
	

	

Sprawozdanie	merytoryczne	z	działalności		

Fundacji	Pomocy	Humanitarnej	„Redemptoris	Missio”	w		roku	2015.	

	

Fundacja	 prowadziła	 w	 2015	 roku	 działalność	 zgodną	 ze	 swoim	 statutem	 w	 następujących	
obszarach:	

Wyjazdy	na	misje	personelu	medycznego.	
Dnia	 30	 stycznia	 z	 Kamerunu	 po	 trzymiesięcznym	 pobycie	 w	 Kamerunie	 powrócił	
stomatolog	Krzysztof	Gniazdowski.	
Od	15	stycznia	do	15	lutego	w	Kamerunie	pracowali	stomatolog	Marta	Żęcin	i	okulista	
Dariusz	Tuleja.	
W	 maju	 została	 wysłana	 do	 Nepalu	 pięcioosobowa	 grupa	 lekarzy,	 którzy	 leczyli	
poszkodowanych	w	wyniku	trzęsienia	ziemi	25	kwietnia	2015r.	W	wyprawie	wzięli	udział	
lek.	Ashish	Lohani,	Katarzyna	Kowalik	–	lekarz	pediatra,	Michał	Pilarski	–	anestezjolog,	
Grzegorz	Michalski	-	chirurg,	Agnieszka	Góralska	–	ratownik	medyczny	i	lekarz.	
W	 lipcu	przy	współpracy	 z	Ministerstwem	Spraw	Zagranicznych	w	 ramach	programu	
Polska	Pomoc		na	praktyki	medyczne	wyjechali:	
-	Papua	Nowa	Gwinea	-	Dawid	Maison	(student	 IV	roku	medycyny)	 i	Michał	Rudnicki	
(student	IV	roku	medycyny)		-	powrót	20	października.	
-	Rwanda	–	lek.	Agata	Cicha,	Agnieszka	Pydzińska	(studentka	IV	roku	medycyny)	i	Anna	
Klupś	(położna)	–	powrót	21	października.	
Do	Kamerunu	wyjechała	lek.	stom.	Magdalena	Kusińska	(	29	lipca	–	30	października).	
W	Rwandzie	pracowała	doktor	Aneta	Ciołek	(20	września	–	4	stycznia	2016r.).	
W	Kenii	w	ramach	programu	z	MSZ	pracowała	położna	Ewelina	Walkowiak	(22	września	
-	23	grudnia).	
Do	Indii	wyjechała	lekarka	Kinga	Zastawna	(24	listopada	–	23	grudnia).	
		
	
Popularyzacja	idei	pomocy	i	wiedzy	o	misjach	
Dzięki	 zaangażowaniu	 dr	 Barbary	 Filipiak	 w	 roku	 2015	 odbyły	 się	 trzy		 „Spotkania	 z	
Afryką”.	Spotkania	służyły	popularyzowaniu	idei	pomocy	wśród	studentów	poznańskich	
uczelni.	
26	lutego	–	lek.	tom.	Krzysztof	Gniazdowski	-	Kamerun	
19	maja		–	Jacek	Jarosz	–	Madagaskar	
19		listopada	–	Anna	Klupś,	Agnieszka	Pydzińska,	Agata	Cicha	-	Rwanda	
	



												 W	 Centrum	Wolontariatu	 Fundacji	 mgr	 Mateusz	 Cofta	 przeprowadzał	 raz	 w	
miesiącu	 wykłady	 ze	 studentami	 kierunków	 medycznych,	 na	 których	 w	 ramach	
programu	nauczania	przedstawiał	prezentację	na	temat	działalności	Fundacji.		

Wystawa	zdjęć	z	pracy	wolontariuszy	gościła	w	dniach	3	kwietnia	-	18	czerwca	w	
Muzeum	we	Wronkach.	

W	 dniu	 19	 kwietnia	 odbył	 się		 uroczysty	 Koncert	 Charytatywny	 Fundacji	 dla	
Sympatyków	 Fundacji	 poświęcony	 pamięci	 Doktor	 Wandy	 Błeńskiej	 zwanej	 Matką	
Trędowatych.		

W	maju	projekt	„Dentysta	w	Afryce”	był	prezentowany	w	ramach	konferencji	
naukowej	zorganizowanej	w	Lublinie.	

Dnia	17	maja	2015	–	delegacja	lekarzy	z	Beninu	złożyła	wieniec	na	grobie	Doktor	
Wandy	Błeńskiej	w	hołdzie	Matce	Trędowatych.	W	wydarzeniu	udział	wzięła	dr	Barbara	
Filipiak	–	członek	Rady	Fundacji	Redemptoris	Missio.	

