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Drodzy Sympatycy Fundacji!
 Z wielką radością oddajemy w Wasze ręce kolejny numer „Raportu” z naszych działań. 

Piszemy w nim o naszych małych i wielkich radościach i o tym, czego dokonujemy dzięki Waszej 

dobroci. To wszystko jest możliwe, bo to Wy jesteście z nami. Bez tego wsparcia żaden z naszych 

projektów nigdy nie byłby możliwy. Każdego dnia spływają do nas podziękowania od misjonarzy, 

którzy cieszą się i są dumni z pomocy płynącej od ludzi z ich ojczystego kraju. Ojciec Alojzy Chrószcz, 
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 Ten uśmiech jest dzięki Tobie

Justyna Janiec-Palczewska

Prezes Fundacji

www.redemptorismissio.org
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 Kiedy czytacie te słowa, w Kamerunie nasi lekarze 
okuliści przywracają wzrok osobom niewidomym. To ludzie, 
którzy stracili wzrok wskutek zaćmy; nie byli w stanie 
samodzielnie funkcjonować. Oddalenie się od swojej chaty, 
było możliwe tylko pod opieką któregoś z wnucząt. Nie 
sądzili, że kiedykolwiek jeszcze zobaczą swoich bliskich. 
Widziałam na własne oczy radość i zdziwienie tych ludzi po 
zdjęciu opatrunków, widziałam też oddanie naszych 
wolontariuszy, którzy w ramach własnego urlopu jechali na 
koniec świata i operowali swoich pacjentów nie dostając za 
to żadnego wynagrodzenia. Wasze wsparcie sprawia, że 
możemy robić rzeczy niemożliwe. 
 Na miejscu do naszych lekarzy zgłaszają się ludzie 
z rozmaitymi schorzeniami narządu wzroku i w rozmaitym 
wieku. Czasem utracili wzrok w wyniku jakiegoś urazu, ale 
bywa też, że zostali oślepieni przez szamana. Zaćma, którą 
lekarze będą operować dotyka zwykle osoby starsze.
 W Kamerunie starsi ludzie muszą polegać na 
swoich najbliższych i pracy własnych rąk. Swoje chaty mogą 
opuścić tylko w towarzystwie jakiegoś dziecka z rodziny. 
Podczas, gdy w Europie zaćma jest całkowicie uleczalna, 
w Afryce ludzie z powodu zaćmy stają się niewidomi.

 W ośrodkach zdrowia, w których będą przepro-
wadzane operacje, pracuje  jedynie podstawowy personel 
medyczny: pielęgniarki i laboranci. Nie ma tam lekarzy, 
a tym bardziej lekarzy specjalistów, którzy byliby w stanie 
wykonać operacje zaćmy. W Republice Środkowoafry-
kańskiej okulistów na cały pięciomilionowy kraj jest 
zaledwie kilku.  Całość sprzętu i wszystkie potrzebne do 
operacji leki zabierzemy ze sobą z Polski, zwykle jest to 16 
skrzyń. Najcenniejszy z nich jest mikroskop.
 

Oczy Afryki

Wolontariusze Fundacji: Ryszard Szymaniak, 
Maciej Matuszyński i Izabela Rybakowska

misjonarz, który od ponad 40 lat pracuje w Kamerunie, napisał do nas wczoraj wiadomość: „Dobro to taka drabina, po której 

wspinamy się do nieba”. Dla nas czynienie dobra to najważniejszy cel w codziennej pracy. Świadomość, że komuś będzie lżej, daje 

nam siły do dalszych działań.

 Dziękuję Wam z całego serca za otwartość na drugiego człowieka, dzięki niej możemy sprawić, że ktoś na drugim końcu 

świata odzyska dawno utraconą nadzieję… 



 Chcemy, aby afrykańskie kobiety mogły godnie 
rodzić, a ich dzieci nie umierały zaraz po przyjściu na świat.
 Kiedy ciężarna kobieta w Republice Środkowo-
afrykańskiej czuje, że zbliżający się poród jest inny od 
poprzednich, zaczyna szukać dla siebie pomocy. Udaje się 
więc do najbliższej izby porodowej. Czasem musi 
przemierzyć pieszo wiele kilometrów, aby tam dotrzeć. 
Kiedy jest na miejscu okazuje się, że pomoc jest 
niewystarczająca. W tamtejszych ośrodkach zdrowia 
brakuje prądu i wody. W niektórych nie ma lekarza ani 
wyspecjalizowanego personelu, pracują tam przyuczeni 
ludzie, którzy jedynie potrafią pisać i czytać; łóżka porodowe 
są jeszcze drewniane.  Kiedy rodzi kilka kobiet, nie starcza 
nawet łóżek i niektóre z nich muszą leżeć na ziemi. 
 Chcemy tym kobietom pomóc. Wolontariuszka 
Fundacji  położna Sara Suchowiak będzie prowadziła 
szkolenia z położnymi pracującymi w ośrodkach zdrowia. 
Zakupimy też podstawowy sprzęt. Wiele zgonów okołopo-
rodowych jest np. przez brudne nici, którym zawiązuje się 
pępowinę po porodzie. Zaczynamy od naprawdę małych 
rzeczy i podstawowego sprzętu, który ratuje życie. Zacisk do 
pępowiny kosztuje 50 gorszy, a ma tak wielką wagę… – 
mówi Izabela Cywa z organizacji I3D, z którą współpra-
cujemy.

