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Szanowni Państwo,
 Czas biegnie bardzo szybko. W tym roku Fundacja „Redemptoris Missio” świętuje 

30 rocznicę swojego istnienia. 

 Od trzydziestu lat pomagamy chorym w najdalszych krańcach świata. Docieramy 

z pomocą w miejsca, o których świat wolałby zapomnieć… Tego dzieła nie byłoby bez 

tysięcy wspaniałych ludzi – Sympatyków, Wolontariuszy, Misjonarzy. Jestem wdzięczna 

za wszystkich, którzy byli i są zgromadzeni wokół Fundacji, za ich czyny i słowa, za ich czas 

i troskę o innych. Dziękuję, że są Państwo z nami i wspierają nasze działania. 

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

czym ten czas wypełnimy. 

Justyna Janiec-Palczewska

Prezes Fundacji

Mała Margaret żyje dzięki Państwa pomocy
 Za wszystkim, co robimy w Fundacji, stoją praw-
dziwi ludzie i ich historie. Dziewczynka z Republiki 
Środkowoafrykańskiej, którą trzymam na ręku, 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 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”. Będąc tam, ta 
kobieta podeszła do mnie po Mszy Świętej i opowiedziała 
swoją historię. Prosiła, aby przekazać podziękowania 
wszystkim, dzięki którym jej dziecko żyje. 
 Takich historii znam bardzo wiele. Za każdą z nich 
stoją ludzie z naszego fundacyjnego zespołu i ich ciężka 
praca, ale także środki wpłacane przez Państwa. To dzięki 
nim nasza pomoc dociera tak daleko. Dziękuję , że jesteście 
z nami, bez Was nie moglibyśmy uratować ani jednego życia. 
Dzięki Wam ratujemy ich tysiące.

Justyna Janiec-Palczewska
Prezes Fundacji



 Okuliści-wolontariusze Fundacji pokonują setki 
kilometrów po trudnych, afrykańskich drogach, aby dotrzeć 
w miejsca, do których zwykle nie dociera żaden lekarz. 
Przeprowadzają operacje zaćmy wśród najbiedniejszej 
ludności  Afryki .  Do tej  pory pomogl i  pacjentom 
w Kamerunie, Republice Środkowoafrykańskiej i Tanzanii. 
Przywracając wzrok pacjentom, wolontariusze dają im 
szansę na nowe życie.

 Już od trzydziestu lat nasi wolontariusze przy-
wracają wzrok i słuch, leczą bolące zęby, przyjmują porody, 
diagnozują choroby serca… Często pracują w skrajnie 
trudnych warunkach. Pomagają chorym pomimo tropi-
kalnego upału, zmęczenia, 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.  

RAPORT RAPORT

Wolontariusze na misjach

Fundacja Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio” 
ul. Junikowska 48, 60-163 Poznań - czynne od poniedziałku do piątku 8:00-16:00

tel. 609 210 184, e-mail: medicus@ump.edu.pl, www.redemptorismissio.pl,
Konto bankowe: Santander Bank Nr r-ku: 09 1090 2255 0000 0005 8000 0192

RAPORT – Biuletyn Informacyjny Sympatyków i Wolontariuszy Fundacji Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”, 
Redaktor: Justyna Janiec-Palczewska, współpraca:  Anna Bonkowska, Natalia Dąbrowska, Jacek Jarosz, Maria Kalewska, Maciej Klimek, Sylwia Kubala, Anna Kurkowiak, Anna Mikołajczyk  

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów. Pismo rozprowadzane bezpłatnie.

www.redemptorismissio.org www.redemptorismissio.org

1 czerwca 2022 roku        nr 2/2022 (97)

 Na świecie są miliony chorych, którzy nawet nie 
marzą o tym, by ich sytuacja kiedykolwiek mogła się 
poprawić. Są miejsca, w których na operację dziecka muszą 
zebrać środki wszyscy krewni. Często nawet to nie 
wystarcza... 
 Od lat organizujemy wyprawy lekarzy, którzy 
operują najbiedniejszych pacjentów misyjnych ośrodków 
zdrowia. Finansujemy także operacje, które mogą być 
przeprowadzone w lokalnych warunkach. Do Polski wróciła 
właśnie z Zambii grupa pięciu medyków, którzy przepro-
wadzali tam operacje chirurgiczne. Pomogli kilkudziesięciu 
pacjentom, którzy nie mogliby liczyć na odzyskanie zdrowia.

Operacja Afryka

 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, co prowadzi do szeregu 
groźnych powikłań… 
 Program „Dentysta w Afryce” rozpoczął się w 2010 
roku. Dzięki działaniom Fundacji powstały gabinety 
stomatologiczne w Kamerunie, Zambii i Republice 
Środkowoafrykańskiej. Regularnie wyjeżdżają do nich 
wolontariusze z Polski, aby leczyć pacjentów w bezpieczny 
i sprawdzony sposób. 

Dentysta w Afryce
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 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 zaopatrzyliśmy w sprzęt kilkadziesiąt ośrodków 
zdrowia w Republice Środkowoafrykańskiej – kraju od 
kilkunastu lat nękanym wojną domową. Na pomoc Fundacji 
czekają kolejne mamy i noworodki. 

Położna w Afryce

Oczy Afryki

 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. 

Protetyk słuchu w Afryce

Polub nas na Facebooku: www.facebook.com/fundacja.redemptorismissio
 www.instagram.com/redemptoris_missio/Obserwuj nas na Instagramie:


