwaliśmy 
się Akademickim Kołem Misjologicz-
nym. Czasem przyjeżdżali do nas na 
spotkania misjonarze, którzy byli na 
urlopach w Polsce i opowiadali nam 
o swojej pracy. Byliśmy bardzo zżyci. To 
była, jak się mówi, fajna grupa. Razem 
chodziliśmy na spacery, takie dalekie, do 
podmiejskich miejscowości. Jeździliśmy 
też rowerami, jeśli było możliwe. Oczy-
wiście rowery były z wypożyczalni. Tak 
hałasowały, że słychać je było na pół ki-
lometra. Ładne były te czasy studenckie. 
Ale zawsze tak jest, jeżeli zbierze się 
grono przyjaciół, którzy tak mają po-
dobny sposób myślenia i o tym samym 
marzą, o posłudze misyjnej.
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	 Umówienie	 się	 na	 spotkanie	
z  Doktor	 Błeńską	 nie	 należało	 do	
prostych	 zadań,	 bowiem	 niemal	 do	
końca	pozostawała	kobietą	nieustan-
nie	 zajętą.	 Od	 czerwca	 2003	 roku	
Wanda	 Błeńska	 była	 honorowym	
członkiem	 Stowarzyszenia	 Obrony	
Przed	 Przemocą	 „VICTORIA”.	 Na	
spotkaniach	Stowarzyszenia	opowia-
dała	 o	 problemie	 przemocy	 wobec	
kobiet	w	Afryce	i	o	uregulowaniach,	
jakie	 są	 tam	 stosowane	wobec	 tego	
problemu.	Przede	wszystkim	 jednak	
mówiła	 kobietom	 o	 ich	 niezbywal-
nym	prawie	do	godności.	
	 Kiedy	 w	 2003	 roku	 wybuchła	
Druga	 Wojna	 w	 Zatoce	 Perskiej,	
Wanda	 Błeńska	 nie	 pozostała	 obo-
jętna.	 Za	 jej	 namową	 Fundacja	 za-
angażowała	 się	 w	 pomoc	 dla	 ofiar	
konfliktu,	 wysyłając	 na	miejsce	 leki	
i  środki	 opatrunkowe.	 W	 pięknym	
tekście	opublikowanym	w	kwietnio-
wym	 numerze	 „Raportu”,	misjonar-
ka	 pisała:	 „Pomoc	 humanitarna	 to	
nasz	obowiązek.	Musimy	coś	zdobić,	
to	jedyny	sposób,	żeby	przeciwstawić	
się	złu	wyrządzonemu	przez	wojnę”.
	 W	grudniu	2003	roku	Pani	Doktor	
została	 zaproszona	 przez	 uczniów	
II  Liceum	 Ogólnokształcącego	 im.	
Generałowej	 Zamoyskiej	 i	 Heleny	
Modrzejewskiej	 na	 organizowane	
przez	nich	„Śniadania	w	Dwójce”.
	 Ja	osobiście	miałam	zaszczyt	po-
znać	 Wandę	 Błeńską	 w	 2010	 roku,	
podczas	 spotkania	 Studenckiego	
Koła	 Chorób	 Tropikalnych	 „TRO-
PIK”	 działającego	 przy	 Katedrze	
i Klinice	Chorób	Tropikalnych	 i	 Pa-
sożytniczych	w	 Poznaniu.	 Jako	 stu-

dentka	pierwszego	roku	Wydziału	Le-
karskiego	nie	słyszałam	jeszcze	o tej	
wyjątkowej	 postaci.	 Energia	 i  zapał	
Pani	Doktor,	widoczne	nie	w jej	kru-
chym	ciele,	 ale	w	 jej	 słowach,	 tonie	
głosu	i	błyszczących	oczach,	wywarły	
na	mnie	 ogromne	wrażenie,	 podob-
nie	jak	miłość,	z którą	przemawiała.	
Choć	 wtedy	 być	 może	 nie	 w  pełni	
zdawałam	 sobie	 sprawę	 z	 wpływu,	
jakie	 to	 spotkanie	 będzie	 miało	 na	
moją	 dalszą	 działalność	 studencką	
i  zawodową,	 zapamiętałam	 je	 do-
kładnie,	i	z	pewnością	będę	pamiętać	
do	końca	życia.
	 W	czerwcu	2012	r.	miały	miejsce	
uroczyste	 obchody	 20lecia	 działal-
ności	 Fundacji	 Redemptoris	Missio.	
Pani	Doktor	uświetniła	 swoją	obec-
nością	zarówno	Mszę	Świętą	w	Poz
nańskiej	Katedrze,	jak	i	jubileuszowy	
Koncert	 Charytatywny	 w	 Auli	 Uni-
wersyteckiej.
	 Wanda	Błeńska	niemal	do	końca	
chciała	spotykać	się	z	młodzieżą,	na-
uczać	ją	o	wartości	misji.	W	2014 r.	
młodzi	 biorący	 udział	 w	 misyjnym	
konkursie:	 „Polscy	 świadkowie	wia-
ry	 i	głosiciele	Ewangelii”	zorganizo-
wanym	 przez	 s.	 Magdalenę	 Sypko,	
klaweriankę	 i	ks.	 Jakuba	Górskiego,	
dyrektora	 referatu	Misyjnego,	w	na-
grodę	za	dobre	wyniki	rywalizacji,	9	
i	10	maja	wędrowali	 śladami	pierw-
szych	 misjonarzy.	 Największe	 emo-
cje,	 łącznie	 ze	 łzami	 wzruszenia,	
towarzyszyły	spotkaniu	z	Panią	Dok-
tor	w	jej	mieszkaniu	przy	ulicy	Miłej	
w Poznaniu.	„Spotkanie	z	kruchą	jak	
opłatek	Wandą	Błeńską	było	dla	nas	
młodych	 doświadczeniem	 nie	 tylko	

