
Sprawozdanie merytoryczne z działalności 

Fundacji Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio” w 2018 roku 

 

Fundacja Redemptoris Missio prowadziła w 2018 roku działalność zgodną ze swoim statutem. 

Realizowano działania w następujących obszarach: 

Wyjazdy na misje personelu medycznego 

01.02.2018 powrót lekarek: Agnieszki Wasilewskiej i Magdaleny Mrozowskiej z Katondwe w Zambii, ( u 

s. Mirosławy Góry) 

15 marzec 2018 – powrót położnej Sary Suchowiak z Kamerunu 
 

W dniach 12 – 27 maja odbyła się Akcja „Oczy Afryki” w ramach realizacji projektu „Operacje leczenia 

zaćmy dla uchodźców z Republiki Centralnej Afryki i ubogich mieszkańców Kamerunu”  – w jej ramach 

na misje wyjechała grupa okulistów: Izabela Rybakowska, Ryszard Szymaniak i Maciej Matuszyński oraz 

koordynator ds. logistyki Justyna Janiec—Palczewska. Przez blisko trzy tygodnie lekarze z Polski 

poprzez operacje przywracali wzrok ludziom, którzy nigdy nie mogliby na taką pomoc liczyć. Cały 

potrzebny do operacji sprzęt został przetransportowany z Polski. W wyniku tej akcji zostało 

skonsultowanych ponad 300 pacjentów, a zoperowanych 73 osoby. Operacje były przeprowadzane w 

trzech ośrodkach misyjnych w Gari Gombo, Ndelele i Doume. 

20 czerwca 10 września do ośrodka w Puerto Ocopa w Peru wyjechały dwie wolontariuszki:  stud. 

Klaudia Nadolnik i lek. Agata Łukasik. 

04.07- 21.09.2018 – wyjazd położnej Sary Suchowiak i lek. Michała Rudnickiego do szpitala St 

Michael’s Hospital w Jachie-Pramso, w Ghanie 

11.07-13.09.2018 – wyjazd pielęgniarza Artura Chmielewskiego do ośrodka Rushoka w Rwandzie – 

projekt z MSZ  

08.09.-08.12.2018 - wyjazd stomatologa Krzysztofa Abramczyka do ośrodka Chingombe w Zambii – 

projekt z MSZ  

12.09. - 20.12.2018 – wyjazd położnych: Mariki Kubala i Marty Białas do ośrodka Kithatu w Kenii, 

prowadzonego przez S. Darianę Jasińską – projekt z MSZ 

15.10-20.12.2018 – – wyjazd lek. Gabrieli Mularz do ośrodka Kithatu w Kenii, prowadzonego przez S. 

Darianę Jasińską – projekt z MSZ 

15.10.-18.12.2018 - wyjazd lek. Karoliny Wilczyńskiej  i lek. Bartosza Mroczyka do ośrodka   Rushoka w 

Rwandzie – projekt z MSZ  

16.10.-16.01.2019 – wyjazd lek. Heleny Reinfus do Bangoi w RCA na zaproszenie Anny Obyrtacz – 

misjonarki Kombonianki 



18.11.-3.12.2019 – wyjazd w ramach misji pilotażowej w celu zwalczania ślepoty rzecznej do Republiki 

Środkowej Afryki – dr Norbert Rehlis, lek. Dariusz Tuleja, Jacek Jarosz. Projekt finansowany ze środków 

KPRM.  

Spotkania  z misjonarzami w ramach rozwoju współpracy z ośrodkami i usprawniania działań Fundacji. 

W 2018 roku prowadzono ożywioną korespondencję z misjonarzami, zorganizowano wiele spotkań z 

misjonarzami, podczas których dyskutowano m.in. nad usprawnieniem współpracy, omawiano 

szczegóły nowych projektów i działania w ramach programu telemedycyny.  Dnia 26 kwietnia miała 

miejsce wizyta misjonarki świeckiej z RCA Anny Obyrtacz, 11 lipca wizyta Ewy Gawin, O. Alojzego 

Chrószcza, ks. Eugeniusza Kwiatkowskiego i Jerzego Kalinowskiego z Kamerunu, 24 sierpnia wizyta s. 

Ksawery Michalskiej z Senegalu, 28 sierpnia wizyta s. Elizy Michalak z RCA, 5 września wizyta o. 

Waldemara Kusa, Marka Szwarka i Wojciecha Grzymisławskiego z Ameryki Południowej, 17 września 

wizyta o. Bonawentury z Sudanu Południowego. 

