
Streszczenie: Trąd nadal stanowi duży problem we 
współczesnym świecie. Zwłaszcza w krajach trzeciego 
świata. Ojciec Adam Wiśniewski (1913-1987) ukończył 
medycynę w  1947 roku w  Poznaniu. Na początku lat 
60. rozpoczął swoją życiową misję, podróżując do In-
dii. Założył centrum Jeevodaya, wspierające chorych na 
trąd ludzi w różnych aspektach życia, w tym w opiece 
zdrowotnej.
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Abstract: Leprosy constitutes still a big problem in mo-
dern world, especially in third world countries. Father 
Adam Wiśniewski (1913-1987), graduated medicine in 
1947 in Poznan. In early 60’ he started his life mission 
by traveling to India. He founded a  Jeevodaya center, 
supporting lepromatous people in different aspects of 
life, including health care. 
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Wprowadzenie
Trąd zwany również chorobą Hansena wywoływa-

ny jest przez prątki Mycobacterium Leprae [1], dotyka 
głównie skórę i  nerwy, często powodując niepełno-
sprawność fizyczną [2]. Kiedyś nieuleczalna choroba 
kojarzona była ze śmiercią, brudem i  odrzuceniem. 
Obecnie dzięki zastosowaniu metody MTD (multidrug 
therapy) [3-4] choroba ta jest wyleczalna. Natomiast 
w krajach trzeciego świata leczenie wciąż stanowi duży 
problem. 

Występowanie trądu jest silnie skoncentrowa-
ne przestrzennie – 83% pacjentów znajduje się tylko 
w  sześciu krajach: Indiach (64% wszystkich przypad-
ków) [1], Brazylii, Birmie, Indonezji, Madagaskarze 
i Nepalu. Według najnowszych doniesień z 214 000 za-
rejestrowanych co roku zachorowań na całym świecie, 
Indie odpowiadają za ponad 135 000 [1, 5]. Dla porów-
nania każdego roku w Stanach Zjednoczonych zgłasza-
nych jest do 300 przypadków, z których większość wy-
stępuje w stanach o największej populacji imigrantów 
(Hawaje, Kalifornia) [1]. Od momentu wprowadzenia 
przez WHO w 1995 roku darmowego leczenia dla cho-
rych z Indii, liczba pacjentów diametralnie się zmniej-
szyła, jednakże od roku 2012 pozostaje na stałym, wy-
żej wymienionym poziomie. Istnieje wiele programów 
finansowanych zarówno przez rząd Indii, jak i  przez 
międzynarodowe organizacje (m.in. Bank Światowy), 
mających na celu wyeliminowanie trądu. Największym 
z nich jest The National Leprosy Eradication Program-
me (NLEP), który powstał na wzór National Leprosy 
Control Programme (NLCP) z  1955 roku [6]. Ma on 
na celu wczesne wykrywanie i  leczenie osób chorych, 
zapobieganie dyskryminacji trędowatych oraz prowa-
dzenie rejestru pacjentów.

 Zjawisko dyskryminacji osób dotkniętych trądem 
wciąż jest aktualne. Istnieje ponad tysiąc specjalnych 
kolonii [7], w  których chorzy są izolowani od reszty 
środowiska. Warto również podkreślić, że większość 
praw dotyczących osób dotkniętych trądem zostało 
zapisanych przed opracowaniem terapii wielolekowej 
(MDT) i od tego czasu nie były one aktualizowane. Na 
przykład w  Ustawie o  małżeństwie z  1954 roku, trąd 
uważa się za podstawę do orzeczenia rozwodu, uzna-
jąc go za chorobę „nieuleczalną”. W innych przepisach 
prawnych, na przykład w Ustawie o pojazdach silniko-
wych z 1939 roku, ogranicza się dostęp pacjentów trę-
dowatych do uzyskania prawa jazdy. W Indian Rail Act 
z  1990 roku istnieje zapis, który zabrania pacjentom 
z trądem podróżowania pociągiem, a niektóre regiony 
Indii wykluczają chorych w  uczestniczeniu w  lokal-
nych wyborach [8]. Wspomniane rozwiązania prawne 
w znaczący sposób uderzają w podstawowe prawa osób 