Wanda Błeńska:

 Jeszcze się nie zdarzyło, abym 
odmówiła udziału w spotkaniu. 
Jestem tam, gdzie mnie zaprasza-
ją. Przeważnie były to spotkania 
parafialne, ale też wykłady dla 
studentów medycyny, zjazdy le-
karskie. Profesorowie też byli bar-
dzo zainteresowani. To przecież 
duża różnica, gdy zna się jakąś 
chorobę z literatury, a co innego, 
gdy się ma takich pacjentów na co 
dzień. Podczas spotkań pokazy-
wałam więc wykonane w Afryce 
slajdy. Oczywiście, dla osobistej 
przyjemności, niektóre okrop-
ne, najtrudniejsze przypadki, by 
ich trochę postraszyć. Kto by się 
oparł takiej pokusie, prawda? 
Ale prezentowałam też te jasne, 
promienie, a było ich naprawdę 
dużo. Największe wrażenie ro-
biło porównanie: pacjent przed 
i po leczeniu. Chory z plamami, 
obrzękami nerwów, a następnie, 
po kilku miesiącach leczenia, bez 
tych objawów.

Dr	Wanda	Błeńska	i	jej	dar	obecności
Agata	Cicha

przemijalności	 życia,	 ale	 także	 jego	
siły”	 –	 komentowali	w	maju	 gimna-
zjaliści.	–	„Jej	uśmiech,	poczucie	hu-
moru,	delikatność,	cierpliwość	i	peł-
ne	miłości	spojrzenie	pokazują	jasno	
i	wyraźnie,	że	tak	owocuje	piękne	ży-
cie.	Życie	w	zawierzeniu	Panu;	–	Po	
raz	 pierwszy	 spotkałam	 się	 z	 kimś,	
kto	w	swej	starości	tak	bardzo	mi	im-
ponuje;	 –	Pani	doktor	 jest	 dla	mnie	
świadectwem	 wielkości	 człowieka,	
który	w	Imię	Jezusa	kocha	odrzuco-
nych	i	skazanych	na	wegetację”	–	to	
niektóre	opinie	młodzieży.
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	 W	1997	r.	imię	doktor	Wandy	Błeńskiej	przyjęły	dwie	
placówki	–	Piątkowska	Szkoła	Uspołeczniona	w	Pozna-
niu	 oraz	 Oddział	 Chorób	 Zawodowych	 i	 Toksykologii	
szpitala	im.	Franciszka	Raszei	w	Poznaniu.	Pani	Doktor	
została	 patronką	Oddziału	Chorób	Zawodowych	 i	 Tok-
sykologii	szpitala	im.	Raszei	dzięki	staraniom	ówczesne-
go	ordynatora,	 doktora	Andrzeja	Kostrzewy.	Ten	 głębo-
ko	wierzący	 lekarz	poznał	Wandę	Błeńską	na	spotkaniu	
Klubu	 Inteligencji	 Katolickiej	 na	 początku	 lat	 80tych,	
i	 od	 tego	 czasu	 pozostawał	 pod	wielkim	wrażeniem	 jej	
osoby.	Misjonarka	w	1997	r.	zgodziła	się	objąć	patrona-
tem	świeżo	wyremontowany	oddział.	Placówka	zajmuje	
się	niesieniem	pomocy	 „trędowatym	końca	XX	wieku”,	
czyli	 ludziom,	 od	 których	większość	 społeczeństwa	 od-
wraca	się	z	odrazą	–	narkomanom,	alkoholikom.	Pracow-
nicy	oddziału	chcieli	wzorować	się	na	reprezentowanych	
przez	Panią	Doktor	ideach.	Pragnęli	stawiać	za	wzór	so-
bie	 i przyszłym	pokoleniom	osobę,	która	całe	życie	kie-