W	 maju	 w	 Szkole	 Podstawowej	 nr	 2	 w	 Luboniu	 odbyła	 się	 prezentacja	
działalności	Fundacji	(Justyna	Janiec	–	Palczewska).	

Prezes	 Fundacji	 Anna	 Tarajkowska	 wzięła	 udział	 w	 Krajowym	 Kongresie	
Misyjnym	w	Warszawie	w	dniach	12-14	czerwca.	

Piątka	wolontariuszy	Fundacji	 (Anna	Klupś,	Agnieszka	Pydzyńska,	Agata	Cicha,	
Michał	Rudnicki	i	Dawid	Maison)	14	czerwca	z	rąk	Arcybiskupa	Stanisława	Gądeckiego	
otrzymała	krzyże	misyjne.	

Imieniem	Pani	Doktor	Wandy	Błeńskiej	zostały	nazwane	studnie	wybudowane	w	
kolonii	trędowatych	w	Puri	i	Jevoodaya.		

W	 czerwcu	 wolontariusze	 Fundacji	 przeprowadzili	 prezentacje	 działalności	
Fundacji;	Jacek	Jarosz	w	Szkole	Podstawowej	nr	63,	Szkole	Podstawowej	nr	71,	Szkole	
Podstawowej	 nr	 13	 i	 kawiarni	 Blubra	 Kafe,	 Ewelina	 Walkowiak	 w	 Liceum	
Ogólnokształcącym	w	Środzie	Wielkopolskiej.	W	czerwcu	wolontariusze	Fundacji:	Sara	
Suchowiak	 i	 Bartosz	Mroczyk	 zorganizowali	 „Bieg	 dla	Nepalu”,	 który	 zgromadził	 185	
uczestników.	 W	 kościele	 p.w.	 Św.	 Jana	 Kantego	 odbył	 się	 koncert	 chóru	 i	 zespołu	
muzycznego	lekarzy	p.t.	„Lekarze	dla	Redemptoris	Missio”.	Całość	zebranych	środków	
przeznaczono	na	pomoc	poszkodowanym	w	wyniku	trzęsienia	ziemi	w	Nepalu.		

W	sierpniu	wolontariusze	Fundacji	Ewelina	Walkowiak,	Monika	Pacholak,	Jacek	
Jarosz	 i	wzięli	udział	w	Rock	Campie	w	Rokietnicy,	Targu	Śniadaniowym	 i	 Festynie	w	
Gminie	 Luboń	 w	 Poznaniu	 i	 prezentowali	 Akcję	 „Puszka	 dla	Maluszka”	 i	 działalność	
Fundacji.	

We	 wrześniu	 odbył	 się	 wernisaż	 wystawy	 „Dentysta	 w	 Afryce”	 w	 Kórnickim	
Centrum	Sportu	i	Rekreacji.	W	tym	samym	miesiącu		przedstawiciele	Fundacji	wraz	z	
wolontariuszami	zorganizowali	stoisko	Fundacji	na	Festynie	Organizacji	Pozarządowych	
organizowanym	 przez	 Ministerstwo	 Spraw	 Zagranicznych.	 Wolontariusze	 Fundacji	
prezentowali	działalność	Fundacji	w	parafii	w	Antoninku.	

W	 październiku	 prof.	 Jerzy	 Marcinkowski	 reprezentował	 Fundację	 na	
posiedzeniu	Medicus	Mundi	International	w	Hadze.	



Dnia	11	października	odbył	się	Uroczysty	Koncert	Charytatywny	dla	Sympatyków	
Fundacji.	 Na	 koncercie	 wręczono	 medal	 „Tym,	 którzy	 czynią	 dobro..”	 Otrzymali	 go	
wolontariuszka	Fundacji	–	Dorota	Wojtkowiak	i	Ksiądz	Jan	Jaworski	–	misjonarz	i	lekarz	
z	Papui	Nowej	Gwinei.		

W	 październiku	 również	 miały	 miejsce	 prezentacje	 działalności	 Fundacji	 w	
szkołach	(Zespół	Szkół	Łączności,	Gimnazjum	nr	52,	Wielkopolskie	Centrum	Medyczne,	
Szkoła	Mistrzostwa	Sportowego	–	Artur	Chmielewski).	