Popularyzacja pracy Fundacji i idei wolontariatu  

Fundacja Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio” popularyzuje idee pomocy potrzebującym i 

wiedzy o misjach. Pracownicy i wolontariusze Fundacji dokładają wszelkich starań, aby Fundacja była 

obecna w mediach. Przy współpracy z szeregiem instytucji organizowane są również prezentacje i 

wykłady. Szczególną uwagę zwraca się na promocję idei misyjnej w środowiskach szkolnych i 

akademickich.  

W roku 2018 kontynuowano tradycję Spotkań z Afryką. Pięć spotkań wolontariuszy odbyło się w 

Centrum Wolontariatu Fundacji. Wolontariusze i pracownicy Fundacji odbyli 56 prezentacji w 

przedszkolach i szkołach, prelekcji na uczelniach wyższych, prezentacji w kościołach oraz w innych 

miejscach publicznych. Uczniowie szkół odwiedzali również Centrum Wolontariatu Fundacji, gdzie 

wysłuchiwali prezentacji na temat działalności Fundacji oraz pomagali w pakowaniu paczek z pomocą 

humanitarną. Ponadto zorganizowano koncert charytatywny, wystawy zdjęć i bieg charytatywny. 

Działalność Fundacji była prezentowana podczas festiwalu podróżniczego Na Szagę.  

Rok 2018 rozpoczął się ukończeniem budowy „Domu z Marzeń” -  sierocińca i domu dziennego pobytu 

dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w Kithatu w Kenii. Dom ten powstał dzięki środkom z Ministerstwa 

Spraw Zagranicznych w ramach programu Polska Pomoc Rozwojowa. W „Domu z Marzeń” pomoc 

docelowo znajdzie około 100 dzieci z okolic misji w Kithathu. Dom z Marzeń ma pomóc tamtejszym 

dzieciom dzięki należytej opiece i edukacji wyrwać się z kręgu biedy. Informacje na ten temat były 

prezentowane przez media lokalne i ogólnokrajowe (telewizja WTK, Misyjne.pl, TV Trwam, TVN 24, TVP 

3, TVP 1, Took Fm, Meloradio, „Przewodnik Katolicki”) 



8 stycznia odbyło się spotkanie świąteczne w Radu Emaus. 

16 stycznia na gali „Hipokrates Wielkopolski” wyróżniono i nagrodzono trzech wolontariuszy Fundacji;  

piel. Artura Chmielewskiego, lek. Kamila Grosickiego i lek. Dariusza Tuleję.  

18 stycznia odbyło się misyjne spotkanie opłatkowe u  Abp. Stanisława Gądeckiego. Fundacja była 

reprezentowana przez Justynę Janiec-Palczewską i Jacka Jarosza.  

20 stycznia odbyło się sympozjum dotyczące życia i dzieła Ojca Mariana Żelazka SVD. Wśród 

prelegentów znaleźli się prof. Jerzy T. Marcinkowski, Ewelina Walkowiak i Agnieszka Pydzińska. 

W drugiej połowie stycznia rozpoczęto zbiórkę pieniędzy w ramach projektu „Dom na setne urodziny”. 

Informacja na ten temat ukazała się w „Przewodniku Katolickim”, „Głosie Wielkopolskim”, KAI, 

Misyjne.pl. Wraz z grupą studentów Uniwersytetu Ekonomicznego zgromadzono kwotę 26 180 zł 

konieczną do wybudowania domu dla jednej rodziny w kolonii trędowatych w Puri. 

W styczniu Fundacja była reprezentowana przez lek. stom. Annę Tarajkowską na obchodach setnej 

rocznicy urodzin ojca Mariana Żelazka w Puri Indiach. 

28 stycznia w Centrum Handlowym Auchan w ramach akcji charytatywnej zbierano pomoc materiałową 

dla dzieci z Madagaskaru. 

W lutym rozpoczęto VIII edycję Akcji „Opatrunek na Ratunek”, w ramach której gromadzone są środki 

opatrunkowe posyłane potem do misyjnych szpitali i przychodni. Informacje o rozpoczęciu Akcji ukazały 

się w, Teleekspresie, Radiu Maryja, Radiu Zet 

3 lutego podczas festiwalu podróżniczego Na Szagę prelekcje wygłosili pracownicy Kliniki Chorób 

Tropikalnych i Pasożytniczych w Poznaniu oraz wolontariuszka Fundacji „Redemptoris Missio” – 

Agnieszka Łukanowska. 