dotkniętych trądem i  są przestarzałe wobec współcze-
snej wiedzy medycznej. Ponadto, pomimo stworzenia 
i  wdrożenia różnorodnych programów wspierających 
chorych, wprowadzenia skutecznego darmowego le-
czenia i  przede wszystkim zaangażowania tysięcy wo-
lontariuszy oraz pracowników służb medycznych i spo-
łecznych, trąd w Indiach to nadal choroba, która budzi 
ogromny społeczny lęk jako okaleczająca, szpecąca, 
zaraźliwa i nieuleczalna, a ludzie nią dotknięci są styg-
matyzowani.  

Na trąd może zachorować każdy, bez względu na 
status socjoekonomiczny, jednak częściej zapadają na 
tę chorobę ludzie biedni. Wynika to między innymi 
z ograniczonego dostępu do fachowej opieki medycz-
nej, braku możliwości zakupu leków, trudności z  za-
spokojeniem niezbędnych potrzeb życiowych na opty-
malnym poziomie. Społeczną konsekwencją choroby 
może być utrata pracy – czy to z powodu postępującej 
niepełnosprawności, czy też z powodu napiętnowania. 
Osoby dotknięte trądem doświadczają wykluczenia 
społecznego. Są wyłączone z rynku pracy, co sprawia, 
że znajdują się na marginesie życia ekonomicznego, 
społecznego, kulturalnego czy edukacyjnego. Konse-
kwencją jest poczucie odrzucenia i  wynikające z  tego 
cierpienie. W  wielu częściach Indii opinia, dotyczą-
ca trądu, pozostaje niezmienna od setek lat i  nadal 
uważany jest on za rodzaj boskiej kary, za popełnione 
grzechy czy rozwiązłe życie seksualne nie tylko cho-
rego, ale i  jego przodków. Przekonania te wzmacniają 
obraz „trędowatego” jako człowieka nieczystego i nie-
moralnego. Specyficzny wygląd fizyczny, przekonanie 
o łatwości zarażenia się oraz błędne założenie, że cho-
roba jest nieuleczalna, są głównymi czynnikami pro-
wadzącymi do niehumanitarnego traktowania takich 
osób  [9]. Co najgorsze, to dzieci są najbardziej podatne 
na trąd i spotykają się z dyskryminacją i ostracyzmem 
już od wczesnego dzieciństwa, w tym z odmową pod-
stawowych praw i opieki medycznej [10, 11]. Czasami  
zdarza się, iż zdrowe dzieci są także stygmatyzowane 
z uwagi na posiadanie chorych izolowanych rodziców 
społecznie. Dzieci te wtedy najczęściej pozostają bez 
opieki i  środków do życia, dorastają w stresie związa-
nym z rozstaniem z najbliższymi. 

WHO i inne organizacje medyczne utworzyły pro-
gramy hamujące rozprzestrzenianie się choroby, ale 
podstawy do walki z trądem jako problemem medycz-
nym  i społecznym oraz miejsca do opieki nad chorymi, 
zostały stworzone przez konkretne osoby wcześniej, 
przed systemowymi rozwiązaniami prawnymi i  insty-
tucjonalnymi. Wśród tych osób byli także Polacy m.in. 
„Matka Trędowatych” Wanda Maria Błeńska, o. Marian 
Żelazek czy ojciec pallotyn, lekarz, ksiądz Adam Wi-
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śniewski, którego sylwetka i pra-
ca zasługuje, przy tej okazji, na 
wspomnienie [12]. 

