Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Fundacji Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio” w 2017 roku

Fundacja Redemptoris Missio prowadziła w 2017 roku działalność zgodną ze swoim statutem.
Realizowano działania w następujących obszarach:
Wyjazdy na misje personelu medycznego
W roku 2017 do 6 krajów wyjechało na misje 19 osób: 8 lekarzy, 6 lekarzy stomatologów,
1 położna, 1 student i 2 asystentów medycznych.
W okresie 14.11.2016r.-14.03.2017r. w szpitalu w Nembie (północna Rwanda) pracowała lek.
med. Małgorzata Osmola.
09.01.2017r. do miejscowości Maggotty (Jamajka) wyjechały lek. stom. Ludwika Stasiak
i Agnieszka Trzcionka. Wolontariuszki leczyły pacjentów do 21.01.2017r. Wyjazd był
kontynuacją wsparcia kadrowego dla ośrodka w Maggotty, gdzie dotychczas pracowały lek.
med. Zuzanna Sobiak (2012r.-2013r.), lek. med. Agnieszka Łuczak (2012r.-2013r.), lek. med.
Aleksandra Wierzbicka (2013r.), lek. med. Marta Łukomska (2013r.)
W ramach projektu Dentysta w Afryce do Abong-Mbang (Kamerun) wyjechali lekarze
Katarzyna i Michał Lewandowscy. Wolontariusze zapewnili ciągłość pracy gabinetu
stomatologicznego w okresie od 08.02.2017r. do 27.04.2017r.
Opiekę stomatologiczną w Abong-Mbang kontynuowała lek. stom. Monika Wieczorek, która
wyjechała do Kamerunu 2 maja (do 2 lipca 2018r.).
4.07.2017 - 22.09.2017 wyjechał do Kenii student V roku WL UMP Miłosz Jakubek, który odbył
praktyki wakacyjne w ośrodku zdrowia w miejscowości Kithatu.
W ramach akcji Operacja Salapumbe do Kamerunu wyjechała trójka lekarzy: chirurdzy Renata
Popik i Grzegorz Szanecki oraz anestezjolog Olga Stańkowska. Wolontariusze pracowali w
Kamerunie w okresie od 16 lipca do 6 sierpnia 2017r.

Audiofonolog i protetyk słuchu Agnieszka Łukanowska pracowała w okresie od 22.08.2017 r.
do 20.11. 2017 r. w ośrodku dla dzieci niepełnosprawnych w Bertoua w Kamerunie.
22.08.2017 r. wyjechała do Kamerunu położna Sara Suchowiak. Wolontariuszka będzie
realizować projekt Położna w Afryce do 15.03.2018 r.
W okresie od 12.09.2017 r. do 25.10.2017 r. w gabinecie stomatologicznym w Abong Mbang
projekt Dentysta w Afryce realizowała lek. dent. Marcelina Gacek.
Z innowacyjnym projektem rozwoju telemedycyny realizowanym w ramach trwającego od lat
programu Kardiolog w Afryce wyjechali do Tanzanii (Maganzo) wolontariusze Fundacji: dr
Maria Wieteska, mgr inż. Tadeusz Miłek, dr Robert Ryczek, mgr Darek Nowik. Wolontariusze
w ramach tego projektu uruchomili program telemedycyny, a konstruktor mgr inż. Tadeusz
Miłek zbudował stetoskop na odległość, który pozwala konsultować i wdrażać leczenie
pacjentom z Afryki.
Do szpitala prowadzonego przez s. Mirosławę Górę w Katondwe w Zambii 12 listopada ( do 1
lutego 2018) wyjechały wolontariuszki Fundacji, lekarki: Agnieszka Wasilewska i Magdalena
Mrozowska. Wolontariusz lek. Filip Styrzyński przez cały rok koordynował Akcję Misja
Katondwe, w ramach której gromadził środki na rzecz szpitala prowadzonego przez
s. Mirosławę Górę.
Spotkania z misjonarzami w ramach rozwoju współpracy z ośrodkami i usprawniania działań
Fundacji.
W 2017 roku zorganizowano 17 spotkań z misjonarzami, podczas których dyskutowano m.in.
nad usprawnieniem działania telemedycyny.
4 stycznia spotkanie ks. Jana Jaworskiego z prof. Ryszardem Żabą w sprawie rozwoju programu
telemedycyny. Dzięki rozmowom wyklarowała się kwestia współpracy lekarzy specjalistów z
ośrodkami misyjnymi w ramach zdalnych konsultacji medycznych.
24 kwietnia spotkanie z s. Bożeną Mańkowską, misjonarką z Wybrzeża Kości Słoniowej.
23 maja spotkanie o. Alojzym Chrószczem, misjonarzem z Kamerunu.

