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XXX LAT FUNDACJI POMOCY HUMANITARNEJ 
„REDEMPTOTRIS MISSIO" 

Przysłowie afrykańskie mówi:

„Jeśli pójdziesz sam dojdziesz szybko,

jeśli pójdziemy razem dojdziemy daleko”

Szanowni Państwo,

 Jeśli czytacie te słowa to z pewnością zetknęliście się już z Fundacją 

Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”. Powstanie Fundacji miało wpływ na 

życie wielu ludzi połączonych ideą niesienia dobra i pomocy.

 Kiedy myślę o moich latach w Fundacji, myślę właśnie o ludziach. O tych, 

którym pomogliśmy oraz tych, którzy tą pomoc nieśli. To tysiące ludzi, których losy 

udało nam się połączyć.

 Czasem słyszę pytanie: „Dlaczego pomagacie?” Odpowiedź jest jedna – 

bo jesteśmy ludźmi i łączy nas idea ogólnoludzkiej solidarności.

 Jestem wdzięczna za wszystkich, którzy byli i są zgromadzeni wokół 

Fundacji, za ich czyny i słowa, za ich czas i troskę o innych.

 Wszystko co tak naprawdę należy do nas, to czas naszego życia i to od nas 

zależy czym go wypełnimy. Justyna Janiec-Palczewska

Prezes Zarządu Fundacji Redemptoris Missio 



Docieramy z pomocą 
w miejsca, o których 
świat wolałby 
zapomnieć… 
Od trzydziestu lat pomagamy chorym w najdalszych 

krańcach świata. Tego dzieła nie byłoby bez tysięcy 

wspaniałych ludzi – Sympatyków, Patronów, Wolontariuszy, 

Misjonarzy. Dziękujemy i obiecujemy nadal realizować 

naszą misję! 

Zorganizowaliśmy wyprawy ponad 300 wolontariuszy. 

Wybudowaliśmy ośrodki zdrowia i domy opieki w Kenii, 
Tanzanii, Madagaskarze. 

Fundacja pomaga chorym i potrzebującym poprzez: 
- organizowanie specjalistycznych interwencji medycznych, 
- wysyłkę sprzętu medycznego i środków opatrunkowych, 
- tworzenie infrastruktury medycznej, 
- edukację i promocję zdrowia. 

KENIA 2017, 
WOLONTARIUSZ 

MIŁOSZ JAKUBEK 

Dotarliśmy z pomocą do ponad 270 ośrodków misyjnych. 



Wolontariusze 
na misjach 

Nasi wolontariusze przywracają wzrok 

i słuch, leczą bolące zęby, przyjmują porody, 

diagnozują choroby serca… Często pracują 

w skrajnie trudnych warunkach. Pomagają 

chorym pomimo tropikalnego upału, zmę-

czenia, egzotycznych owadów, niedostatku 

sprzętu medycznego, a czasami nawet braku 

bieżącej wody i prądu. Lekarze, pielęgniarki, 

położne i inni medycy nie tylko leczą 

pacjentów, ale także szkolą lokalny personel. 

Wiedza, którą przekazują miejscowym 

medykom jest bezcenna i pozostaje na 

miejscu nawet po ich powrocie do Polski. 

Ponad 300 Wolontariuszy Fundacji pomagało chorym w 22 krajach w Afryce, Azji i Ameryce Południowej. 



Wolontariusze w misyjnych 
ośrodkach medycznych 

KENIA 2008,
 WOLONTARIUSZKA 

MIŁOSŁAWA GŁOWACKA 

INDIE 1997, WOLONTARIUSZE: 
LEK. DENT. ANNA TARAJKOWSKA, 

LEK. DENT. WIOLETTA REHLIS 

KENIA 2021, 
WOLONTARIUSZKA 
LEK. ANETA CIOŁEK 



Dentysta w Afryce
W Afryce są miejsca, w których ludzie żyją 

z bólem zębów przez długie miesiące, 

a nawet lata. Chorzy pozbawieni opieki 

stomatologicznej w desperacji szukają 

jakiejkolwiek pomocy. Jeśli kogoś stać, 

korzysta z usług „wyrywacza zębów", czyli 

miejscowego szamana. Niektórzy okładają 

bolące zęby rozżarzonymi węglami, inni 

usuwają je w niesterylnych warunkach, 

prowadząc do szeregu groźnych powikłań… 

Program „Dentysta w Afryce” rozpoczął się 

w 2010 roku. Jego pomysłodawcą był lek. 

dent. Konrad Rylski. Dzięki działaniom 

Fundacji powstały gabinety stomatologiczne 

w Kamerunie, Zambii i Republice Środkowo-

afrykańskiej. Regularnie wyjeżdżają do nich 

wolontariusze z Polski, aby leczyć pacjentów 

w bezpieczny i sprawdzony sposób. Dentyści 

nie tylko leczą, ale także uczą miejscową 

ludność, jak dbać o zęby. 