Historia trądu
Niełatwo jest prześledzić hi-

storię trądu. Mimo istnienia wie-
lu publikacji na ten temat czę-
sto zdarza się, iż historia w nich 
zawarta jest zgoła odmienna. 
Niemniej analiza genomu wska-
zuje, że trąd pochodzi z  Afryki 
i  rozprzestrzenił się w  późnym 
plejstocenie wraz z  wędrów-
kami Homo sapiens [13-14]. 
Natomiast najstarszy szkielet 
z  charakterystycznymi cechami 
trądu znaleziono w  roku 2009 
w Balathal, wiosce leżącej w za-
chodniej części Indii. Badania 
archeologiczne datują szkielet na 
rok 2000 p.n.e., co wskazuje In-
die źródłowy choroby. Dopusz-
cza się także późny holocen jako 
okres rozprzestrzeniania się jej 
z  terenów Afryki. Pewne jest to, 
iż poprzez handel oraz wojny po 
IV w. p.n.e dotarła do Europy, ale 
stała się poważnym problemem 
zdrowia publicznego dopiero we 
wczesnym średniowieczu [15].

Pierwsze pisemne wzmianki o chorobie przypomi-
nającej trąd pochodzą z 1550 roku p.n.e. z Egiptu [16]. 
Dzięki pracom archeologicznym z  lat 70. ubiegłego 
wieku na terenie obecnych Chin, odnaleziono tekst 
zapisany na paskach bambusa datowany na pomiędzy 
IV a III w. p.n.e. Jest na nich opisane badanie lekarskie, 
w którym lekarz diagnosta niezwykle dokładnie opisu-
je przypadek trądu jako li/lai [17].

Z powodu, iż trąd jest chorobą, której objawy ma-
nifestują się trudnymi do ukrycia, zmianami skórny-
mi, w tym twarzy czy dłoni, niemal od początku budził 
strach, przez co z biegiem czasu pojawiła się stygma-
tyzacja chorych. Na przestrzeni wieków znajdowano 
przeróżne metody naznaczania osób dotkniętych trą-
dem. Chorzy musieli nosić np. dzwonki, grzechotki, 
kołatki lub jasne szaty oznaczone żółtym krzyżem lub 
literą L, z  łacińskiego słowa leprosus. Wreszcie, aby 
uniknąć dotknięcia osoby zdrowej, nosili ze sobą pa-
łeczki lub patyki, jak również nakazywano im poruszać 
się innymi drogami, lub też mieli oddzielne wejścia do 
budynków, czy specjalne okna do przyjmowania po-

siłków. Stygmatyzacja i segregacja 
osób chorych na trąd również były 
odzwierciedlone przez zwyczaj 
i  obowiązek grzebania ich na od-
dzielnych cmentarzach [18].

Trąd rozprzestrzeniał się szyb-
ko. Równie szybko zauważono, że 
nie istnieje na to żadne skuteczne 
lekarstwo. Z tego powodu w VII w. 
Francja jako pierwsza na starym 
kontynencie wprowadziła lepro-
zoria dla chorych [19]. Ostatni 
działający ośrodek dla osób do-
tkniętych trądem w  Europie (za-
łożony w  1900 roku) znajduje się 
we wschodniej Rumunii w  wio-
sce Tichileşti w  powiecie Tulcea. 
W  2011 r. leczyło się tam 19 pa-
cjentów [20].

Od XI wieku n.e., w  czasach 
wypraw krzyżowych, społeczne 
postrzeganie trądu stopniowo się 
zmieniało, gdy choroba zaczęła 
dotykać wielu sławnych rycerzy 
i  władców. Król Jerozolimy Bal-
dwin IV (1161-1185) miał przydo-
mek Trędowaty lub Leprus i przez 
większość czasu nosił srebrną ma-
skę, ukrywając twarz zniekształ-
coną przez trąd. Podczas tej epoki 
trędowaci krzyżowcy otaczani byli 

troską i opieką. Troska o trędowatego stała się obowiąz-
kiem chrześcijańskim, nawet msze święte odprawiano 
w ich intencji. Wówczas też powstał zakon rycerzy św. 
Łazarza, który miał na celu m.in. zajmować się chorymi 
na trąd [20].