20 lutego odbyło się spotkanie z Minister ds. Pomocy Humanitarnej Beatą Kempą. W spotkaniu wzięła 

udział Justyna Janiec – Palczewska i Jacek Jarosz. Zaprezentowano działalność Fundacji oraz omówiono 

możliwość współpracy w zakresie niesienia pomocy humanitarnej. 

W marcu wystawa dotycząca działalności Fundacji gościła w kościele pw. Św. Andrzeja Boboli w 

Poznaniu. 

Dnia 10 marca Justyna Janiec-Palczewska wzięła udział w posiedzeniu Archidiecezjalnej Komisji Misyjnej. 



10 marca członek Rady Anna Tarajkowska otrzymała tytuł Wielkopolskiego Lekarza z sercem, a 

otrzymaną nagrodę pieniężną w kwocie 10 tys. zł. w całości przeznaczyła na sierociniec w kolonii 

trędowatych  Puri w Indiach. 

W dniach 15-17 marca odbyły się targi medyczne „Salmed” – na stoisku fundacyjnym prezentowana 

była działalność Fundacji. 

17 marca w Centrum Handlowym Auchan Komorniki odbyła się Akcja promocyjna „Pomagam bo lubię”. 

Akcja dotyczyła możliwości rozliczenia 1% podatku dochodowego na rzecz Fundacji. 

27 marca Justyna Janiec –Palczewska wzięła udział w spotkaniu grupy roboczej ds. pomocy humanitarnej 

Rady Ministrów. 

W kwietniu 2018 roku Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego wydało książkę pod redakcją 

prof. Jerzego T. Marcinkowskiego oraz wolontariuszy Fundacji: Justyny Janiec-Palczewskiej, Jacka 

Jarosza, Miłosza Jakubka i Bartosza Mroczyka.  

8 kwietnia w Auli UAM odbył się Uroczysty Koncert Charytatywny, medalem „Tym, którzy czynią dobro” 

nagrodzono misjonarkę – siostrę Mirosławę Górę Dyrektor szpitala w Zambii. 

22 maja w Centrum Kongresowo – Dydaktycznym dzięki dr Barbarze Filipiak i dr Karolinie Mrówce 

odbyło się „Spotkanie z Afryką” prelegentem była Sara Suchowiak, położna pracująca na misji w Garoua 

Boulai w Kamerunie. Kolejne „Spotkania z Afryką” miały miejsce Centrum Kongresowo – Dydaktycznym 

13 listopada – ( wolontariusz Artur Chmielewski)  i 10 grudnia (wolontariuszka Agata Łukasik). 

24 maja odbyło się spotkanie członków Zarządu ks. dr Marcina Wrzosa i Jacka Jarosza z 

wiceprezydentem Poznania Maciejem Wudarskim. Omówiono współpracę w zakresie budowy 

przychodni na Madagaskarze. 

4 czerwca odbył się charytatywny bieg Nogami po Czarnym Lądzie, z którego dochód został 

przeznaczony na rehabilitacje dla dzieci niepełnosprawnych z RŚA.  

Kursy i szkolenia w zakresie medycyny tropikalnej.  

W ramach podnoszenia kompetencji wolontariuszy wyjeżdżających do pracy w krajach tropikalnych 14 

kwietnia zorganizowano Konferencję „Oswoić Tropik”.  



Dnia 14 czerwca w Centrum Formacji Misyjnej odbyło się szkolenie przeprowadzane przez żołnierzy z 

jednostki GROM. 

18 czerwca w Centrum Wolontariatu odbyło się szkolenie na temat komunikacji interpersonalnej. 

23 lipca doc. Małgorzata Paul z Kliniki Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych  przeprowadziła dla grupy 

wolontariuszy wyjeżdżających na Madagaskar szkolenie z zakresu profilaktyki przeciwmalarycznej.  

Członkowie Rady Fundacji i pracownicy Kliniki i Katedry Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych szkolili 

misjonarzy udających się na misje z Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie.  Kurs jest koordynowany 

przez dr Karolinę Mrówkę 

22-25 lutego – dr Łukasz Pielok, dr Karolina Mrówka, lek. stom. Anna Tarajkowska 

25-27 maja – Prof. Katarzyna Łącka, dr Karolina Mrówka i lek. Agnieszka Łuczak 

25 października – Prof. Jerzy Stefaniak i pracownicy Kliniki Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych w 

Poznaniu. 

 

Działalność wydawnicza Fundacji 

Fundacja w lutym 2018 wydała kwartalnik Medicus Mundi Polonia nr 61-62. Wydano biuletyn 

informacyjny dla sympatyków i wolontariuszy Fundacji Raport nr: 80 (marzec), 81 (czerwiec) 82 

(październik). 