Zorganizowaliśmy wyprawy 44 stomatologów, którzy leczyli pacjentów m.in. w Kamerunie, Republice Środkowoafrykańskiej, Zambii i Tanzanii. 

KAMERUN 2012, 
WOLONTARIUSZ 
LEK. DENT. KONRAD RYLSKI 



Położna w Afryce
„Panuje powszechne przekonanie, że śmier-

telność okołoporodowa w Afryce jest wysoka, 

bo kobiety rodzą w domach. Gdy poznałam 

stan porodówek, sama również zdecy-

dowałabym się na poród w domu". To słowa 

Sary Suchowiak - położnej, wolontariuszki 

Fundacji, która pracowała w Kamerunie, 

Ghanie, Madagaskarze i Republice Środko-

woafrykańskiej. 

Dzięki naszym działaniom zmienia się ta 

smutna rzeczywistość. Wyposażamy sale 

porodowe w podstawowy sprzęt medyczny 

i wysyłamy do Afryki położne, które przyjmują 

porody i edukują lokalny personel. W ramach 

projektu „Bezpieczna Mama" przeszkoliliśmy 

akuszerki oraz wyposażyliśmy kilkadziesiąt 

ośrodków zdrowia w Republice Środkowo-

afrykańskiej – kraju od kilkunastu lat nękanym 

wojną domową. Na pomoc Fundacji czekają 

kolejne mamy i noworodki. 

Położne-wolontariuszki Fundacji pomagały przyjść na świat dzieciom w Etiopii, Gambii, Ghanie, Kamerunie, Kenii, Madagaskarze, 
Rwandzie, Senegalu i Republice Środkowoafrykańskiej. 

ETIOPIA 2013, 
WOLONTARIUSZKA 

EWELINA WALKOWIAK 



Operacje
Na świecie są miliony chorych, którzy nawet nie marzą 

o tym, że ich sytuacja kiedykolwiek może się poprawić. Są 

miejsca, w których na operację dziecka muszą złożyć się 

wszyscy krewni… Często nawet to nie wystarcza. 

W wielu rejonach świata problemem są nie tylko pieniądze, 

ale także brak lekarzy specjalistów i odpowiedniego 

sprzętu. 

Od lat organizujemy wyprawy lekarzy, którzy operują 

najbiedniejszych pacjentów misyjnych ośrodków zdrowia. 

Finansujemy także operacje, które mogą być przepro-

wadzone w lokalnych warunkach. 

ZAMBIA 2022, WOLONTARIUSZE: 
LEK. ANNA BORKOWSKA, LEK. KATARZYNA CYBULA, 
MGR HANNA KOLASIŃSKA 

REPUBLIKA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA 2002, WOLONTARIUSZE: 
PROF. MICHAŁ DREWS, DR TOMASZ BANASIEWICZ, LEK. MICHAŁ GŁYDA, 

LEK. WIKTOR MEISSNER, LEK. MIKOŁAJ MUSIAŁ, LEK. PRZEMYSŁAW PYDA, 
LEK. SZYMON SMOLIŃSKI, LEK. TOMASZ WIERZBICKI 



Oczy Afryki
Okuliści-wolontariusze Fundacji pokonują 

setki kilometrów po trudnych afrykańskich 

drogach, aby dotrzeć w miejsca, do których 

zwykle nie dociera żaden lekarz. Przepro-

wadzają operacje zaćmy wśród najbiedniej-

szej ludności Afryki. Do tej pory pomogli 

pacjentom w Kamerunie, Republice Środko-

woafrykańskiej i Tanzanii.

 

W większości państw w Afryce nie ma 

systemowej opieki nad osobami niewido-

mymi. Nie ma także żadnej infrastruktury, która 

umożliwiałaby osobom z niepełnospraw-

nościami swobodne i godne życie. Przywra-

cając wzrok wolontariusze dają swoim 

pacjentom szansę na nowe życie. 

KAMERUN 2018, 
KOORDYNATOR: JUSTYNA JANIEC-PALCZEWSKA, 
WOLONTARIUSZE: LEK. MACIEJ MATUSZYŃSKI, LEK. IZABELA RYBAKOWSKA, LEK. RYSZARD SZYMANIAK 

Dzięki przeprowadzonym operacjom Wolontariusze Fundacji przywrócili wzrok 177 pacjentom. 