W	listopadzie	w	Fundacji	odbyło	się	spotkanie	zorganizowane	przy	współpracy	
w	 Polskim	 Forum	 Migracyjnym	 „Być	 mamą	 w	 Polsce”	 –	 spotkanie	 miało	 charakter		
szkoleniowy	i	dotyczyło	opieki	okołoporodowej	nad	emigrantkami.	Wzięli	w	nim	udział	
wolontariusze	Fundacji	i	studenci	Uniwersytetu	Medycznego	w	Poznaniu.	

W	 listopadzie	 lek.	 Szymon	 Nowak	 reprezentował	 Fundację	 na	 spotkaniu	
Programu	Health	Workers	4all.	Justyna	Janiec	–	Palczewska	przeprowadziła	wykład	w	
ramach	 programu	 „Mały	 Medyk”	 w	 Centrum	 Kongresowo	 –	 Dydaktycznym	 w	
Poznaniu.	

W	 grudniu	 odbyły	 się	 	 kolejne	 prezentacje	 działalności	 Fundacji:	 Artur	
Chmielewski	w	Szkole	Podstawowej	nr	10	w	Poznaniu,	Justyna	Janiec	–	Palczewska	w	
Liceum	Ogólnokształcącym	w	Poznaniu,	Dawid	Maison	dla	członków	IFMSA	o.	Poznań,	
Agata	Cicha,	Agnieszka	Pydzińska	–	Cafe	Blubra,	Dawid	Maison,	Michał	Rudnicki,	Jacek	
Jarosz	–	Szkoła	Podstawowa	nr	3,	„Mały	Medyk”	–	Justyna	Janiec	–	Palczewska.	

	
Kursy	i	szkolenia	w	zakresie	medycyny	tropikalnej	i	działalność	wydawnicza	

Dzięki	 uprzejmości	 Prof.	 Jerzego	 Stefaniaka	 wszyscy	 przygotowujący	 się	 do	
wyjazdu	wolontariusze	mogli	bezpłatnie	odbyć	kurs	medycyny	tropikalnej	dla	lekarzy	w	
Wielkopolskim	Centrum	Medycyny	Podróży	w	Poznaniu.	

Fundacja	była	współorganizatorem	Konferencji	Medycyny	Podróży,	która	odbyła	
się	w	Poznaniu	w	dniach	25-26	kwietnia.	

Członkowie	Rady	Fundacji	 i	pracownicy	Kliniki	 i	Katedry	Chorób	Tropikalnych	 i	
Pasożytniczych	przez	cały	rok	badali,	szczepili	i	szkolili	misjonarzy	udających	się	na	misje	
z	Centrum	Formacji	Misyjnej	w	Warszawie.		

Fundacja	 w	 roku	 2015	 wydała	 kwartalnik	Medicus	Mundi	 Polonia	 (styczeń	 –	
październik	2015	nr	51-52)	oraz	cztery	numery	„Raportu”	(16	marca,	11	czerwca,		

2	września,	1	grudnia	2015r.).	
	

Akcje	Fundacji	
Głównym	 celem	 Akcji	 organizowanych	 przez	 Fundację	 jest	 pomoc	

potrzebującym.	 Dzięki	 akcyjności	 działań	 udaje	 się	 zaangażować	 w	 pomoc	 różne	
środowiska	oraz	ludzi,	którzy	nigdy	dotąd	się	nie	angażowali	społecznie	i	osoby,	które	
nie	 znały	 działalności	 Fundacji.	 Pomoc	 gromadzona	 jest	 w	 szkołach,	 przedszkolach,	
parafiach	oraz	innych	instytucjach	użyteczności	publicznej.		

	



„Puszka	dla	Maluszka”	–	to	Akcja	całoroczna	polegająca	na	zbiórce	aluminiowych	
puszek.	W	tym	roku	pieniądze	z	Akcji	są	przekazywane	do	misji	z	Republiki	Środkowej	
Afryki.	

„Adoptuj	szkołę”	to	nowa	Akcja	Fundacji,	rozpoczęta	w	połowie	2014r.,	w	której	
członkowie	klubu	adopcyjnego	zobowiązują	się	wspierać	edukację	afrykańskich	dzieci.	
Składka	członkowska	wynosi	100	PLN	rocznie.		Kwota	zgromadzona	w	ramach	tej	Akcji	
pomoże	w	utrzymaniu	szkoły	podstawowej	w	Abong-Mbang	w	Kamerunie,	w	której	uczy	
się	202	uczniów	oraz	w	miejscowości	Nagoundaye	w	Republice	Środkowej	Afryki.	