W  Biblii słowo trąd pojawia się co najmniej 68 
razy, a dokładniej „tzaraat”. Przez wiele lat uznawano, 
iż biblijne określenie tzaraat odnosi się do trądu. Nie-
porozumienie dotyczące nazewnictwa powstało z po-
wodu niedokładnych tłumaczeń: hebrajski tzaraat był 
najpierw przetłumaczony na grecki jako leprosy (trąd) 
w VI wieku n.e i później słowo leprosy zostało przetłu-
maczone na język arabski jako lepra w IX wieku i w ten 
sposób zostało rozpowszechnione. W  rzeczywistości 
termin ten odnosi się bardziej do stanu rytualnej nie-
czystości czy kary za grzechy niż tylko do choroby skó-
ry. Niektórzy bibliści sugerują nawet, iż we współcze-
snych tłumaczeniach Biblii termin trąd powinien być 
zastąpiony ponownie terminem tzaraat, co podkreśla-
łoby nadal nieznane znaczenie tego słowa [18, 21].

Ryc. 1. Oczyszczenie dziesięciu trędowatych. Nieznany 
autor, około 1035-1040; z: Codex Aureus Epternacensis 
(tj. XI-wieczna iluminowana Księga Ewangelii stworzo-
na w przybliżeniu 1030-1050); Niemieckie Muzeum 
Narodowe, Norymberga, Niemcy. 
Cleansing of the Ten Lepers. Unknown author, circa 
1035-1040; from: Codex Aureus Epternacensis (ie, an 
11 thzcentury illuminated Gospel Book created in the 
approximate period 1030-1050); The Germanisches Na-
tional Museum, Nuremberg, Germany. 
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W  Indiach trąd został po raz pierwszy opisany 
w  Sushruta Samhita, czyli starożytnym tekście san-
skryckim obejmującym tematy medycyny i  chirurgii, 
i równocześnie jeden z najważniejszych tego typu tek-
stów na świecie [22]. Powstał w języku wedyjskim ok. 
600 r. p.n.e, a jego autorem jest Sushrut [23]. Księga ta 
opisuje terapie olejem „chaulmoogra” uznanym za po-
wszechnie za lekarstwo. Wtedy po raz pierwszy również 
użyto słowa „Kusht” w języku wedyjskim, określającym 
trąd. Co więcej, tego określenia używa się do dzisiaj na 
terenach Indii, Nepalu, Indonezji, Malezji i  wielu in-
nych krajach w Azji południowo-wschodniej [24-26].

Od roku 1874 Indie stawały się coraz popularniej-
szym kierunkiem misji. Zaczęto pomagać trędowatym, 
dawać im schronienie i  inne niezbędne środki do ży-
cia [27]. A  także wsparcie duchowe i  emocjonalne. 
Natomiast władze ówczesnych Indii miały inne plany, 
jak poradzić sobie z rosnącym problemem. W czasach 
istnienia kolonii Brytyjskiej, ówczesny rząd wprowadził 
liczne reformy mające ograniczyć rozprzestrzenianie się 
choroby. Problem polegał na tym, iż zamiast chorych 
wspierać, reformy te doprowadziły do jeszcze większej 
ich alienacji, tym razem usankcjonowanej przez prawo. 
Ustawa o  trędowatych z 1898 roku obejmowała prze-
pisy dotyczące przymusowej izolacji chorych na pod-
stawie płci, głównie, aby zapobiec reprodukcji [28-29].  
Ustawa ta dotknęła przede wszystkich osoby najbied-
niejsze, ponieważ rodziny tych, którzy posiadali mają-
tek, skutecznie wyłączały ich z życia publicznego, oba-
wiając się utraty dobrego imienia rodziny. Zwolennicy 
tworzenia azyli uważali, że separacja była konieczna, 
w celu ograniczenia przechodzenia drobnoustroju z ro-
dziców na dzieci i  zapobieganiu kolejnym porodom. 
Propagandę napędzał fakt, iż odseparowane dzieci nie 
chorowały [14, 30].