Kardiolog w Afryce
Od 2014 roku wolontariusze Fundacji organizują opiekę kardiologiczną w krajach afrykańskich. 

„Ciężkie powikłania nadciśnienia tętniczego, które w Europie występują już tylko w podręcznikach, tam są codziennością." Tak sytuację w Tanzanii 

opisuje dr Maria Wieteska – pomysłodawczyni programu. 

Dzięki działaniom Fundacji zdiagnozowano setki pacjentów, zoperowano najciężej chorych i zapewniono na miejscu stałą opiekę medyczną. Od lat 

w użyciu jest zdalny stetoskop – skonstruowane przez wolontariusza narzędzie pozwala lokalnemu personelowi przeprowadzać badanie, którego 

wynik jest przesyłany do kardiologów w Polsce. 

TANZANIA 2018, WOLONTARIUSZ: PŁK DR ROBERT RYCZEK 



Protetyk słuchu 
w Afryce
Przywracamy do świata dźwięków niedosłyszące dzieci. 

W Europie dysponujemy nowoczesnym sprzętem 

i wykwalifikowanymi specjalistami, którzy pomagają 

niesłyszącym dzieciom. W wielu miejscach w Afryce dzieci 

z niepełnosprawnościami są zepchnięte na margines 

życia społecznego. Protetycy słuchu z Polski zmieniają ich 

los. Wolontariusze zaopatrują w protezy niedosłyszące 

dzieci i uczą podstaw rehabilitacji w ośrodkach misyjnych. 

W Kamerunie, Gambii i Madagaskarze 
przebadano dotychczas 494 pacjentów. 

Dopasowano i przekazano niedosłyszącym 
dzieciom 231 wysokiej klasy aparatów 
słuchowych. 

KAMERUN 2020, 
MAŁA PACJENTKA PODCZAS BADANIA 

PRZEZ PROTETYKÓW SŁUCHU. 

KAMERUN 2019, 
WOLONTARIUSZE: PROF. DR HAB. DOROTA HOJAN-JEZIERSKA, 
MGR AGNIESZKA ŁUKANOWSKA 



Wysyłka sprzętu medycznego
i materiałów opatrunkowych

Przed trzydziestoma laty w wielu krajach Afryki 

zakup środków opatrunkowych i sprzętu 

medycznego był nie lada wyzwaniem. Dziś 

w ośrodkach misyjnych nadal brakuje pieniędzy 

na zakup bandaży, plastrów i gazy. W wielu 

miejscach wciąż nie ma dostępu do dobrej 

jakości opatrunków i sprzętu. Wysyłamy pomoc 

rzeczową do placówek medycznych prowa-

dzonych przez polskich misjonarzy. Sprzęt 

i materiały z Fundacji docierają do potrze-

bujących drogą morską, lądową i powietrzną. 

TOGO 2020, 
MISJONARKI Z OŚRODKA W BIANKOURI 
ODBIERAJĄ WYSŁANE PRZEZ FUNDACJĘ OPATRUNKI I SPRZĘT MEDYCZNY 

Pomoc materialna z Fundacji 
dotarła do potrzebujących w 51 państwach 

w Europie, Azji, Ameryce Południowej i Afryce. 

W latach 2010-2021 przekazaliśmy 
do ośrodków misyjnych ponad 232 tony 

materiałów opatrunkowych, 
sprzętu medycznego i środków higienicznych. 



Transporty 
z pomocą dla 
ośrodków misyjnych

POZNAŃ 2019, 
WOLONTARIUSZE I PRACOWNICY FUNDACJI PRZYGOTOWUJĄ TRANSPORT 

Z POMOCĄ DLA OŚRODKÓW MISYJNYCH. 

POZNAŃ 2021, 
PAKOWANIE JEDNEGO Z KONTENERÓW Z POMOCĄ DLA OŚRODKÓW MISYJNYCH 
W KAMERUNIE I REPUBLICE ŚRODKOWOAFRYKAŃSKIEJ. 



Opatrunek 
na ratunek

W zbiórkę środków opatrunkowych i drobnego 

sprzętu medycznego dla misyjnych szpitali 

i  przychodni włączają się indywidualni 

darczyńcy, szkoły, apteki, prywatne i publiczne 

instytucje. Dotychczas przeprowadzono 

dziewięć edycji akcji „Opatrunek na Ratunek". 

ZAMBIA 2016, 
WOLONTARIUSZ JACEK JAROSZ. ODBIÓR PACZEK 
ZE ŚRODKAMI OPATRUNKOWYMI WYSŁANYMI DO OŚRODKA W CHING'OMBE. 