1 czerwca spotkanie z s. Paulą Olik, misjonarką z Gabonu.
9 czerwca spotkanie z s. Mariettą Garbul, misjonarką z Kamerunu.
14 czerwca spotkanie z ks. Markiem Pisarkiem, misjonarzem z Kanady.
30 czerwca się spotkanie z s. Orencją Żak, misjonarką z Kamerunu.
6 lipca spotkanie z p. Ewą Gawin i o. Grzegorzem Kalinowskim, misjonarzami z Kamerunu.
11 lipca spotkanie z ks. Janem Jaworskim, misjonarzem z PNG.
12 lipca spotkanie z s. Mirosławą Górą, misjonarką z Zambii.
13 lipca spotkanie z s. Weroniką Popowską, misjonarką z Rwandy.
24 sierpnia spotkanie z s. Rafałą Raś, misjonarką z Kamerunu.
29 sierpnia spotkanie z ks. Jakubem Szałkiem, misjonarzem z Czadu.
30 sierpnia spotkanie z s. Darianą Jasińską, misjonarką z Kenii oraz s. Nazariuszą Żuczek,
misjonarką z Kamerunu.
17 października spotkanie z s. Joanną Dresler, misjonarką z Indonezji.
6 grudnia spotkanie z ks. Krystianem Traczykiem, misjonarzem z Zimbabwe.

Popularyzacja pracy Fundacji i idei wolontariatu
Odbyły się 63 spotkania, w tym 3 Spotkania z Afryką, 6 spotkań w Centrum Wolontariatu, 21
prezentacji w przedszkolach i szkołach, 6 prelekcji na uczelniach wyższych, 3 prezentacje
w kościołach oraz 17 w innych miejscach publicznych. Ponadto zorganizowano dwa koncerty
charytatywne, 3 wystawy zdjęć, bieg charytatywny oraz reprezentowano Fundację podczas
festiwalu podróżniczego Na Szagę.
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.