XX wiek okazał się przełomowy dla leczenia jak 
i  traktowania chorych. Wspomniany wcześniej olej 
„chaulmoogra” wykorzystywany był jako główny lek do 
lat 40. ubiegłego stulecia, kiedy to odkryto chemiotera-
peutyk z potwierdzoną skutecznością w leczeniu trądu 
– dapson. Z kolei w latach 70. XX wieku wprowadzono 
terapię MTD składającą się z ryfampicyny, klofazymi-
ny i  dapsonu, która weszła do powszechnego użytku 
w roku 1982. Od tego czasu pomoc dla pacjentów z trą-
dem stopniowo zmieniała się z opieki instytucjonalnej 
na opiekę ambulatoryjną w ośrodkach  zdrowia i klini-
kach terenowych [24].  Co ciekawe, olej chaulmoogra, 
stosowany jest do dnia dzisiejszego, szczególnie przez 
kobiety jako środek zmniejszający tkankę tłuszczową, 
ujędrniający skórę, czy jako lek na łuszczycę. Jednak-
że, te dodatkowe walory oleju chaulmoogra nigdy nie 
zostały potwierdzone przez rzetelne badania naukowe.

Biografia księdza Adama Wiśniewskiego

Ryc. 2. Ojciec Adam w swoim gabinecie. Archiwum sekretariatu mi-
syjnego Jeevodaya
Father Adam in his office. Archive of the Jeevodaya Missionary Se-
cretariat.

Adam Wiśniewski urodził się 13 kwietnia 1913  roku 
w  Dębinach k. Bydgoszczy. Jego ojciec pracował jako 
urzędnik pocztowy, matka była gospodynią domową. 
Wraz z młodszą siostrą wychowywał się w katolickiej 
rodzinie. Dwóch jego wujów było pallotynami. Jednym 
z  nich był brat Ludwik Krajniewski, który większość 
swojego życia spędził na misji w Afryce Południowej. 
Był równocześnie jednym z  pierwszych zakonników, 
udających się na misję do krajów Trzeciego Świata [31]. 

Adam uczęszczał do gimnazjum Pallotynów w Su-
charach i Wadowicach. Jak sam o sobie mówił, nauka 
szła mu dobrze, chociaż nigdy nie był prymusem. To 
właśnie w  latach szkolnych nastąpiło ważne wydarze-
nie, które ukierunkowało go ku pomaganiu ubogim. 
Wówczas przeczytał książkę o  św. Damianie z  Molo-
kai na Hawajach, który opiekował się chorymi na trąd. 
Jak później wspominał: „Dziś, po latach pracy wśród 
trędowatych, kiedy zastanawiam się nad genezą mego 
powołania, nieodparcie nasuwa mi się myśl, że jego ko-
rzeni trzeba szukać właśnie w lekturze tej książki” [31].  
W okresie nauki w gimnazjum Adam pełnił tam rolę 
infirmarza, czyli opiekuna medycznego chorych. Funk-
cję tę kontynuował również w czasie studiów semina-
ryjnych. Pisał o sobie: „Jak sobie dziś to uświadamiam, 
te dwa powołania: misyjne i lekarskie pojawiły się i doj-
rzewały razem” [31]. 

Po ukończeniu gimnazjum w  roku 1931 Adam 
wstąpił do nowicjatu pallotynów, a  w  1934 roku zdał 
maturę. Święcenia kapłańskie otrzymał 3 czerwca 
1939   roku. W  1940 r. ks. Adam otrzymał skierowa-
nie do pracy w kościele Chrystusa Króla na warszaw-
skiej Pradze. Zastąpił aresztowanego przez Niemców 
proboszcza, który później zginął w obozie koncentra-
cyjnym w  Dachau. Kościół pozostał nietknięty przez 
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całą wojnę, głównie dlatego, że najważniejsze walki 
odbywały się po zachodniej stronie Wisły. W  stolicy 
ks. Adam został już do zakończenia wojny, aktywnie 
działając w konspiracji pod ps. „Łukasz”. Podczas Po-
wstania Warszawskiego był kapelanem w  batalionie  
im. S. Czarnieckiego. Sam ks. Adam pytany o  to, co 
najbardziej zapadło mu w  pamięci z  tamtego okresu, 
wspominał mszę świętą dla ludności i  powstańców 
w pierwszą niedzielę powstania, podczas której przyjął 
przysięgę AK od oddziałów dowodzonych przez kapi-
tana „Ognistego” i podporucznika „Wyrwę”. Po upadku 
powstania przedostał się na Pragę, gdyż na lewobrzeżnej 
Warszawie groziło mu śmiertelne niebezpieczeństwo ze 
strony Niemców. Za swój wkład w walce z okupantem 
został odznaczony Krzyżem Walecznych [31-33]. 