Dzięki Fundacji 
do Afryki trafiają nie tylko opatrunki, 

ale także m.in. inkubatory, aparaty USG, EKG, 
koncentratory tlenu oraz stoły operacyjne. 



„Kup Pan Szczotkę”,
„Czary Mary Okulary”,
„Podaj mydło”...
Opatrunki to nie jedyna pomoc, którą Fundacja przekazuje 

chorym i potrzebującym w Afryce. Na prośbę polskich 

misjonarzy dostarczyliśmy dotychczas także tony 

środków higienicznych, przyborów szkolnych oraz 

okularów. 

W ramach profilaktyki zdrowia wysłaliśmy 
do Afryki ponad 347 000 past 
i szczoteczek do zębów. 

POZNAŃ 2013, 
WOLONTARIUSZKA AGNIESZKA ŁUCZAK 

PODCZAS PRZYGOTOWYWANIA OKULARÓW 
DO PRZEKAZANIA OŚRODKOM MISYJNYM. KAMERUN 2012, 

DZIECI Z MIEJSCOWOŚCI ABONG MBANG ZE SZCZOTECZKAMI 
PRZEKAZANYMI DZIĘKI AKCJI „KUP PAN SZCZOTKĘ". 



Włóczkersi
Włóczkersi to grupa wyjątkowych wolontariuszek Fundacji, które od 2010 roku dziergają na drutach ciepłą odzież dla dzieci 

z Afganistanu. Od początku ich działalności powstały dziesiątki Klubów Włóczkersek zrzeszających panie z całej Polski - dzięki nim do Afganistanu 

trafiło niemal 220 000 sztuk nowej, zimowej odzieży. Włóczkerski to kobiety o niesłychanej determinacji i wielkich sercach. Na początku pandemii 

COVID-19 zamieniły druty na maszyny do szycia i zaczęły szyć maseczki ochronne – tak potrzebne wówczas w polskich szpitalach, domach opieki 

i ośrodkach pomocowych. 

POZNAŃ 2018, 
WŁÓCZKERSI PODCZAS JEDNEGO ZE SPOTKAŃ DZIERGAJĄ 
CIEPŁĄ ODZIEŻ DLA DZIECI. 

AFGANISTAN 2011, 
POLSCY ŻOŁNIERZE ROZDAJĄ DZIECIOM 

CIEPŁĄ ODZIEŻ ZROBIONĄ PRZEZ WŁÓCZKERSÓW. 



Pomoc podczas
kryzysów 
humanitarnych
Pomagamy nie tylko chorym w Afryce. Kiedy 

gdziekolwiek na świecie dochodzi do kryzysu 

wywołanego katastrofą naturalną mobilizujemy 

siły i docieramy do najbardziej potrzebujących. 

Fundacja pomagała poszkodowanym m.in. 

podczas powodzi w Serbii (2014), trzęsienia 

ziemi w Nepalu (2015), kryzysu w Libanie (2020). 

Wysyłaliśmy także pomoc dla poszkodowanych 

w wojnie w Afganistanie, Ukrainie oraz wojnie 

domowej w Republice Środkowoafrykańskiej. 

NEPAL 2015, 
WOLONTARIUSZKA
LEK. KATARZYNA KOWALIK 



Walczymy z głodem 
i niedożywieniem

Trudno zająć się nauką lub pracą, gdy głód każe myśleć 

wyłącznie o zdobyciu jedzenia. Od 2009 roku prowa-

dzimy programy dożywiania. Pomagaliśmy między innymi 

dzieciom w Etiopii i Sudanie. Obecnie dożywiamy 

podopiecznych ośrodków misyjnych w Republice 

Środkowoafrykańskiej i Kamerunie. 

REPUBLIKA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA 2019, 
MAMY Z DZIEĆMI OBJĘTYMI PROGRAMEM DOŻYWIANIA. 

Na walkę z głodem i niedożywieniem 
w latach 2017-2021 przekazaliśmy

 ponad 560 000 zł. 



Tworzymy infrastrukturę medyczną
Fundacja pomaga w tworzeniu infrastruktury medycznej. Dzięki naszemu zaangażowaniu i współpracy z wieloma partnerami powstały kliniki, 

ośrodki zdrowia i domy opieki. Tworzymy oddziały szpitalne, wyposażamy porodówki i gabinety stomatologiczne. Sfinansowaliśmy budowę 

studni w Indiach oraz kilkunastu szkół i przedszkoli w Afryce. W wielu miejscach na świecie czysta woda, szkoła, szpital są jedynie marzeniem. 