3 stycznia odbyło się spotkanie prezes Justyny Janiec-Palczewskiej i wiceprezesa Jacka Jarosza
z Abp. Henrykiem Hoserem i ks. Marcinem Iżyckim w sprawie założenia w Warszawie
warszawskiego oddziału Fundacji. Podczas spotkania udało się zacieśnić relacje z Diecezją
warszawsko-praską. Powstanie nowego oddziału zostało odłożone na przyszłość.
9 stycznia mgr Mateusz Cofta w Centrum Wolontariatu „Redemptoris Missio” wygłosił wykład
dla studentów Uniwersytetu Medycznego na temat działalności Fundacji w kontekście
Zdrowia Publicznego.
13 stycznia Jacek Jarosz był prelegentem podczas konferencji Idee ratownictwa głuszy
organizowanej przy współpracy z Collegium Medicum UMK, gdzie prezentował doświadczenia
wolontariuszy fundacji w zakresie medycyny improwizacji. Podczas konferencji prezentowana
była również wystawa autorstwa Agnieszki Pydzińskiej i Jacka Jarosza pt. Afryka Medyka.
Kadry z pracy wolontariuszy Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio w Zambii.
13 stycznia w Klubie Włóczkersów w Opalenicy Ewelina Walkowiak przedstawiła prezentację
z pracy w Kenii, a Sara Suchowiak przybliżyła aktualne akcje fundacji. Spotkanie odbyło się
z okazji drugiej rocznicy działania Klubu. Podczas spotkania obecna była również s. Cecylia
Śmiech oraz wolontariuszka Dorota Wojtkowiak.
18 stycznia odbyło się spotkanie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Prof. Wandy BaerDubowskiej, przewodniczącego Rady Prof. Jerzego Stefaniaka i prezes Justyny JaniecPalczewskiej z nowym Rektorem Uniwersytetu Medycznego Prof. Andrzejem Tykarskim. Na
spotkaniu zapoznano Rektora z działalnością Fundacji, Rektor zapewnił zgromadzonych
o swojej przychylności dla działań Fundacji.
19 stycznia w Centrum Wolontariatu Fundacji odbyło się spotkanie z lek. med. Filipem
Styrzyńskim, który jako wolontariusz Fundacji wyjechał do szpitala prowadzonego przez
s. Mirosławę Górę w Zambii.
20 stycznia podczas Konferencji Pediatrycznej w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym UMP
warsztaty dla uczestników przeprowadziła dr Karolina Mrówka. Ponadto w holu CKD UMP
została zaprezentowana wystawa autorstwa Agnieszki Pydzińskiej i Jacka Jarosz pt. Afryka

Medyka. Kadry z pracy wolontariuszy Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio w
Zambii.
24 stycznia Ewelina Walkowiak i Sara Suchowiak w ramach akcji Położna w Afryce
przeprowadziły prezentacje dla studentów pierwszego roku położnictwa UMP
30 stycznia odbyło się spotkanie przewodniczącego Rady Prof. Jerzego Stefaniaka i prezes
Justyny Janiec-Palczewskiej z abp Stanisławem Gądeckim i Dyrektorem Papieskich Dzieł
Misyjnych ks. Dawidem Stelmachem. Na spotkaniu omówiono dalsze perspektywy rozwoju
Fundacji i zaproszono Arcybiskupa na uroczyste obchody XXV – lecia Fundacji.
3 lutego podczas festiwalu podróżniczego Na Szagę prelekcje wygłosili pracownicy Kliniki
Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych w Poznaniu oraz wolontariusze Fundacji „Redemptoris
Missio”. Dodatkowo w budynku AWF prezentowana była wystawa afrykańskich zdjęć
zaprzyjaźnionej z Fundacją fotograf Danuty Witkowskiej.
1. Dr Karolina Mrówka – Aktualne zagrożenia zdrowotne w międzynarodowym ruchu
turystycznym
2. Dr hab. med. Małgorzata Paul – Czy choroba wysokościowa musi być zawsze
nieodłącznym towarzyszem wspinaczy podczas ekspedycji w górach wysokich
3. Agnieszka Pydzińska i Jacek Jarosz – Afryka Medyka, o życiu i pracy w zambijskim buszu
10 lutego Agnieszka Pydzińska i Jacek Jarosz zaprezentowali efekty trzymiesięcznej pracy w
Zambii podczas spotkania pt. O życiu i pracy w zambijskim buszu. Wydarzenie miało miejsce w
kawiarni Blubra Cafe w Poznaniu.
17 lutego położna Sara Suchowiak przeprowadziła dwie prezentacje na temat działalności
Fundacji. Spotkania z dziećmi odbyły się w przedszkolach na os. Rusa i os. Tysiąclecia w
Poznaniu.
26 lutego w Kościele o. Dominikanów w Poznaniu, podczas wszystkich nabożeństw zbierane
były fundusze na działalność położnej Sary Suchowiak w Kamerunie. Wolontariuszka podczas
każdej Mszy Świętej prezentowała działalność Fundacji oraz założenia projektu Położna w
Afryce.