rowała	się	przekonaniem,	że	„ich	nie	trzeba	się	bać,	ich	
trzeba	kochać”.
	 W	1996	r.	Piątkowska	Szkoła	Uspołeczniona	(obecnie	
–	Społeczna)	ogłosiła	konkurs	na	patrona	szkoły.	Każda	
klasa	 przygotowała	 swoją	 propozycję,	 zaprezentowała	
kandydata,	a	następnie	odbyło	się	głosowanie,	w	którym	
brali	udział	uczniowie,	rodzice	i	nauczyciele.	Wśród	zgło-
szonych	 osobistości	 dominowali	 wielcy	 Wielkopolanie,	
zaproponowano	między	 innymi	 księdza	Piotra	Wawrzy-
niaka	 oraz	 lekarza	Karola	Marcinkowskiego.	 Byli	 także	
kandydaci	zagraniczni,	jak	pisarka	Astrid	Lindgren.	Wan-
dę	 Błeńską	 zgłosiła	 klasa	 katechetki	 Alodii	 Tomaszew-
skiej.	Wcześniej	nikt	w	szkole	nie	słyszał	o	pani	doktor.	
Opowieść	o	jej	życiu	i	działalności	przekonała	dzieci	i do-
rosłych,	 że	 jest	 to	 osoba	 będąca	 najpiękniejszym	 i	 naj-
wartościowszym	przykładem.	Wanda	Błeńska	 zwycięży-
ła	w konkursie	dzięki	 zdecydowanej	przewadze	głosów.	
Przez	 cały	 rok	 szkolny	 1996/1997	 dzieci	 zapoznawały	
się	z	osobą	Pani	Doktor.	Wydawano	zeszyty	tematyczne	
„Śladami	Dokty”,	ukazała	się	także	książka	„Jej	światło”,	
autorstwa	 poloniski,	 pani	Małgorzaty	Nawrockiej.	Każ-
da	z	klas	miała	od	tego	roku	zadanie	podjęcia	działalno-
ści	charytatywnej	–	opieki	nad	ludźmi	chorymi,	starymi,	
współpracy	 ze	 szpitalem	 czy	 choćby	 niesienia	 pomocy	
bezdomnym	 psom.	 Ceremonia	 nadania	 szkole	 imienia	
Doktor	Wandy	Błeńskiej	odbyła	się	14	czerwca	1997	r.
	 Od	tego	czasu	Pani	Doktor	była	stale	obecna	w	życiu	
szkoły.	 Przyjeżdżała	 na	 uroczyste	 rozpoczęcia	 i	 zakoń-
czenia	 kolejnych	 lat	 szkolnych,	 była	 obecna	 na	 każdej	
bożonarodzeniowej	pastorałce,	obchodach	Wielkiej	Nocy	
i	rekolekcjach.	Jesienią	1997	r.	wzięła	udział	w	„Rajdzie	
Czarnego	 Lądu”,	 wyprawie	 z	 metą	 w	 podpoznańskim	
Okońcu,	gdzie	mogła	zapoznać	się	z	uczniami,	rodzicami	
i	gronem	pedagogicznym.	Przyglądała	się	dziecięcym	plą-
som	w	afrykańskich	rytmach	zajadając	grochówkę	z me-
nażki.
	 Co	roku	na	przełomie	października	i	listopada	dzieci	
organizowały	spotkania	z	okazji	jej	urodzin.	Dla	uczniów	
klas	pierwszych	był	to	najczęściej	pierwszy	kontakt	z	pa-
tronką.	Po	uroczystej	Mszy	świętej	dzieci	wręczały	Pani	

Dr	Wanda	Błeńska	–	przyjaciółka	dzieci
Agata Cicha

pani doktor wanda błeńska w jury konkursu Mój Szkol-
ny Kolega z Afryki w sandomierzu w czerwcu 2006 r.

Wanda Błeńska:

Jacyś chłopcy sprzedali mi małpkę. Miała przywią-

zany powróz na brzuszku, a oni ją na nim prowa-

dzili. Natychmiast zdjęłam jej ten powróz, posma-

rowałam wytarty brzuszek kremami, a uwolniona 

małpka skoczyła od razu na drzewo. Jednak nie 

uciekła. Przygotowałam jej ładne łóżeczko na mojej 

werandzie, niedaleko pod oknem, może zabrała ją jej 

matka. W każdym razie historia małpki się skończy-

ła. Była bardzo złośliwa. Złośliwości było wiele. Na 

przykład kradła co się dało. Nagryzała każdy owoc, 

który był na talerzu. W ten sposób chyba informowa-

ła: „To moje!” Żeby porwała jeden i zjadła... A ona 

nie! Każdy owoc nagryzła. Zwierzęta nie są tak nie-

mądre, jak myślimy... Dobrze wiedzą, co im wolno, 

a czego nie. A małpa zawsze robi to, czego nie wolno. 

Doktor	laurki	z	życzeniami	–	kolejka	
zdawała	się	nie	mieć	końca,	ale	Wan-
da	Błeńska	zawsze	pozostawała	cier-
pliwa	 i	 uśmiechnięta,	 każdą	 kartkę	
z osobna	musiała	obejrzeć,	przeczytać	
i	 pochwalić,	 a	 autora	pogłaskać	 albo	
uściskać.	W	kolejnych	latach	nauczy-
cielki	próbowały	ulżyć	jubilatce	i	wy-
syłać	 jedynie	 delegacje	 klas,	 jednak	
co	 roku	 trafiały	 się	maluchy,	 którym	