Studia medyczne rozpoczął w czasie wojny na taj-
nych kompletach, ponieważ edukacja w szkołach i na 
uniwersytetach została przerwana na  rozkaz oku-
panta.  W marcu 1941 r. za zgodą władz niemieckich 
powstała w  Warszawie dwuletnia  Prywatna Szkoła 
Zawodowa dla Pomocniczego Personelu Sanitarnego 
(Private Fachschule für Sanitats Hilfspersonal Dr. Jan 
Zaorski)  z inicjatywy dra Jana Zaorskiego, który przed 
wojną pracował jako chirurg i wykładowca na Akade-
mii Medycznej w Warszawie. W rzeczywistości była taj-
nym Wydziałem Medycyny wyżej wspomnianej uczel-
ni. Każdy uczeń wiedział, że lekcja bandażowania jest 
naprawdę wykładem chirurgicznym, a  lekcja pierw-
szej pomocy to w rzeczywistości wykład z chorób we-
wnętrznych, neurologii, traumatologii lub innych. Za-
jęcia odbywały się w budynkach uniwersyteckich oraz 
w  szpitalach warszawskich. Szkoła stała się również 
centrum rekrutacji i  szkolenia dla żołnierzy AK [34]. 
W czerwcu 1943 r., w wyniku zwiększającej się repre-
sji ze strony okupanta, szkoła została nagle wysiedlona 
z  budynku przy Krakowskim Przedmieściu. Dyrektor 
Zaorski znalazł zastępcze pomieszczenia do prowa-
dzenia zajęć w gimnazjum Wojciecha Górskiego przy 
ul. Hortensji 2. Od tego momentu, aby ukryć się przed 
władzami niemieckimi, zajęcia odbywały się w różnych 
miejscach, na przykład w mieszkaniu i pracowni war-
szawskiego szewca Janyszkiewicza [35-36].

Ks. Adam Wiśniewski ukończył studia po wojnie 
w  roku 1947 na Akademii Medycznej w  Poznaniu, 
a  jego praca doktorska, którą obronił w  roku 1951, 
miała tytuł Okulistyka polska w pierwszej połowie XIX 
wieku. [31, 32] 

 
Ryc. 3 Strona tytułowa pracy doktorskiej ks. dr. med. Adama Wi-
śniewskiego.

W 1950 roku uzyskał zgodę Stolicy Apostolskiej na 
wykonywanie praktyki lekarskiej w kraju i na terenach 
misyjnych. Wówczas w  Polsce osoby duchowne nie 
były mile widziane w szpitalach, dlatego ks. Adam ra-
zem z miejscowym przełożonym założyli w Poznaniu 
bezpłatną poradnię dla matki i dziecka. Średnio ojciec 
Adam codziennie przyjmował około dwudziestu kobiet 
z dziećmi. Były to nie tylko sprawy medyczne, ale także 
edukacyjne i duchowe [31].

Ksiądz Adam Wiśniewski przez lata bezskutecznie 
starał się o paszport. Udało się mu go uzyskać dopiero 
na początku roku 1959. Wtedy to otrzymał polecenie 
od ks. prowincjała podjęcia w Paryżu nauki języka fran-
cuskiego oraz studiów medycyny tropikalnej w Instytu-
cie Medycyny Tropikalnej i Trądu. Następnie wyjechał 
do Port Douala w Kamerunie. Dotarł tam w 1960 roku 
razem z czterema tonami sprzętu medycznego, leków, 
jedzenia i innych najpotrzebniejszych rzeczy. Niestety, 
jego misja nie trwała długo, z uwagi na brak porozu-
mienia pomiędzy nim a tamtejszym biskupem. Jak sam 
pisał „Jego stosunek do mnie był dosyć dziwny i pełen 
rezerwy”[31].  