6 marca mgr Mateusz Cofta w Centrum Wolontariatu Redemptoris Missio wygłosił wykład dla
studentów Uniwersytetu Medycznego na temat działalności Fundacji w kontekście Zdrowia
Publicznego
7 marca w wyniku zaangażowania dr Barbary Filipiak i dr Karoliny Mrówki miało miejsce
Spotkanie z Afryka podczas, którego o pracy w Zambii opowiadali Agnieszka Pydzińska i Jacek
Jarosz
8 marca mgr Mateusz Cofta w Centrum Wolontariatu Redemptoris Missio wygłosił wykład dla
studentów Uniwersytetu Medycznego na temat działalności Fundacji w kontekście Zdrowia
Publicznego
10 marca Agnieszka Pydzińska wygłosiła w XXV Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu
prezentacje na temat wolontariatu w Zambii
11,12 marca w markecie Auchan w Komornikach koło Poznania miał miejsce Dzień Afgański,
podczas którego pracownicy (Justyna Janiec-Palczewska, Monika Pacholak, Anna Kurkowiak) i
wolontariusze (Dorota Wojtkowiak, Alicja Jasińska, Michał Rudnicki, Kamila Popek, Sylwia
Nowak, Agnieszka Michalak, s. Cecylia Śmiech) promowali działalność Fundacji.
13 marca w Collegium Maius UMP została zaprezentowana wystawa XXV-lecie Fundacji
Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio.
Michał Rudnicki i Jacek Jarosz zorganizowali w CKD UMP spotkanie informacyjne dla osób
zainteresowanych wolontariatem w Fundacji „Redemtoris Missio”.
18 marca w Collegium Stomatologicum UMP Katarzyna Adamska przeprowadziła prelekcję na
temat projektu Dentysta w Afryce. Prezentacja została przeprowadzona dla młodzieży
licealnej w ramach II edycji Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej.
22 marca Agnieszka Pydzińska i Jacek Jarosz przeprowadzili serię prelekcji w Ostrowie
Wielkopolskim. Temat prezentacji dotyczył wolontariatu w ośrodku misyjnym w Zambii oraz
akcji Opatrunek na Ratunek.

23 marca Ewelina Walkowiak w ramach rekolekcji wielkopostnych przeprowadziła prezentację
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dopiewie. Podczas prelekcji wolontariuszka opowiadała
o działalności Fundacji i swoim doświadczeniu misyjnym w Kenii i Etiopii.
28 marca Agnieszka Pydzińska i Sara Suchowiak przeprowadziły prezentację o wolontariacie
dla uczniów szkoły na os. Łokietka.
29 marca Jacek Jarosz zorganizował spotkanie dla studentów Gdańskiego Uniwersytetu
Medycznego. Prelekcja pt. Wolontariat to moje cardio miała na celu promocję działań fundacji
i idei wolontariatu. W efekcie spotkania powstała gdańska grupa wolontariuszy Redemptoris
Missio.
30 marca w ramach konferencji Medycy dla Afryki w Gdańsku, Agnieszka Pydzińska i Jacek
Jarosz wygłosili prelekcję pt. Afryka Medyka. Tematem prezentacji był wolontariat w
przychodni misyjnej w miejscowości Ching’ombe (Zambia).
Ewelina Walkowiak przeprowadziła prezentację dla uczniów szkoły w Dopiewie.
31 marca Agnieszka Pydzińska wygłosiła prelekcję pt. Kobieta w Afryce w ramach konferencji
organizowanej w Poznaniu przez Stowarzyszenie Chorych na Hemofilię. Prelegentem na
wspomnianej konferencji był również Jacek Jarosz, który przedstawił prezentację pt. O pomocy
humanitarnej w krajach Globalnego Południa.
1,2 kwietnia w centrum handlowym Auchan w Komornikach przeprowadzona była akcja
promocyjna Fundacji dotycząca przekazania 1% podatku.
3 kwietnia Justyna Janiec-Palczewska wygłosiła prezentację dla uczniów Szkoły Podstawowej
nr 4 w Poznaniu. Prelekcja odbyła się w ramach rekolekcji wielkopostnych i miała na celu
przybliżenie najmłodszym idei wolontariatu w oparciu o pracę Fundacji.
Jacek Jarosz przedstawił prezentację pt. Tam gdzie nie ma mostów-Madagaskar, której
odbiorcami byli uczniowie Gimnazjum nr 58 w Poznaniu.
5 kwietnia w Piątkowskiej Szkole Społecznej w Poznaniu Agnieszka Pydzińska przedstawiła
prezentację dotyczącą wolontariatu w Zambii.