(dokończenie na str. 14)
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udawało	 się	 ominąć	 czujne	 opiekunki	
i	przemknąć	do	Pani	Doktor	z	własną	
laurką.	Po	skończonych	życzeniach	za-
praszano	Panią	Doktor	na	salę	gimna-
styczną,	gdzie	za	stołem	pełnym	łakoci	
uczniowie	 mogli	 zasypywać	 patronkę	
pytaniami.	 Nawet	 na	 te	 najbardziej	
nieporadne	 i	 niezgrabnie	 sformułowa-
ne	 Pani	 Doktor	 odpowiadała	 pięknie,	
błyskotliwie,	 w	 sposób	 pełen	 szacun-
ku	 i	mądrości,	ale	zrozumiały	dla	naj-
młodszych.	Dzieci	cieszyły	się	–	mamy	
patrona,	 z	 którym	 można	 pogadać!	
Większość	 nie	 zdawała	 sobie	 sprawy	
z wagi	tych	spotkań,	lgnęły	do	wielkiej	
misjonarki	 instynktownie,	 do	 jej	 do-
broci	i	czułości.	Kiedy	po	skończonych	
uroczystościach	nauczycielki	odwoziły	
panią	doktor	do	domu,	pytały,	czy	czu-
je	 się	 bardzo	 zmęczona.	 Ona	 zawsze	
śmiała	się	wtedy	i	pytała	czym	miałaby	
się	 zmęczyć?	Ona	 przecież	 nic	 szcze-
gólnego	nie	robiła,	a	towarzystwo	ludzi	
dodaje	jej	sił.
	 Piątkowska	 Szkoła	 Społeczna,	
przyj	mując	 imię	 wielkiej	 patronki,	
przyjęła	 zobowiązanie	 i	 odpowiedzial-
ność	 za	 krzewienie	 reprezentowanych	
przez	 nią	 wartości.	 Na	 terenie	 szkoły	
utworzono	 koło	 humanitarne,	 obej-
mujące	 swoją	 działalnością	 uczniów	
wszystkich	 klas.	 Początki	 były	 bardzo	
proste	 –	 darczyńcy	 oraz	 same	 dzieci	
przynosiły	z	domów	prześcieradła	i ob-
rusy,	 które	wspólnie	 cięły	 na	materia-
ły	 opatrunkowe	 i	 przygotowywały	 do	
wysyłki	 do	 ośrodka	 dla	 trędowatych	
w	 Indiach.	 W  uczniach	 budowała	 się	
świadomość,	 że	 w	 tym	 wielkim	 świe-
cie	 potrzebne	 są	 ich	małe	 dłonie,	 aby	
stawał	 się	 on	 lepszy.	 Koło	 przez	 lata	
działalności	 współpracowało	 między	
innymi	 z	 Ośrodkiem	 Wspomagania	
Rodziny	w	Kobylnicy,	Centrum	Misyj-
nym	Zgromadzenia	 Sióstr	Misjonarek	
Apostolstwa	Katolickiego,	Ruchem	So-
lidarności	z	Ubogimi	Trzeciego	Świata	
MAITRI,	 Fundacją	 Redempto	ris	 Mis-
sio	oraz	Domem	Dziecka	w Białocha-
wie.	 Od	 2003	 r.	 szkoła	 bierze	 udział	
w	 akcji	Adopcja	 serca.	Od	 tego	 czasu	
pomogła	w	utrzymaniu	i	edukacji	dwój-
ki	afrykańskich	dzieci,	obecnie	ma	już	
trzeciego	podopiecznego.
	 W	 2000	 r.	 dzieci	 z	 Piątkowskiej	
Szkoły	 Społecznej	 wpadły	 na	 po-
mysł,	 aby	 nadać	 Pani	 Doktor	 Order	
Uśmiechu.	 Jest	 to	 międzynarodowe	
odznaczenie	 przyznawane	 przez	 dzie-
ci	osobom,	które	są	dla	nich	z	 jakichś	

względów	 wyjątkowe	 i	 przynoszą	 im	
radość.	 Pojawiła	 się	myśl,	 aby	 do	Ka-
pituły	Orderu	 zwróciły	 się	nie	 polskie	
dzieci,	 ale	 ugandyjskie,	 które	 tyle	 za-
wdzięczają	Dokcie.	Napisano	więc	list	
z	propozycją	do	najmłodszych	pacjen-
tów	 ośrodka	 w	 Bulubie.	 Niebawem	
z Ugandy	nadszedł	do	Kapituły	Orderu	
Uśmiechu	 list	 z	 rekomendacjami.	Byli	
podopieczni	Pani	Doktor	pisali,	że	bez	
wątpienia	miała	dla	nich	w	sercu	osob-
ną	„komorę”.	Znana	była	z	tego,	że	no-
torycznie,	a	zwłaszcza	w	okresie	nasi-
lającej	 się	wojny	domowej,	zostawiała	
część	 własnego	 jedzenia	 dla	 któregoś	
z	 najbardziej	 chorych	 i	wygłodzonych	
malców.	Pochylała	się	bez	strachu	nad	
ich	chorobami,	dbała	o	edukację,	budo-
wała	w	nich	poczucie	godności.	Wkrót-
ce	 po	 otrzymaniu	 tego	 wzruszającego	
listu,	 Kapituła	 ogłosiła	 panią	 Doktor	
Wandę	Błeńską	zwyciężczynią	konkur-
su	 i	mianowała	 ją	 Kawalerem	Orderu	
Uśmiechu.	 Podczas	 ceremonii	 Dokta	
wypiła	z	pogodną	miną	sok	z cytryny,	
a	 następnie	 została	 pasowana	 różą.	
Przyrzekła	 przed	 dziećmi	 i	 członkami	
Kapituły	 „być	 zawsze	 pogodną	 i	 ra-
dość	dzieciom	przynosić”,	by	wreszcie	
otrzymać	 Order	 –	 uśmiechnięte	 sło-
neczko.	 W	 następnych	 latach	 często	
pokazywała	 się	 z	 nim	 przypiętym	 do	
piersi,	ponieważ,	jak	sama	mówiła,	był	
najbliższy	jej	sercu.
	 Z	okazji	 świąt	Bożego	Narodzenia	
2013	 r.,	Wanda	 Błeńska	w	wieku	 102	
lat	 po	 raz	 ostatni	 odwiedziła	 uczniów	
i	 nauczycieli	 z	 Piątkowskiej	 Szkoły	
Społecznej.	 Dzieci	 postanowiły	 przy-
gotować	dla	ukochanej	patronki	poda-
runek	–	chętni	mieli	za	zadanie	zrobić	
z	 włóczki	 niewielkie	 kwadraciki,	 aby	
na	koniec	połączyć	je	wszystkie	w	dłu-
gi	 szal.	Zgłosiło	 się	 tak	wielu	pełnych	
zapału	uczniów,	że	ostatecznie	z	dzie-
siątek	kwadracików	powstała	przepięk-
na	 narzuta	 na	 łóżko	 i	 dwie	 poszewki	
na	 poduszki.	 Maluchy	 po	 raz	 kolejny	
dały	 dowód	 swojej	 ogromnej	 miłości	
i wdzięczności	dla	Pani	Doktor.
	 Od	2001	do	2006	roku	Komisja	Epi-
skopatu	Polski	 ds.	Misji	 organizowała	
konkurs	 „Mój	 szkolny	 kolega	 z	 Afry-
ki”.	Jego	celem	było	propagowanie	wie-
dzy	o	Czarnym	Lądzie,	pracy	misyjnej	
i rozbudzanie	wrażliwości	na	potrzeby	
biednych	 wśród	 młodzieży	 szkolnej.	
Wanda	Błeńska	 zasiadała	w	 jury	 kon-
kursu,	 inspirując	 dzieci	 jako	Ambasa-
dorka	Misyjnego	Laikatu.