„Woda	dla	trędowatych”	–	dzięki	środkom	finansowym	zebranym	w	ramach	tej	
Akcji	wybudowano	w	Indiach	cztery	studnie,	a	budowę	kolejnych	dwóch	zaplanowano	
na	rok	2016.	Dwie	studnie	zostały	ufundowane	przez	Piotra	Klera	i	dwie	przez	Fundatora	
Fundacji	dr	Norberta	Rehlisa.	

„Ołówek	dla	Afryki”	–	Akcja	ta	przyniosła	Fundacji	ponad	sześć	ton	przyborów	
szkolnych.	Połowa	z	nich	została	wysłana	do	Republiki	Środkowej	Afryki,	druga	połowa	
do	Kamerunu.	Wiceprezes	Fundacji	Justyna	Janiec-Palczewska	24	sierpnia	wyjechała	do	
Kamerunu,	aby	podjąć	z	portu	kontener	z	pomocą	i	rozdysponować	pomoc	pomiędzy	
poszczególne	misje.	Owocem	tego	wyjazdu	była	również	kolejna	Akcja	Fundacji	„Podaj	
Mydło”	oraz	zaplanowanie	na	2016r.	wyjazdu	chirurgów	do	Garoua-Boulai	w	Kamerunie	
(„Operacja	Kamerun”)	i	Akcji	„Zaczarowany	Ołówek”.	

„Podaj	 mydło”	 –	 to	 nowa	 Akcja	 Fundacji	 polegająca	 na	 zbiórce	 mydła	 dla	
podopiecznych	polskich	misjonarzy.	Akcja	rozpoczęła	się	w	Światowy	Dzień	Mycia	Rąk	i	
zaowocowała	trzynastoma	tonami	mydła.	

„Domek	 Doktora”	 przy	 współpracy	 z	 Fundacją	 „Mała	 Polska	 w	 Nepalu”	 w	
miejscowości	 Dumre	w	Nepalu	 powstaje	 punkt	medyczny,	 do	 którego	w	 przyszłości	
będą	wyjeżdżać	lekarze	i	wolontariusze	Fundacji,	aby	leczyć	nepalską	ludność.	

	
		
Współpraca	z	innymi	organizacjami	i	mediami	
Dzięki	współpracy	z	Ministerstwem	Obrony	wszystkie	transporty	pomocy	odbyły	

się	 bez	 nakładów	 finansowych	 ze	 strony	 Fundacji.	 Całość	 zgromadzonych	 środków	
pieniężnych	Fundacja	mogła	przeznaczyć	wyłącznie	na	zakup	materiałów	medycznych.	
Dzięki	 dobrej	współpracy	 z	mediami	nie	były	 konieczne	 żadne	nakłady	 finansowe	na	
reklamę	i	promocję.	

„Radio	 Emaus”	 udostępniło	 wolontariuszom	 Fundacji	 swój	 czas	 antenowy.	
Program	„Misyjny	Atlas	Świata”	w	roku	2015	realizowali	wolontariusze:	Gabriela	Mularz,	
Katarzyna	Salamon,		Sara	Suchowiak	,	Ewa	Mularz	i	Bartosz	Mroczyk		

Wszystkie	 Akcje	 Fundacji	 były	 na	 bieżąco	 relacjonowane	 przez	 lokalne	 i	
ogólnokrajowe	media.		 (TVP	Polonia,	TVP	1,	TVP	3,	WTK,	Przewodnik	Katolicki,	Radio	
Maryja,	 Tygodnik	 Powszechny,	 PAP,	 Gazeta	 Wyborcza,	 Radio	 Zet,	 Zet	 Gold,	 Moje	
Miasto,	TVN,	TVN	24,	Polsat	News,	Głos	Wielkopolski,	Armia,	Misyjne	Drogi,	KAI,	Radio	
Merkury,	Radio	Watykańskie)	



Wolontariusze	przepracowali	bezpłatnie	na	rzecz	Fundacji	2540	godzin.		W	roku	
2015	z	Fundacji	zostało	wysłane		1620	paczek	z	pomocą	humanitarną	(styczeń	37,	luty	
72,	marzec	111,	kwiecień	370,	maj	35,	czerwiec	237,	 lipiec	38,	sierpień	41,	wrzesień	
161,	październik	13,	listopad	496,	grudzień	9).		

W	roku	2015	odbyły	się	trzy	spotkania	Rady	Fundacji	(21	marca,	27	czerwca,		
3	października	2015r.)	oraz	pięć	spotkań	Zarządu	Fundacji	(24	lutego,	31	marca,		
19	maja,	1	października,	3	grudnia	2015r.).	

	

Justyna	Janiec	-	Palczewska	

	