12 kwietnia prezentację dla uczniów Zespołu Szkół Budowlanych w Poznaniu o pracy
wolontariuszy w Zambii i na Madagaskarze przedstawił Jacek Jarosz.
25 kwietnia Jacek Jarosz przedstawił w Szkole Podstawowej nr 63 w Poznaniu prezentację
pt. Medycy dla Afryki-Zambia.
16-17 maja w ramach akcji Stoły dla Szkoły prezentacje o pracy misyjnej w Gabonie
przeprowadził b. Michał Saniewski. Spotkania odbyły się w Poznaniu w Blubra Cafe oraz Cafe
Misja.
26 maja w Centrum Biologii Medycznej UMP odbyła się prezentacja z cyklu Spotkania z Afryką.
Prelegentem była lek. med. Małgorzata Osmola, która w ramach wolontariatu pracowała w
Rwandzie.
Mateusz, Marie i Józef Coftowie przedstawili prezentację o Fundacji w przedszkolu
Kasztanowe Ludki w Daszewicach. Prezentacja była połączona ze zbiórką materiałów
szkolnych w ramach akcji Ołówek dla Afryki.
14 czerwca Jacek Jarosz przeprowadził prelekcję dla uczniów Szkoły Podstawowej
im. dr Wandy Błeńskiej w Niepruszewie. Tematem prezentacji był wolontariat na
Madagaskarze.
21 i 22 czerwca mgr Mateusz Cofta w Centrum Wolontariatu Redemptoris Missio wygłosił
wykład dla studentów Uniwersytetu Medycznego na temat działalności Fundacji w kontekście
Zdrowia Publicznego.
1 lipca odbył się charytatywny bieg Nogami po Czarnym Lądzie, z którego dochód został
przeznaczony na zakup butów ortopedycznych dla dzieci niepełnosprawnych z RŚA.
15-16 września odbyła się jubileuszowa konferencja Katedry i Kliniki Chorób Tropikalnych,
podczas której Fundacja ustawiła stoisko promocyjne.
15 października Polska Orkiestra Lekarzy zagrała w Poznaniu koncert, z którego dochód został
przeznaczony na rzecz projektu Kardiolog w Afryce.