Wanda Błeńska:

Opowiem jeszcze jedną hi-
storię, o hipopotamie. Mia-
łam mały kajak. Kiedyś 
popłynęłam nim odnogą 
jeziora Wiktorii. Chcia-
łam podpłynąć pod drzewo. 
A  tam, pod drzewem, był 
hipopotam. Coś mnie tknę-
ło i odwróciłam głowę. Gdy 
się odwróciłam, zobaczyłam 
otwartą paszczę. Do dziś 
ją pamiętam. Miała różo-
we wnętrze, a  w środku 
kły, takie żółto-złote. Ten 
otwarty pysk był dokładnie 
nad końcem mojego kaja-
ka. Wówczas na całe jezioro 
wrzasnęłam: „Święty Rafa-
le ratuj! Ja będę wiosłować”. 
No i święty Rafał mnie ura-
tował. Potem okazało się, że 
hipopotam był ranny i dlate-
go był taki agresywny.
Następnego dnia pod mój 
dom przyszły dwa hipopo-
tamy. Gdybym powiedzia-
ła o  tym komukolwiek, to 
z pewnością natychmiast 
znalazłby się jakiś myśliwy, 
który by je ustrzelił. Moi 
pacjenci dostaliby na obiad 
mięso, które jedzą tylko dwa 
razy w roku z okazji świąt. 
Postanowiłam jednak nie 
„wydawać” ich, bo przecież 
„mój” hipcio też przecież 
mógł zabić, a przecież da-
rował mi życie. Pomyślałam 
sobie, że to może on sam 
przyszedł, albo jego brat. 
Niemniej miałam jednak 
trochę wyrzutów sumienia.
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	 Po	 powrocie	 do	 kraju	 wielką	 misjonarkę	 obsypano	
morzem	 zasłużonych	 nagród	 i  odznaczeń.	 Ona	 jednak	
do	samego	końca	pozostawała	skromna	i podkreślała,	że	
nie	czuje	się	godna	tylu	wyróżnień.	W 1993 r.	prezydent	
Rzeczpospolitej	 Lech	 Wałęsa	 nadał	 Wandzie	 Błeńskiej	
Krzyż	Komandorski	Orderu	Odrodzenia	Polski	z Gwiaz-
dą,	najwyższe	polskie	odznaczenie	państwowe	cywilne.
	 Na	początku	1994	r.	dr	Wanda	Błeńska	została	Laure-
atką	Fundacji	Alfreda	 Jurzykowskiego	z	Nowego	 Jorku.	
Postanowiła	jednak	nie	jechać	na	galę	i	całą	nagrodę	–	6 ty-
sięcy	dolarów,	przeznaczyć	na	działalność	„Redemptoris	
Missio”	oraz	na	rzecz	Fundacji	Dla	Dzieci		z	Chorobą	No-
wotworową	z Poz	nania.	W	swym	liście	do	nowojorskich	
przedstawicieli	 fun	dacji	pisała:	„Jestem	bardzo	szczęśli-
wa,	mogąc	 kontynuować	 przynoszenie	 ulgi	 cierpieniom	
chorych	rękami	innych,	pełnych	poświęcenia	osób,	przy	
wydatnej	pomocy	Waszej	nagrody”.
	 W	1994	 r.	 obchodzono	 75.	 rocznicę	 powołania	Uni-
wersytetu	 Poznańskiego,	 na	 którym	 Wanda	 Błeńska	
ukończyła	studia	na	Wydziale	Lekarskim	i uzyskała	tytuł	
lekarza.	W	maju	 tego	 roku	na	 padła	 propozycja	wyróż-
nienia	Pani	Doktor	 tytułem	doktor	honoris	causa.	Spo-
tkała	się	ona	z jednomyślnym	poparciem	władz	Akademii	