My od lat pomagamy te marzenia spełnić. 

INDIE 2015, 
MIESZKAŃCY PURI PODCZAS PIERWSZEGO URUCHOMIENIA
STUDNI WYBUDOWANEJ DZIĘKI WSPARCIU FUNDACJI. 

KAMERUN 2015, 
WOLONTARIUSZ LEK. DENT. KRZYSZTOF GNIAZDOWSKI W ZAŁOŻONYM 

PRZEZ FUNDACJĘ GABINECIE STOMATOLOGICZNYM 
W MIEJSCOWOŚCI ABONG MBANG. 



Dom z Marzeń
Aby pomóc dzieciom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej wraz z siostrami ze zgromadzenia Świętej Rodziny w 2017 roku 

Fundacja stworzyła w miejscowości Kithatu w Kenii „Dom z Marzeń". To miejsce, w którym każde dziecko może czuć się bezpiecznie – dorastać, 

uczyć się i bawić, bez obaw o swoje życie i zdrowie. 

KENIA 2018, 
WOLONTARIUSZKI MARTA BIAŁAS I MARIKA KUBALA Z PODOPIECZNYMI DOMU Z MARZEŃ

Projekt współfinansowany 
w ramach programu polskiej współpracy 

rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. 
Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora 

i nie może być utożsamiana z oficjalnym 
stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. 



Oddział ratunkowy w Kenii
W 2021 roku stworzyliśmy w miejscowości Kithatu w Kenii izbę ratunkową. Nowocześnie wyposażony odział daje szansę na przeżycie 

poszkodowanym w wypadkach drogowych oraz innym chorym, którzy bez profesjonalnej pomocy nie mieliby takiej możliwości. Nasi 

wolontariusze przeszkolili personel ośrodka tak, aby w pełni wykorzystywał możliwości nowej izby. Projekt powstał przy współpracy 

z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. 

KENIA 2021, 
INSTRUKTOR JACEK JAROSZ PODCZAS SZKOLENIA 

DLA PERSONELU MEDYCZNEGO NOWOPOWSTAŁEJ IZBY RATUNKOWEJ. 

Projekt współfinansowany 
w ramach programu polskiej współpracy 
rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. 
Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora 
i nie może być utożsamiana z oficjalnym 
stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. 



Pozostałe projekty 
realizowane 

we współpracy z MSZ
Przy współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych od 

2007 roku zrealizowaliśmy szereg projektów. Projekty były 

realizowane w ramach programów „Wolontariat Polska 

Pomoc", „Polska Pomoc Rozwojowa"  i „Polska Pomoc 

Humanitarna".

Do najważniejszych inicjatyw można zaliczyć: 

ź budowę przychodni zdrowia w Kiabakari (2007), 

ź przystosowanie i rozbudowa Centrum Dziecięcego 

im. św. Rodziny w Kithatu w kontekście światowej 

pandemii COVID-19 (2020), 

ź budowę i wyposażenie pracowni rentgenowskiej 

w Maganzo w Tanzanii  – „RTG jako narzędzie 

diagnostyczne w leczeniu COVID-19" (2020), 

ź doposażenie ośrodków medycznych w Kamerunie 

(2021-2022), 

ź budowę i wyposażenie kliniki dla matki i dziecka 

w Tanzanii (2021), 

ź remont, modernizację i doposażenie centrum dla dzieci 

niedożywionych w Velingarze w Senegalu (2021). 

TANZANIA 2021, 
PACJENTKI KLINIKI DLA MATKI I DZIECKA 
Z PRACOWNIKIEM FUNDACJI SYLWIĄ KUBALĄ. 

Przy współpracy z MSZ zrealizowaliśmy projekty 
o łącznej wartości 4 823 475 zł.



Przychodnia zdrowia 
im. dr Wandy Błeńskiej 
w Befasy w Republice 
Madagaskaru 
(Chata Medyka) 
Madagaskar to jedno z najbiedniejszych państw na świecie. Wielu 

chorych mieszkających na prowincji nie ma tam dostępu do opieki 

medycznej. Aby poprawić sytuację najbardziej potrzebujących, 

we współpracy ze Zgromadzeniem Misjonarzy Oblatów Maryi 

Niepokalanej, Caritas Polska i Polską Fundacją dla Afryki 

wybudowaliśmy i wyposażyliśmy przychodnię zdrowia 

w miejscowości Befasy.

MADAGASKAR 2019, 
WOLONTARIUSZKA SARA SUCHOWIAK 

PRZED PRZYCHODNIĄ ZDROWIA IM. DR WANDY BŁEŃSKIEJ. 