19 października wolontariusz Fundacji, pielęgniarz Artur Chmielewski, w Klinice Anestezjologii
i Intensywnej Terapii Pediatrycznej przedstawił prezentacje o wolontariacie w tropiku.
19 i 22 października pracownicy i wolontariusze Fundacji, podczas mszy świętych w parafii pw.
św. Andrzeja Boboli, przeprowadzili serię prezentacji nt. pracy Fundacji
25 października Jacek Jarosz, dr Karolina Mrówka i Michał Rudnicki poprowadzili spotkanie dla
osób zainteresowanych wolontariatem w Fundacji. Spotkanie odbyło się w Centrum
Kongresowo-Dydaktycznym UMP i zgromadziło wielu odbiorców.
26 października w Cafe Misja, podczas Tygodnia Misyjnego, wolontariusz Miłosz Jakubek
opowiedział o swojej pracy podczas praktyk wakacyjnych w Kenii.
30 października Justyna Janiec-Palczewska przeprowadziła, z okazji dnia patrona, prelekcję dla
uczniów Piątkowskiej Szkoły Uspołecznionej im. dr Wandy Błeńskiej.
9 listopada Jacek Jarosz przedstawił w DK Stokrotka prezentacje dotyczącą pracy Fundacji.
26 listopada dla studentów Wyższej Szkoły Języków Obcych w Poznaniu Jacek Jarosz
przeprowadził wykład otwarty na temat migracji prezentując przy tym pracę Fundacji.
30 listopada prezentację pracy Fundacji przedstawił w Piątkowskiej Szkole Jacek Jarosz.
5 grudnia Mateusz Cofta przedstawił prezentację o Fundacji w Gimnazjum nr 2 w Poznaniu.
5 grudnia w Coll. Anatomicum UMP odbyło się „Spotkanie z Afryką”, podczas którego o swojej
pracy opowiadali Agnieszka Łukanowska (Kamerun) i Miłosz Jakubek (Kenia).
7 grudnia w budynku UMP przy ul. Rokietnickiej otwarto wystawę zdjęć prezentujących pracę
Fundacji w ciągu XXV lat działalności.
13 grudnia odbyła się Wigilia fundacyjna, podczas której wolontariusze Fundacji mieli okazję
do integracji oraz podsumowania dotychczasowych działań w ramach wolontariatu.
14 grudnia o pracy położnych w Afryce opowiadała wolontariuszka Anna Klupś podczas
wystąpienia w Szkole Podstawowej nr 14 w Ostrowie Wielkopolskim.