Akcje Fundacji  

Głównym celem Akcji organizowanych przez Fundację jest pomoc potrzebującym. Dzięki akcyjności 

działań udaje się zaangażować w pomoc różne środowiska. Pomoc gromadzona jest w szkołach, 

przedszkolach, parafiach oraz innych instytucjach użyteczności publicznej. Akcje pozwalają skupić wokół 

Fundacji rzeszę osób i instytucji gotowych nieść pomoc podopiecznym polskich misjonarzy. 

„Opatrunek na Ratunek” to jedna ze sztandarowych akcji Fundacji „Redemptoris Missio”. Zbiórki 

materiałów opatrunkowych są cyklicznie wznawiane. W inicjatywę włączają się szkoły, instytucje 

publiczne, firmy prywatne oraz indywidualni darczyńcy. Ostatnia, siódma edycja akcji, skończyła się 

zebraniem rekordowej liczby darów. Zgromadzono ok. 6,5 tony bandaży, plastrów, gazy, strzykawek, itp.  



„Oczy Afryki”, to inicjatywa dzięki której wysłano do Kamerunu grupę okulistów. Inicjatywa zakończyła 

się sukcesem i pozwoliła na przeprowadzenie 73 operacji wśród najbardziej potrzebujących. Na ten cel 

przeznaczono środki pochodzące z dotacji celowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

„Puszka dla Maluszka” to akcja całoroczna polegająca na zbiórce aluminiowych puszek, pieniądze z Akcji 

są przekazywane do misji z Republiki Środkowej Afryki i Kamerunu. Dzięki środkom gromadzonym w ten 

sposób dożywiane są dzieci z sierocińca w Ayos w Kamerunie oraz dzieci objęte programem dożywiania 

w Ngaundaye w Republice Środkowej Afryki. Na rzecz Akcji wydrukowano ulotki promocyjne, które były 

dołączane do prasy katolickiej.  

„Adoptuj szkołę” to 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 pomaga w utrzymaniu szkoły podstawowej w 

Abong-Mbang w Kamerunie, w której uczy się 282 uczniów oraz szkoły  

w miejscowości Nagoundaye w Republice Środkowej Afryki.  

„Zaczarowany ołówek” to Akcja służąca wsparciu edukacji w krajach Globalnego Południa. Aby dzieci 

mogły się efektywnie kształcić w szkołach prowadzonych przez misjonarzy potrzebne są przybory 

szkolne. To Akcja ciesząca się dużą popularnością, chętnie organizowana przez szkoły i przedszkola. 

Akcja ta jest również sposobem na zwrócenia uwagi na problemy krajów  

o najwyższym wskaźniku ubóstwa; utrudniony dostęp do edukacji i opieki medycznej.  

„Czary mary okulary” to Akcja w której są gromadzone, badane przez wolontariuszy i wysyłane na misje 

okulary. 

„Pomoc dla Afganistanu” to Akcja trwająca od 2010 roku. Dzięki udanej, wieloletniej współpracy z 

Dowództwem Operacyjnym pomoc, zarówno na terenie Polski jak i na linii Wrocław – Bagram jest 

transportowana bezpłatnie. W pierwszej połowie roku 2018 odbyły się dwa transporty, Fundacja wysłała 

2,5 tony pomocy. 

Fundacja prowadzi również programy: „Dentysta w Afryce”, „Kardiolog w Afryce”, Położna w Afryce” w 

roku 2018 zainaugurowano również nowy program „Protetyk słuchu w Afryce”. 

 

Współpraca z innymi organizacjami i mediami 



W działalności Fundacji pomaga wiele instytucji i organizacji. Dzięki współpracy  
z Ministerstwem Obrony i Dowództwem Operacyjnym transporty pomocy do Afganistanu odbyły się 
bez nakładów finansowych ze strony Fundacji. W roku 2018 nawiązano współpracę z nowopowstałym 
Departamentem ds. Pomocy Humanitarnej, w ramach której zrealizowano trzy projekty „Operacje 
zaćmy dla uchodźców z Republiki Centralnej Afryki i ubogich mieszkańców Kamerunu”, „Leczenie 
uchodźców z Republiki Centralnej Afryki w ośrodku zdrowia w Garoua – Boulai” i „Leczenie ślepoty 
rzecznej w Republice Centralnej Afryki – misja pilotażowa”. Udana współpraca z mediami ułatwiła 
promocję działalności i celów statutowych Fundacji. Przedstawiciele Fundacji brali udział w 
wydarzeniach organizowanych przez Departament Pomocy Humanitarnej – Ideą wydarzenia było 
przybliżenie skali, form i efektów działań pomocowych realizowanych krajach Globalnego Południa. 
Organizatorzy Forum Innowacyjnej Pomocy Humanitarnej promują i upowszechniają wiedzę o polskiej 
pomocy humanitarnej, integrują środowiska przedsiębiorców i organizacji pozarządowych działających 
w obszarze pomocy humanitarnej oraz skupiają wokół siebie środowiska organizacji pozarządowych. 
Dnia 16 listopada podczas drugiego dnia Kongresu 590 jednym z tematów była migracja i pomoc 
humanitarna. Justyna Janiec-Palczewska brała udział w panelu dyskusyjnym poświęconym temu 
tematowi. 