Dr	Wanda	Błeńska	w	blasku	reflektorów
Agata Cicha

(dokończenie na str. 16-18)
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Medycznej,	 zarówno	Senackiej	Komisji	 do	Spraw	Nau
ki	 pod	 kierownictwem	 prof.	 Grzegorza	 Bręborowicza,	
jak	 i Komisji	Rady	Wydziału	Lekarskiego	II	w	składzie:	
prof.	Wiesława	Biczysko,	prof.	Wanda	Kocięcka,	prof.	An-
drzej	Łukaszyk,	dr	med.	Roman	Meissner,	prof.	Kazimie-
ra	Malinowska,	 prof.	 Zbigniew	 Pawłowski,	 prof.	Maria	
Pietkiewicz,	prof.	Irena	Westfal.	Na	promotora	wybrano	
prof.	Andrzeja	Łukaszyka,	a	recenzentami	przewodu	zo-

stali	prof.	Aleksandra	KrygierStojałowska	z	Pomorskiej	
Akademii	 Medycznej	 oraz	 prof.	 Jerzy	 Król.	 Pozytywne	
recenzje	 sprawiły,	 że	 już	 w	 lipcu	 1994	 r.	 Senat	 podjął	
jednomyślnie	uchwałę	nadającą	Wandzie	Błeńskiej	tytuł	
doktora	h.c.	Rektor	zadecydował,	 iż	ceremonia	nadania	

wanda błeńska podczas wykładu doktorskiego
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tytułu	odbyła	się	5	października	1994	r.,	podczas	inaugu-
racji	roku	akademickiego	1994/1995.	Podczas	tej	pięknej	
i	 doniosłej	 uroczystości	 studenci,	 których	 Pani	 Doktor	
zawsze	umiała	sobie	zjednywać,	w	ramach	żartu	zaprosili	
ją	na	imprezę	do	akademika.	Jakież	było	ich	zdziwienie,	
gdy	ta	wielka	osoba,	doktor	honoris	causa,	a	jednocześnie	
krucha	staruszka,	naprawdę	skorzystała	z	zaproszenia!
	 Z	okazji	nadania	Wandzie	Błeńskiej	tytułu	doctor	ho-
noris	causa,	Fundacja	Redemptoris	Missio	wydała	pierw-
szy	numer	„Raportu”	–	biuletynu	informacyjnego	dla	jej	
członków	i	sympatyków,	który	od	tego	czasu	ukazywał	się	
regularnie.
	 Zgodnie	z	wieloletnią	tradycją,	w	pierwszych	miesią-
cach	2001	roku	dokonano	wyboru	Wielkopolanina	Roku	
2000.	 Tym	 razem	 ten	 zaszczytny	 tytuł	 przypadł	 doktor	
Wandzie	Błeńskiej.	Uroczysty	koncert	na	jej	cześć	odbył	
się	1	marca	w	Sali	Czerwonej	Pałacu	Działyńskich.	Wy-
darzenie	uświetnił	występ	Jacka	Kowalskiego	z	zespołem	
Monogramista	J.K.	Podczas	koncertu	została	przeprowa-
dzona	zbiórka	pieniędzy	na	cel	charytatywny.
	 15	maja	2001	r.	w uchwałę	Rady	Miasta	Poznania	wpi-
sano	decyzję	o	nadaniu	Wandzie	Błeńskiej	tytułu	Hono-
rowego	Obywatela	Miasta	Poznania.
	 19	października	2003	r.	miały	miejsce	dwa	niezwykle	
ważne	wydarzenia:	 beatyfikacja	Matki	Teresy	 z	Kalkuty	
oraz	nadanie	Doktor	Wandzie	Błeńskiej	Orderu	Świętego	
Sylwestra,	najwyższego	papieskiego	odznaczenia	dla	osób	

świeckich.	Podczas	uroczystej	Eucharystii	w	poznańskiej	
bazylice	archikatedralnej	Arcybiskup	Stanisław	Gądecki	
podczas	swojej	homilii	 stwierdził,	że	zarówno	błogosła-
wiona	Matka	Teresa,	jak	i	doktor	Wanda	Błeńska	„czynią	
dzieło	misyjne	czymś	nadzwyczaj	wzywającym,	ponieważ	
podejmują	je	ludzie,	którzy	nie	cieszą	się	ani	wielkim	bo-
gactwem,	ani	też	wielkim	zdrowiem,	ale	w	swojej	fizycz-
nej	 kruchości	wychodzą	 do	 innych	w	 całości	 oparci	 na	
duchu	Chrystusowym”.	Doktor	Wanda	Błeńska	z	właści-
wą	sobie	skromnością	stwierdziła,	że	nie	zasłużyła	sobie	
na	takie	wyróżnienie.	Według	Matki	Trędowatych,	dzieli	
je	z	tymi	wszystkimi,	którzy	z	nią	ciężko	pracowali	oraz	
wspierali	 finansowo.	Order	 Świętego	Sylwestra	 do	 cza-
sów	Jana	Pawła	II	przyznawano	tylko	mężczyznom.
	 W	 tym	 samym	 roku	 Pani	 Doktor	 otrzymała	 Złotego	
Hipolita	–	wyróżnienie	przyznawane	przez	poznańskie	To-
warzystwo	im.	Hipolita	Cegielskiego,	statuetkę	wręczaną	
wraz	z	tytułem	Wybitnej	Osobistości	Pracy	Organicznej.
	 W	2004	r.	Wanda	Błeńska	została	uhonorowana	orde-
rem	„Ecce	Homo”	za	„poświęcenie,	radość	i	podziw	dla	
życia,	 za	 bezgraniczne	 i  bezwarunkowe	 oddanie	 swego	
życie	 potrzebującym”.	 Nagroda	 ta	 jest	 polskim  odzna-
czeniem	kościelnym	przeznaczonym	dla	tych,	którzy	swą	
działalnością	dowodzą	prawdziwości	słów:	„człowiek	to	
brzmi	dumnie”.
	 16	 maja	 2007	 r.	 doktor	 Wanda	 Błeńska	 otrzyma-
ła	 przyznaną	 po	 raz	 pierwszy	 Nagrodę	 im.	 Ryszarda	