19 grudnia w Szkole Podstawowej nr 3 w Poznaniu prezentację o Fundacji przedstawił Jacek
Jarosz.
20 grudnia w Liceum Ogólnokształcącym nr 20 prelekcję o pracy w Kenii wygłosił Miłosz
Jakubek.
21 grudnia w Szkole Podstawowej nr 27 w Poznaniu o misjach i Fundacji opowiadał Jacek
Jarosz.
Kursy i szkolenia w zakresie medycyny tropikalnej.
W ramach podnoszenia kompetencji wolontariuszy wyjeżdżających do pracy w krajach
tropikalnych Danuta Witkowska przeprowadziła kurs fotograficzny. W ramach dwóch spotkań
(21 i 29 marca) wolontariusze poznali zasady prawidłowego dokumentowania pracy
w ośrodkach misyjnych.
Członkowie Rady Fundacji i pracownicy Kliniki i Katedry Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych
od 19 do 20 maja oraz 12 – 13 października szkolili misjonarzy udających się na misje z Centrum
Formacji Misyjnej w Warszawie. Kurs jest koordynowany przez dr Karolinę Mrówkę
Działalność wydawnicza Fundacji
Fundacja w styczniu 2017 wydała kwartalnik Medicus Mundi Polonia nr 57-58, a w grudniu
2017 podwójny numer kwartalnika (59-60).
Wydano biuletyn informacyjny dla sympatyków i wolontariuszy Fundacji Raport nr: 76
(marzec), 77 (maj), 78 (październik), 79 (grudzień).
W roku 2017 trwało zbieranie materiałów w formie wywiadów z wolontariuszami Fundacji do
książki „Medycy na misjach”, która powstała w ramach jubileuszu działania Fundacji. Jej
autorami są Justyna Janiec – Palczewska, Miłosz Jakubek, Jacek Jarosz i Bartłomiej Mroczyk.
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.
„Operacja Salapumbe”, to inicjatywa dzięki której wysłano do Kamerunu grupę chirurgów
i anestezjologów w celu dokonania zabiegów i operacji wśród lokalnej ludności. Akcja była
częścią działań podejmowanych w ramach jubileuszu 25-lecia Fundacji. Inicjatywa zakończyła
się sukcesem i pozwoliła na przeprowadzenie 73 operacji wśród najbardziej potrzebujących. Na
ten cel zebrano 3480,00 zł.
„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 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.
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13 275, 55 zł.
„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 245 uczniów oraz szkoły w
miejscowości Nagoundaye w Republice Środkowej Afryki. Na cel Adopcji szkoły w Kamerunie
zgromadziliśmy 4987 zł i 10 499,20 zł dla szkoły w Republice Centarnej 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. Dzięki
inicjatywie „Zaczarowany ołówek” Fundacja zgromadziła ponad 10 ton przyborów szkolnych,
które zostały wysłane do Kamerunu, Republiki Środkowej Afryki, Afganistanu, Togo i Ghany.
„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 tym roku odbyły się dwa transporty (30
stycznia i 7 września), wysłaliśmy 2,5 tony pomocy.
„Stoły dla Szkoły” to jednorazowa akcja zorganizowana z inicjatywy wolontariusza Bartosza
Mroczyka na prośbę misjonarza z Gabonu. Akcja zakłada zakup 40 ławek szkolnych dla misyjnej
placówki edukacyjnej w Cocobeach. 30 czerwca zebrano kwotę potrzebną na zakup
zakładanego wyposażenia. Głównym źródłem finansowania był portal PolakPomaga.pl.
Zebrane środki wystarczyły na dodatkowe prace remontowe poprawiające komfort nauki w
szkole w Cocobeach. Akcja zakończyła się wynikiem finansowym 15 520,46 zł.
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. Udana współpraca z mediami
ułatwiła promocję działalności i celów statutowych Fundacji.
„Radio Emaus” udostępniło wolontariuszom Fundacji swój czas antenowy. Program „Misyjny
Atlas Świata” w pierwszej połowie roku 2017 realizowali wolontariusze: Gabriela Mularz, Sara
Suchowiak, Ewa Mularz 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 Merkury, 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 2279 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.
25-28 maja do Genewy wyjechał prof. Jerzy T. Marcinkowski, który brał udział w spotkaniu
członków Medicus Mundi International.
Pomoc humanitarna
W roku 2017 z Fundacji zostało wysłane 1814 paczek z pomocą humanitarną (styczeń 140, luty
15, marzec 28, kwiecień 11, maj 4, czerwiec 327, lipiec 20, sierpień 235, wrzesień 255,
październik 8, listopad 242, grudzień 14) o łącznej wartości 683 993,64 zł. Paczki zostały
wysłane do 23 krajów, pod naszą opieką jest 71 misji w tym : w Kamerunie 28, w Zambii 5,
w Etiopii i Ghanie po 4 ośrodki, w Tanzanii, Togo i Rwandzie po 3 misje, po dwa ośrodki w
Papua Nowej Gwinei, Boliwii, RCA, Indiach i na Madagaskarze, a w pozostałych krajach po
jednej misji.
Spotkania Rady i Zarządu Fundacji
W 2017 roku odbyły się trzy posiedzenia Rady: 17 marca, 22 września i 1 grudnia oraz
jedenaście posiedzeń zarządu w dniach: 21 lutego, 21 marca, 11 kwietnia, 9 maja, 13 lipca, 10
sierpnia, 26 września, 24 października, 14 listopada, 12 grudnia.
Protokoły z posiedzeń Rady i Zarządu były wysyłane do członków poszczególnych organów.
Inne istotne wydarzenia
11 kwietnia miała miejsce uroczysta gala pierwszej edycji konkursu Wielkopolski Lekarz z
Sercem. Do nagrody zostali nominowani również wolontariusze Fundacji Redemptoris Missio:
prof. Jana Skrzypczak, lek. stom. Krzysztof Gniazdowski oraz lek. med. Dariusz Tuleja.
23 kwietnia w Auli UAM odbył się uroczysty, jubileuszowy koncert charytatywny Fundacji
Redemptoris Missio. Zgodnie z tradycją oprawę artystyczną podczas koncertu zapewniła
Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego pod batutą mjr. Pawła Joksa i Zespół Tańca