 Dostarczanie sprzętu medycznego do Afryki jest 
bardzo ważne, ale sam sprzęt nikogo nie wyleczy i nikomu 
nie uratuje zdrowia. Jak zawsze w takich sytuacjach 
najważniejsi są ludzie i ich umiejętności.

Nawet niewielka kwota może uratować komuś życie:
32 zł - wyprawka dla noworodka
84 zł - detektor tętna płodu 
105zł - poród w godnych warunkach 
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Bezpieczna mama

Fundacja Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio” 
ul. Junikowska 48, 60-163 Poznań - czynne od poniedziałku do piątku 8:00-16:00
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Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów. Pismo rozprowadzane bezpłatnie.

Ten maluszek miał wiele szczęścia, 
bezpiecznie przeżył poród.

www.redemptorismissio.org www.redemptorismissio.org

Polub nas na Facebooku: www.facebook.com/fundacja.redemptorismissio
 www.instagram.com/redemptoris_missio/Obserwuj nas na Instagramie:
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 Sytuacja w Afganistanie jest dramatyczna, 
potwierdza to nasz wolontariusz Dawid Mir, który właśnie 
wrócił z Afganistanu.
 Dotąd zebrano ponad 41,7 tys. zł., które przezna-
czono na zakup żywności dla mieszkańców Kabulu.
 W kraju zaczyna panować głód. Ci, którzy 
dotychczas mieli jakąkolwiek pracę, tracą ją z dnia na dzień. 
Ludzie wyprzedają swój majątek za bezcen – nie mają co 
jeść, nie mają opału, żeby się ogrzać zimą. Afgańskie kobiety 
nie mogą pracować poza domem.
 Nasza pomoc jest kierowana do samotnych kobiet 
i ich dzieci. Wiele z nich jest wdowami. Kobiety, które kiedyś 
zostały wydane za mąż za starszych od siebie mężczyzn, 
teraz są w skrajnie trudnej sytuacji, ich mężowie nie są już 
w stanie pracować, a im jest to prawnie zabronione.
 50 kg mąki, 7 kg cukru, 5 litrów oleju na rodzinę 
pomoże przetrwać im najbliższy miesiąc. Taki pakiet to 
w przeliczeniu na złotówki 147 zł. 
 „Sytuacja jest dramatyczna, wsparcia wymagają 

prawie wszyscy. Chleb, cukier, herbata, olej, opał – to są 
najpilniej potrzebne rzeczy. Staramy się przekazywać 
potrzebującym produkty, które wystarczą im na cały kolejny 
miesiąc” – powiedział nasz wolontariusz.
 Dawid Mir przyznał, że przekazywanie wsparcia 
nie jest proste; każda próba zaproszenia grupy najbardziej 
potrzebujących wiąże się z ryzykiem, że po pomoc przyjdą 
też inni.
 „Ludzie nas szturmowali, przetrzymywali siłą 
domagając się pomocy – to jest bardzo niebezpieczne. 
Znaleźliśmy dom dalej od centrum, z zamykanym podwórkiem, 
aby ludzie mogli w spokoju przyjść po paczkę. Rozdzieliliśmy ich 
na cztery grupy i umawialiśmy co kilka godzin, aby się nawzajem 
nie stratowali. To pomogło nam uniknąć niebezpiecznych 
sytuacji.”
 Nie ustajemy w naszych staraniach, by wspomóc 
potrzebujących w Afganistanie. Każda kolejna wpłata to 
posiłek dla potrzebujących.

Pomoc dla Afganistanu

Widok żebrzących dzieci już nikogo tutaj nie dziwi...

 W tym roku przypada XXX rocznica powołania do 
życia Fundacji Pomocy Humanitarnej „Redemptoris 
Missio”. Z tej okazji chcielibyśmy zaprosić Was serdecznie 
na Mszę świętą, która odbędzie się 29 maja o godz. 10.00 
w poznańskiej Bazylice Archikatedralnej. Będziemy się na 
niej modlić za wszystkich naszych Darczyńców i Sympaty-
ków i ludzi związanych z Fundacją, którzy przez tak wiele lat 
wspierali swoją pracą i umiejętnościami to wspaniałe 
dzieło.

 Już 9 kwietnia 2022r. o godzinie 17.00 zapra-
szamy Państwa na uroczysty Koncert Charytatywny w Auli 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na 
koncercie wystąpi Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrz-
nych  pod batutą Mjr Pawła Joksa. Dla każdego z naszych 
Sympatyków mamy dwa bezpłatne zaproszenia. W celu ich 
zamówienia i odbioru uprzejmie prosimy o kontakt pod 
numerem 609 210 184. 
Zapraszamy do wspólnego świętowania! 

Drodzy Sympatycy!