arcybiskup stanisław gądecki, dr wanda błeńska i prof. andrzej Łukaszyk
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Kapuścińskiego.		 „Czuję	 się	 skrępowana	 i	 zawstydzona	
tymi	 wszystkimi	 uznaniami,	 jakie	 mnie	 spotykają.	 Ale	
tak	to	już	jest,	że	medal	przyciąga	medal”	–	powiedziała	

skromnie,	odbierając	nagrodę	w	auli	Uniwersytetu	Ada-
ma	Mickiewicza	w	Poznaniu. Z	pomysłem	uhonorowa-
nia	misjonarki	wyszedł	sam	Kapuściński,	gdy	pod	koniec	
ubiegłego	 roku	 gościł	 w	 Poznaniu.	 Z	 uznaniem	 mówił	
o pełnej	poświęcenia	działalności	dr	Błeńskiej,	którą	spo-
tkał	podczas	jednej	ze	swych	afrykańskich	wypraw. Sta-
tuetkę	w	kształcie	rozpostartych	ramion	anioła	wręczyła	
jej	wdowa	po	zmarłym	reportażyście	Alicja	Kapuścińska.	
Marszałek	 województwa	 wielkopolskiego	 Marek	 Woź-
niak	zdecydował,	że	nagroda	imienia	Ryszarda	Kapuściń-
skiego	przyznawana	będzie	co	roku	osobom	szczególnie	
zasłużonym	w	czynieniu	dobra	dla	całego	świata. 
	 Podczas	obchodów	99.	urodzin	Pani	Doktor,	3	 listo-
pada	 2010	 r.	 marszałek	 województwa	 Marek	 Woźniak	
wręczył	 jubilatce	 medal	 „Pro	 Memoria”	 przyznawany	
przez	Kierownika	Urzędu	do	spraw	Kombatantów	i	Osób	
Represjonowanych	za	„wybitne	zasługi	w	utrwalaniu	pa-
mięci	o	czynach	w	walce	o	niepodległość	Polski	podczas	
II	Wojny	Światowej	i	po	jej	zakończeniu”.	Na	uroczystość	
do	 Urzędu	 Marszałkowskiego	 przybyli	 przyjaciele	 Pani	
Doktor	ze	Światowego	Związku	Żołnierzy	AK	–	Środo-
wisko	„Pałac”.
	 W	 grudniu	 2010	 r.	 dr	 Wanda	 Błeńska	 odebrała	 od	
Marka	 Michalaka	 Nagrodę	 Honorową	 Rzecznika	 Praw	
Dziecka.	Wręczono	ją	w	Piątkowskiej	Szkole	Społecznej,	
uroczystość	 poprzedziły	 jasełka	 zaprezentowane	 przez	
uczniów.  Laureatka	 odbierając	 nagrodę	 powiedziała,	 że	
nie	jest	jej	godna.	–	Ale	dziękuję,	bo	wiem,	że	za	każdą	
taką	nagrodą	są	wasze	serca	–	dodała.
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	 Co	roku	urodziny	Pani	Doktor	były	dla	Poznaniaków	
ważnym	 wydarzeniem.	 Biskupi	 odprawiali	 uroczyste	
msze	święte,	na	których	gościły	wielkie	osobistości.	Uni-
wersytet	 Medyczny	 oraz	 Fundacja	 Redemptoris	 Missio	
przygotowywali	ku	czci	jubilatki	koncerty	i	inne	wydarze-
nia	kulturalne,	przyciągające	rzesze	ludzi.	Wiele	osób	dzi-
wiło	się,	skąd	sędziwa	kobieta	bierze	siłę,	by	uczestniczyć	
w	nieraz	wielodniowych	obchodach.	Ona	jednak	przeby-
wała	na	nich	z	nieustannym	wzruszeniem	i	podziwem	dla	
organizatorów.
	 Nie	sposób	opisać	tu	wszystkich	uroczystości	ku	czci	
Wandy	 Błeńskiej,	 przytoczę	 więc	 tylko	 najważniejsze	
i	 najlepiej	 udokumentowane.	 W	 dniu	 30	 października	
2001	roku	przypadały	90.	urodziny	Pani	Doktor.	Dzień	
ten	Dokta	spędziła	z	trędowatymi,	w	ośrodku	ojca	Ma-
riana	 Żelazka	 w	 Indiach.	 W	 Polsce	 oficjalne	 obchody	
odbyły	się	dopiero	po	jej	powrocie,	8	listopada.	Zaczęło	
się	Mszą	świętą	w	kościele	O.O.	Dominikanów.	następ-
nie	w  auli	UAM	otwarto	wystawy	 przygotowane	 przez	
dzieci	z	Piątkowskiej	Szkoły	Uspołecznionej	im.	Wandy	
Błeńskiej:	 „Misje	w	 oczach	 dzieci”	 i	 „Matka	 Trędowa-
tych	–	doktor	Wanda	Błeńska”.	Momentem	kulminacyj-
nym	wieczoru	było	odczytanie	listu	z	życzeniami	od	pa-
pieża	Jana	Pawła II	oraz	wręczenie	jubilatce	odznaczeń:	
od	 Fundacji	 Redemptoris	 Missio	 medalu	 „Tym,	 którzy	
czynią	 dobro...”,	 a  od	 Oddziału	 Chorób	 Zawodowych	
i  Toksykologii	 Szpitala	 im.	 Franciszka	 Raszei	 medalu	
pamiątkowego.	Na	wymienianie	jej	licznych	zasług	pani	
Doktor	odpowiedziała,	że	ma	poczucie,	iż	otrzymała	ta-
lenty,	 z	których	będzie	musiała	 się	 rozliczyć,	 a	 już	 jest	
w długach.