Ludowego Politechniki Poznańskiej „Poligrodzianie”. Medalem Tym którzy czynią dobro
została odznaczona s. Mirosława Góra.
20 maja w poznańskiej Kurii odbyło się spotkanie poznańskich środowisk misyjnych, z ramienia
Fundacji brała w niej udział prezes Justyna Janiec-Palczewska. Ustalono wymianę informacji
pomiędzy poszczególnymi organizacjami odnośnie podejmowanych inicjatyw.
4 czerwca w poznańskiej Katedrze, Abp. Stanisław Gądecki celebrował uroczysta Mszę Świętą
modląc się w intencji Fundacji Redemptoris Missio. Fundator Fundacji

Prof. Zbigniew

Pawłowski został odznaczony został odznaczony przez papieża Franciszka medalem „Pro
Ecclesia et Pontifice”. Po uroczystościach miało miejsce jubileuszowe spotkanie sympatyków
Fundacji w Ogrodach Proboszczowskich.
28 czerwca 3 wolontariuszy Fundacji wyjeżdżających w 2017 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.
Na początku roku Fundacja dzięki życzliwości członka Rady Ks. Dawida Stelmacha pozyskała
pomieszczenia w przyziemiu kościoła pw. Św. Andrzeja Boboli przy ul. Junikowskiej 48 w
Poznaniu. Miejscowy proboszcz ks. Grzegorz Piotrowski sfinansował (91 tys. zł ) dla Fundacji
remont pomieszczeń i we wrześniu b.r. Fundacja mogła założyć tam biuro i magazyn. Meble
do biura sfinansował (10 tys. zł) dr Norbert Rehlis.
22 września delegacja Fundacji - Agnieszka Pydzińska i Jacek Jarosz pojechali na pogrzeb
przyjaciela Fundacji, misjonarza o. Marcelego Prawicy, wieloletniego proboszcza na misji w
Ching’ombe w Zambii. Podczas uroczystości pogrzebowych zapowiedziano podjęcie prac nad
rozpoczęciem procesu beatyfikacyjnego o. Marcelego.
24 września w Poznaniu odbyła się uroczysta gala Crowd Up. Fundacja była nominowana do
prestiżowych nagród wręczanych podczas gali, w kategorii Charity Hero.
13 listopada Justyna Janiec-Palczewska uczestniczyła w uroczystościach organizowanych przez Komisję
Episkopatu ds. Misji, podczas których przyznawano medale dla osób i instytucji szczególnie
zaangażowanych w prace na rzecz misji.
27 listopada delegacja Fundacji w osobach dr Barbara Filipiak, Monika Pacholak i Jacek Jarosz brała
udział w obchodach trzeciej rocznicy śmierci dr Wandy Błeńskiej.

Prezes Fundacji Justyna Janiec-Palczewska została nominowana przez Arcybiskupa Stanisława
Gądeckiego do uczestniczenia w obradach Archidiecezjalnej Komisji Misyjnej i 2 grudnia wzięła udział
w obradach Rady.
Prezes Justyna Janiec –Palczewska brała udział w obradach Krajowej Rady Misyjnej, które odbyły się w
Warszawie 12 października.
5 grudnia – delegacja z Fundacji – Justyna Janiec – Palczewska, Sylwia Kubala i Monika Pacholak
uczestniczyły w pogrzebie zmarłej tragicznie wolontariuszki Fundacji lek. Anny Tadych-Szmidt.
12 grudnia odbyła się uroczysta gala konkursu Barwy Wolontariatu, którego laureatem został
wolontariusz Fundacji Miłosz Jakubek .
W grudniu 2017r. prezes Fundacji Justyna Janiec-Palczewska została nominowana w konkursie Głosu
Wielkopolskiego na Osobowość Roku.
29 grudnia odbyło się uroczyste otwarcie „Domu z Marzeń” w Kenii, który 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.