 

W roku 2018 rozpoczęto budowę Chaty Medyka - przychodni zdrowia na Madagaskarze. Budowa ta była 

możliwa dzięki współpracy z Caritas Polska i Polską Fundacją dla Afryki. Zakończenie budowy jest 

planowane na 2019r. 

 „Radio Emaus” udostępniło wolontariuszom Fundacji swój czas antenowy. Program „Misyjny Atlas 

Świata” w pierwszej połowie roku 2018 realizowali wolontariusze: Gabriela Mularz, Ewa Mularz, Maria 

Warchoł, Julia Buxakowska i Bartosz Mroczyk.  

Wszystkie Akcje Fundacji były na bieżąco relacjonowane przez lokalne i ogólnokrajowe media (Puls UM, 

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, Misyjne 

Drogi, KAI, Radio Poznań, Radio Watykańskie, Radio Meteor, Radio Afera, MeloRadio, Radio Emaus). 

Ponadto pracownicy i wolontariusze Fundacji brali udział w programach telewizyjnych i audycjach 

radiowych promując działalność Fundacji.  

Wolontariusze przepracowali bezpłatnie na rzecz Fundacji ponad 2820 godzin. Oprócz stałych 

wolontariuszy Fundacji, w nowym magazynie Fundacji do pracy zgłaszały się również całe klasy ze szkół 

współpracujących z Fundacją i pracowały na rzecz Fundacji w ramach swoich zajęć lekcyjnych.  

Pomoc humanitarna  

W roku 2018 z Fundacji zostało wysłane 1521 paczek z pomocą humanitarną oraz sprzęt medyczny. 



Spotkania Rady i Zarządu Fundacji 

W 2018 roku odbyły się dwa posiedzenia Rady - 16 marca i 6 grudnia oraz 9 posiedzeń Zarządu w dniach: 

9 stycznia, 6 lutego, 13 marca, 7 maja, 5 czerwca, 10 lipca, 21 sierpnia, 16 października, 18 grudnia. 

Protokoły z posiedzeń Rady i Zarządu były wysyłane do członków poszczególnych organów.  

Inne istotne wydarzenia 

Zgodnie z tradycją oprawę artystyczną podczas koncertu zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Sił 

Powietrznych pod batutą mjr Pawła Joksa. Medalem Tym którzy czynią dobro została odznaczona s. 

Mirosława Góra.  

28 czerwca trójka wolontariuszy Fundacji wyjeżdżających w 2018 roku na wolontariat do misyjnych 

szpitali i przychodni otrzymało z rąk abp. Stanisława Gądeckiego krzyże misyjne. Wręczenie krzyży miało 

miejsce w poznańskiej Katedrze podczas uroczystego Posłania Misyjnego.  

28 maja dr Norbert Rehlis reprezentował Fundację na zjeździe Medicus Mundi International. 

29 sierpnia Centrum Wolontariatu odwiedziła Minister ds. Pomocy Humanitarnej Beata Kempa. Przy 

okazji spotkania zorganizowano konferencję prasową dotyczącą projektu okulistycznego w Kamerunie. 

Minister poznała zespół pracowników i wolontariuszy Fundacji. Po konferencji rozmawiano o 

perspektywach dalszej współpracy. 

13 września Jacek Jarosz brał udział w organizowanym przez Departament Pomocy Humanitarnej 

spotkaniu z Prezesem Agencji Rezerw Materiałowych oraz z przedstawicielami Krajowego Ośrodka 

Wsparcia Rolnictwa.  

17 października przedstawiciele Fundacji brali udział w spotkaniu informacyjnym dotyczącym nowych 

programów zorganizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów i Narodowy Instytut Wolności. 

27 listopada odbyła się Msza Święta upamiętniająca czwartą rocznicę śmierci dr Wandy Błeńskiej. 

 

 

 

 

  