Wspieramy edukację 

„Edukacja to najpotężniejsza broń 

jakiej możesz użyć, aby zmienić świat…" 

N. Mandela 

Edukacja jest najlepszym sposobem zwalczania biedy. 

Wiedza jest także ważna dla właściwego dbania o własne 

zdrowie! Zapewniając wykształcenie możemy zmieniać losy 

setek, tysięcy, a w przyszłości nawet milionów ludzi. Nasze 

działania to jednak nie tylko finansowanie edukacji dla dzieci, 

budowa szkół w Afryce i szkolenia lokalnego personelu 

medycznego. Ekspercką wiedzą o tym jak wiele nas łączy 

z mieszkańcami tzw. Globalnego Południa dzielimy się także 

z Polakami. Przygotowujemy do działań w tropikach 

wolontariuszy i misjonarzy. Szerzymy idee niesienia dobra 

i pomocy. 

KAMERUN 2018, 
UCZNIOWIE SZKOŁY W ABONG-MBANG 

Sfinansowaliśmy budowę kilkunastu przedszkoli i szkół 

W latach 2017-2021 przeznaczyliśmy na edukację dzieci 
ponad 490 000 zł. 



Adoptuj szkołę 
Dzięki programowi „Adoptuj Szkołę" przekazujemy środki finansowe na edukację dla dzieci w misyjnych szkołach w Afryce. Zapewniamy stałe 

wsparcie dla szkół w Kamerunie i Republice Środkowoafrykańskiej. 

KAMERUN 2022, 
UCZNIOWIE I PERSONEL SZKOŁY W ABONG-MBANG 

REPUBLIKA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA 2022,
 UCZNIOWIE SZKOŁY W NGAOUNDAYE 

Każdego roku placówki objęte programem „Adoptuj Szkołę" kończy prawie 950 uczniów. 

Na edukację uczniów w Kamerunie i Republice Środkowoafrykańskiej przekazaliśmy dotychczas 223 821 zł. 



Spotkania z Afryką 

Od 1999 roku organizowane są „Spotkania z Afryką". Prelekcje są skierowane przede wszystkim do młodzieży i studentów, a ich celem jest 

edukowanie na temat aktualnych i uniwersalnych problemów tzw. Globalnego Południa. Słuchacze dotychczas mieli okazję zapoznać się 

z relacjami wolontariuszy pracujących m.in. w Kamerunie, Zambii, Tanzanii, Kenii, Madagaskarze, Indiach, Papui Nowej Gwinei, Ghanie, Etiopii, 

Republice Południowej Afryki i Rwandzie. Inicjatorką i wieloletnią organizatorką spotkań jest dr Barbara Filipiak – Członek Rady Fundacji 

Redemptoris Missio. 

POZNAŃ 2017, SPOTKANIE Z OKULISTĄ LEK. DARIUSZEM TULEJĄ W RAMACH CYKLU „SPOTKANIA Z AFRYKĄ". 



Tygodnie Medycyny Tropikalnej, 
Dni Medycyny Tropikalnej, Konferencje 
Aby przygotować wolontariuszy i misjonarzy do bezpiecznego działania w Afryce, Azji i Ameryce Południowej Fundacja włączała się 

w inicjatywy edukacyjne podejmowane przez Katedrę i Klinikę Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych Uniwersytetu Medycznego im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu. Do 2011 roku organizowany był kurs „Podstawowa Opieka Medyczna w Tropiku". Kolejną formą kształcenia 

w zakresie medycyny tropikalnej były kursy „Kadry medyczne dla misji". W latach 2018 i 2019 Fundacja organizowała także konferencje 

naukowo-szkoleniowe „Oswoić Tropik". 

POZNAŃ 2019, 
WYKŁAD PODCZAS KONFERENCJI „OSWOIĆ TROPIK" 



Szkolenia w Centrum Formacji Misyjnej 

Członkowie Rady, pracownicy i wolontariusze Fundacji aktywnie angażują się w szkolenia w Centrum Formacji Misyjnej. Działania szkoleniowe 

koordynuje poznańska Katedra i Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych. Współpraca Kliniki z Centrum Formacji Misyjnej rozpoczęła się 

w 1993 r. Po raz pierwszy został wówczas zrealizowany pomysł zorganizowania kursu szkolącego przyszłych misjonarzy z zakresu medycyny 

i higieny tropikalnej. 