Sprawy urzędowe i paszportowe oraz osobiste księ-
dza były przez tamtejsze władze bagatelizowane, a on 
sam pozostawał bez istotnego wsparcia. Do tego dołą-
czył tzw. szok tropikalny. Jak wspominał: „Ciężkie, par-
ne powietrze bardzo ujemnie wpłynęło na moje samo-
poczucie. Pojawiły się jakieś trudności w  oddychaniu 
i bóle w okolicy serca” [31]. Mimo próśb  tamtejszych 
księży, aby pozostał, postanowił wrócić do Francji. 
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Łącznie w Port Douala przebywał dwa tygodnie. Póź-
niej pisał: „[...] do wyjazdu na misje trzeba się przygo-
tować nie tylko teoretycznie, nie wystarczy zebrać na-
wet dużo lekarstw i innych rzeczy. Trzeba się również 
przygotować psychicznie. Przygotować na wszelkie 
ewentualności” [31]. 

Po powrocie do Francji początkowo był sfrustrowa-
ny niezrealizowaną misją w  Afryce, chciał wrócić do 
Polski, do rodziny. Jego plany nie powiodły się, gdyż 
w czerwcu 1960 roku przeniósł się do Lyonu. Kontynu-
ował naukę medycyny tropikalnej w Instytucie Badań 
nad Trądem oraz doskonalił język francuski i  angiel-
ski. Dwukrotnie odbywał staż w Genewie w szwajcar-
skich klinikach. Tam zapoznał się z nowymi metoda-
mi diagnozowania oraz leczenia trądu. W  tym czasie 
rozpoczął planowanie kolejnej podróży, tym razem do 
Indii, w  których mieszkał wtedy co trzeci trędowaty 
świecie. Równocześnie zdawał sobie sprawę, że organi-
zacja podróży nie będzie łatwa, gdyż ówczesne władze 
indyjskie niechętnie dawały wizy misjonarzom. Szu-
kając sposobu na zre-
alizowanie podróży, 
skierował swoją uwa-
gę na pallotynów nie-
mieckich, którzy od 
1951 roku pracowali 
w  Indiach, w  obecnej 
diecezji Raipur. Pallo-
tyni niemieccy z  en-
tuzjazmem przyjęli 
wiadomość o  planach 
przyjazdu ojca Ada-
ma. Prefekt apostolski 
diecezji Raipur – ks. 
Jan Weider zapropo-
nował pokrycie części 
kosztów podróży ks. 
Adama do Indii a resz-
tę miał dopłacić zarząd 
prowincji pod wezwa-
niem Serca Jezusowego w  południowych Niemczech 

[31-33, 37].
We wrześniu 1961 roku udał się do Raipur. Tam 

rozpoczął swoją pracę jako lekarz w lokalnej przychod-
ni, przyjmując pacjentów z  różnymi chorobami, nie 
tylko z trądem. Jak sam wspominał, miał dużo pracy: 
[...] zrobiliśmy przegląd naszego ambulansu i  wyjazd 
do Kutela, miejscowości odległej o 157 km od Rajpu-
ru. [...] Jechaliśmy najpierw w kierunku dżungli, a po-
tem przez dżungle. Była to pora sucha. Czerwony pył 
wdzierał się wszędzie i przenikał do płuc. Chustka do 
nosa bardzo szybko przybrała kolor czerwony. W dżun-

gli przywitały nas małpy, które nieraz całymi stadami 
siadały na drodze, barykadując przejazd. Kierowca 
w takiej sytuacji musi zwolnić. Małpy uciekają dopiero 
wtedy, kiedy zderzak prawie ich dotyka. Lokują się na 
drzewach i patrzą ze złością na intruzów, którzy spędzi-
li je z drogi. [...] Od czasu do czasu przez drogę przebie-
gał pojedynczy szakal. W chwilach postoju słyszeliśmy 
„płacz” hien wyruszających na łowy. [...] Do Kutela do-
tarliśmy około godziny 21. Jak na warunki indyjskie-
go interioru było dosyć późno. Mimo to czekali na nas 
misjonarze: szef placówki, ks. Paweł oraz kandydat 
na brata – Tymoteusz i oczywiście chłopcy ze szkoły. 
Dziewczynki już spały. [...] Następnego dnia pojechali-
śmy do naszych podstacji w dżungli. Ludzie witali nas 
bardzo serdecznie z zachowaniem całego ceremoniału 
tutejszych powitań. A wygląda on mniej więcej nastę-
pująco: najpierw obmywano nam ręce wodą lub mle-
kiem, w zależności od sytuacji materialnej rodziny, któ-
ra pełniła rolę gospodarza. Działo się to u progu chaty. 
Gospodyni domu, klęcząc z dzbankiem w rękach, po-