	 W	2011	r.	z	wielką	radością	świętowano	100	roczni-
cę	 urodzin	Doktor	Wandy	 Błeńskiej.	 Uczniowie	 i	 przy-
jaciele	 poznańskiej	 Szkoły	Uspołecznionej	 i	 Społecznej	
zorganizowali	uroczystości,	w	których	wzięła	udział	 ju-
bilatka.	 Dzieci	 przygotowały	 dla	 niej	 przedstawienie	 –	
niespodziankę,	opowiadające	o	życiu	w	Afryce.	Kilka	dni	
później,	23	października,	w Światową	Niedzielę	Misyjną,	
biskup	Marek	 Jędraszewski	w	poznańskiej	katedrze	od-
prawił	Mszę	świętą	w	intencji	misjonarki.	27 października	
obchody	jubileuszu	Dokty	odbyły	się	na	poznańskim	Uni-
wersytecie	Medycznym.	W	uroczystościach	wzięło	udział	
kilkaset	 osób.	 Jubilatce	 życzenia	 złożyli	m.in.	 przedsta-
wiciele	władz	miasta,	województwa	 i	Uniwersytetu	Me-
dycznego.	Pani	Doktor	nie	ukrywała	wzruszenia.	„Jestem	
wdzięczna	Panu	Bogu	za	to,	że	mogłam	tam	przebywać	
i	pomagać	ludziom.	To	były	lata	ciężkiej,	ale	szczęśliwej	
pracy.	Przez	ten	czas	zaznałam	wiele	serdeczności	i	życz-
liwości,	wiele	dobra	szczególnie	od	osób,	które	spotkałam	
w	Afryce”	–	powiedziała.	Następnego	dnia	z	misjonarką	
spotkał	 się	 przebywający	 w	 Poznaniu	 prezydent	 Broni-
sław	Komorowski.	Dokładnie	w	dzień	urodzin	dostojnej	
jubilatki,	 30	 października,	 Akademickie	 Koło	 Misjolo-
giczne	 odprawiło	 różaniec	 misyjny	 na	 moście	 Biskupa	
Jordana	 na	 Ostrowie	 Tumskim.	 Po	 modlitwie	 studenci	
zapalili	 na	niebie	 100	urodzinowych	 lampionów.	Każdy	
z	 balonów	 był	 cegiełką	 na	 rzecz	 ośrodka	 w	 Ugandzie.	
Z okazji	urodzin	do	dr	Wandy	Błeńskiej	napisał	Donald	
Tusk.	–	„Dane	było	Pani	przeżyć	cały	wiek	naszej	polskiej	
historii,	doświadczyć	trudów	i	radości	z	nią	związanych.	
Tak	długie	życie	jest	skarbnicą	doświadczeń	dla	kilku	po-
koleń	Polaków”	–	napisał	w	liście	premier.

Urodziny	dr	Wandy	Błeńskiej	
–	doroczne	Święto	Poznaniaków

Agata Cicha
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O Doktor Wandzie Błeńskiej w ostatnim dwudziestoleciu jej pięknego życia powstało wiele dzieł, mających na celu podsumowanie jej niezwy-
kłego dorobku. Zachęcamy czytelników, którzy jeszcze tego nie zrobili, do zapoznania się z filmami takimi jak „W sercu Afryki”, „Pożegnanie 
z Ugandą” „Dokta”, czy najnowszą produkcją Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza „Ikona życia misyjnego”. Przepiękną książką o misjonar-
ce jest „Spełnione życie” autorstwa Joanny Molewskiej i Marty Pawelec, jednak na temat Dokty powstały też mniej znane, równie wartościowe 
dzieła jak np. „Jej światło” Małgorzaty Nawrockiej.

Wanda Błeńska:

Stosunek lekarza do pa-

cjenta jest na całym świecie 

taki sam. Albo mu daje serce 

i  swoją wiedzę, którą stara 

się pogłębiać, aby lepiej po-

móc pacjentowi, albo nie. Nie 

można podchodzić z lękiem 

do pacjenta, bo on to wyczuje. 

Nie bać się – to wymaga sa-

mozaparcia. Wśród trędowa-

tych może pracować tylko ten, 

kto się tej choroby nie boi.

102 urodziny dr wandy błeńskiej w siedzibie Fundacji redemptoris missio – 2013 r.

100-lecie urodzin dr wandy błeńskiej na moście biskupa jordana w poznaniu
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