WARSZAWA 2019, SPOTKANIE MISJONARZY W CENTRUM FORMACJI MISYJNEJ (fot. www.cfm.misje.pl/galerie)



Wydawnictwa popularno-naukowe 
W latach 2001-2021 Fundacja wydawała czasopisma popularno-naukowe: 

Medicus Mudni Polonia (2001 - 2019) oraz Oswoić Tropik (2019 - 2021). 

CZASOPISMA WYDAWANE PRZEZ FUNDACJĘ NA PRZESTRZENI LAT 2001-2021 - WYBRANE NUMERY. 



Za naszą pomocą 
stoją historie ludzi. 

Jedną z nich przywołuje
 prezes Fundacji Justyna-Janiec Palczewska: 

Za wszystkim co robimy w Fundacji stoją prawdziwi ludzie i ich historie. 

Dziewczynka z Republiki Środkowoafrykańskiej, którą trzymam na rękach, 

żyje dzięki pomocy z Redemptoris Missio. Gdy się urodziła, jej mama nie 

miała pokarmu. Miejscowym sposobem na pobudzenie laktacji jest picie 

piwa. Upojona alkoholem i zrozpaczona mama dziewczynki dotarła wraz 

z dzieckiem do misji prowadzonej przez siostry Pasterzanki. To właśnie one 

zakupują w pobliskim Kamerunie niedostępne w ich kraju mleko 

i dożywiają dzieci w ramach programu „Puszka dla Maluszka". Kiedy tam 

byłam ta kobieta podeszła do mnie po Mszy Świętej i opowiedziała swoją 

historię. Prosiła, aby przekazać podziękowania wszystkim, którzy tą pomoc 

tworzą. 

REPUBLIKA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA 2019, 
JUSTYNA JANIEC-PALCZEWSKA 
Z MAŁĄ PACJENTKĄ I JEJ MAMĄ 



Historia Fundacji 
„Fundacja Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio powstała w 1992 roku, jednak jej korzenie sięgają roku 1989. Wówczas w Klinice Chorób 

Tropikalnych i Pasożytniczych Akademii Medycznej w Poznaniu został zorganizowany pierwszy Tydzień Medycyny Tropikalnej, który stał się 

wydarzeniem sprzyjającym rozwojowi idei zintensyfikowania medycznych działań pomocowych w najuboższych państwach świata oraz forum 

porozumienia późniejszych założycieli fundacji (…) Do istotnych wydarzeń, które wpłynęły na decyzję o powołaniu fundacji, należy zaliczyć 

wyprawę do Indii z 1991 roku (…) Kolejnym czynnikiem motywującym do powstania Fundacji było ogłoszenie przez papieża Jana Pawła II 

encykliki o stałej aktualności powołania misyjnego pt. Redemptoris Missio, od której Fundacja zaczerpnęła swą nazwę, a która traktowała 

o potrzebie angażowania się osób świeckich w działalność misyjną (…) Fundatorami byli Prof. Zbigniew Pawłowski, ks. dr Ambroży Andrzejak 

oraz ówczesny student medycyny dr Norbert Rehlis." ¹ 

POZNAŃ 2017, 
JUBILEUSZ XXV-LECIA FUNDACJI 

¹ J. Jarosz, Realizacja założeń trzeciego Celu Zrównoważonego Rozwoju ONZ przez polskie organizacje pozarządowe, 
praca mgr. pod kier. prof. UAM dr hab. J. Bryły, UAM, Poznań, 2018 s. 53-54.  



Zasłużeni dla Fundacji: 
Ks. dr Ambroży Andrzejak (06.11.1940 – 02.01.2014) 

„Jeden z trzech fundatorów Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio. Powstanie Fundacji w roku 1992 było w dużej mierze Jego osobistą zasługą (…) Ze 

szczególnym zainteresowaniem i troską badał i dokumentował historię przedwojennego akademickiego ruchu misyjnego (…) Od roku 2000 ksiądz Ambroży był 

członkiem Rady Redakcyjnej Medicus Mundi Polonia, jednego z dwóch periodyków Fundacji (…) Ksiądz Ambroży był dobrym duchem Fundacji. Wszystkim życzliwy, 

często spędzał długie godziny w sekretariacie, żyjąc codziennym życiem tej organizacji."²

 

Wanda Błeńska (30.10.1911 – 27.11.2014) 

Była lekarką, wybitną specjalistką leczenia trądu, podporucznikiem Armii Krajowej, misjonarką. Podczas studiów na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Poznańskiego 

angażowała się w działania Akademickiego Koła Misjologicznego oraz pracę nad wydawnictwem Annales Missiologici Posnanienses. W czasie II Wojny Światowej 

działała w szeregach Armii Krajowej. Po wojnie ukończyła studia w Instytucie Medycyny Tropikalnej i Higieny w Liverpoolu. W latach 1951 – 1994 była misjonarką 

w Ugandzie – pracowała w ośrodku leczenia trądu w Bulubie. Po powrocie do Polski została członkiem Rady Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio.

 

Monika Pacholak-Wiśniewska (20.01.1976 – 09.10.2020) 

Monika była związana z Fundacją od 1997 roku i jako pierwsza osoba została w niej zatrudniona. Monika zawsze pamiętała o wszystkich wokół, dla każdego miała 

dobre słowo. Była najdroższą przyjaciółką wolontariuszy, znała wszystkich misjonarzy oraz każdą osobę związaną z fundacją od początku jej istnienia. 

Podtrzymywała ciepłe relacje, zawsze była otoczona gronem ludzi. Jej nagła śmierć była dla nas wielkim i niespodziewanym ciosem. Aby upamiętnić życie 

i dobroć Moniki wraz z polskimi misjonarzami w Kamerunie i na Madagaskarze wybudowaliśmy szkoły Jej imienia. Teraz każdego dnia w tych szkołach uczą się dzieci, 

Monika żyje w ich uśmiechach, zabawach i nauce. Wiemy, że czuwa też nad nami i dziękujemy Bogu, że postawił ją na naszej drodze.

 

Prof. Zbigniew Pawłowski (29.07.1926 – 27.01.2019) 

„W latach 1956-1951 studiował medycynę na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Poznańskiego. (…) Istotnym wydarzeniem w karierze prof. Pawłowskiego było objęcie 

w 1970 roku kierownictwa w Klinice Chorób Pasożytniczych i Tropikalnych AM w Poznaniu. W latach 1978-1979 był dyrektorem Instytutu Mikrobiologii 

i Chorób Zakaźnych AM w Poznaniu. Rok 1979 były kluczowy w Jego karierze międzynarodowej, bowiem wówczas prof. Pawłowski został kierownikiem IPI PDP 

Światowej Organizacji Zdrowia. Z WHO był związany w latach 1973-2011 jako ekspert tej organizacji. Prof. Zbigniew Pawłowski (…) przy ogromie obowiązków 

znajdował czas, żeby dzielić się swoją wiedza i doświadczeniem z innymi – efektem tego było powstanie Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio."³ 

² Z. Pawłowski, Ksiądz doktór misjologii Ambroży Andrzejak, Medicus Mundi Polonia, 2014, nr 48, s. 3. 
³ J. Jarosz, O inspirującym życiu Profesora, Medicus Mundi Polonia, 2019, nr 61, s. 7.  



OD LEWEJ: KS. DR AMBROŻY ANDRZEJAK, DR WANDA BŁEŃSKA, MONIKA PACHOLAK, O. MARIAN ŻELAZEK, PROF. ZBIGNIEW PAWŁOWSKI 

⁴ Przedstawienie sylwetki, Medicus Mundi Polonia, 2015-2016, nr. 53-54, s. 2.    

o. Marian Żelazek SVD (30.01.1918 – 30.04.2006) 

„Jako misjonarz katolicki niósł pomoc biednym i trędowatym w Indiach, za co był nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla (…) Dnia 20 maja 1940 został aresztowany 

i osadzony w Forcie VII w Poznaniu, dwa dni później wywieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau. Od sierpnia do grudnia 1941 [przebywał – J.J.] w obozie 

w Gusen, później ponownie w KL Dachau, aż do wyzwolenia obozu przez Amerykanów 29 kwietnia 1945. Po opuszczeniu obozu wyjechał na studia teologiczne do 

Rzymu (…) Trzy lata później (…) wysłano go do Kesramal/Sambal w stanie Orissa w północnych Indiach (…) Od 1 czerwca 1975 przez długie lata niósł pomoc wśród 

trędowatych (…) w Puri."⁴ 



RPA 2013, 
WOLONTARIUSZKA ANETA CIOŁEK 

TANZANIA 2011, 
WOLONTARIUSZKA ANNA CHYLIŃSKA 

UGANDA 2005, 
WOLONTARIUSZE: GABRIELA MAJKUT, CELINA OSSOWSKA 

MALAWI 2003, 
WOLONTARIUSZKA EWA KOŹMIŃSKA 



PAPUA NOWA-GWINEA 2015, 
WOLONTARIUSZ DAWID MAISON 

ZAMBIA 2016, 
WOLONTARIUSZKA AGNIESZKA PYDZIŃSKA-JAROSZ 

REPUBLIKA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA 2021, 
WOLONTARIUSZE: DOMINIK CHMIEL, MAREK MIRZEJEWSKI 
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