chylała się głęboko ku 
ziemi i  polewała nasze 
ręce wodą lub mlekiem. 
[...] Potem odłożywszy 
dzbanek i  tacę, pozo-
stając stale na klęcz-
kach, składała ręce jak 
do modlitwy. Złożone 
ręce podnosiła najpierw 
do góry, dotykając nimi 
swego czoła, następnie 
pochylała się głęboko 
i  wypowiadała uro-
czyście w  języku hin-
di formułę powitania: 
„Witaj gościu w naszym 
domu”. Pochylała się 
jeszcze głęboko przed 
przybyłym gościem. 
I  dopiero wtedy, wsta-

jąc z klęczek, rozpoczynała rozmowę. Tak witano nas 
w  każdej chacie – gościnnie i  serdecznie. Potem roz-
mowa z mieszkańcami całej wsi. Badania chorych, wy-
dawanie lekarstw, Msza święta i katechizacja. Wspólny, 
prosty posiłek składający się najczęściej z  ryżu, plac-
ków kukurydzianych i  jarzyn z  bardzo mocną przy-
prawą. Wieczorem bardzo często odbywały się śpie-
wy i  tańce ludowe. Niektóre z  nich były rzeczywiście 
piękne. Czasem nas śmieszyły, zwłaszcza gdy trochę 
nieporadnie wykonywały je dzieci. Oczywiście była też 
muzyka wykonywana na instrumentach zrobionych 
tutaj w dżungli. Dużo w niej było monotonii, melan-

Ryc. 4 Ojciec Adam w swoim labolatorium. Archiwum sekretariatu misyjnego 
Jeevodaya. / Father Adam in his labolatory. Archive of the Jeevodaya Missionary 
Secretariat.
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cholii i smutku, a także i grozy. [...] Do wsi lub mniej-
szych osad docieraliśmy różnie. Czasem piechotą, gdy 
nasz ambulans nie mógł sforsować rzeki. Nierzadko 
szliśmy szlakami, gdzie jeszcze nigdy nie stanęła noga 
Europejczyka. Czasem brodziliśmy po kolana w wodzie 
i szlamie. Szliśmy jednak wiedząc, że w tej głuszy ludzie 
oczekiwali naszej pomocy.”  [31], „Wszędzie ogromny 
prymityw. Choroby, choroby i  jeszcze raz choroby” 
[31]. W  ciągu pierwszego roku pobytu w  Indiach ks. 
Adam dużo podróżował. Odwiedzał różne ośrodki me-
dyczne i społeczne pomagające trędowatym. Poznawał 
tamtejsze metody leczenia, kulturę i języki, do których 
nauki miał ogromny talent. Zdołał nauczyć się trzech 
różnych dialektów indyjskich: hindi, kannada, chhat-
tisgarhi. Opracował również statystyki choroby (trądu) 
w  Indiach, chcąc samodzielnie ocenić skalę proble-
mu. Rozwijał również swoje umiejętności medyczne 
m.in. szkoląc się z  zakresu chirurgii rekonstrukcyjnej 
w Mangalore. Tak opisywał szok klimatyczny i kulturo-
wy: „Duże zaskoczenie dla mnie stanowiły: niszczący 
wpływ klimatu oraz inne tropikalne żywioły, jak wil-
goć, myszy, szczury, termity i wszelkie robactwo. Przed 
termitami można się zabezpieczyć, pakując wszystko 
do żelaznych lub dębowych, bardzo szczelnych skrzyń. 
Na wilgoć jednak nie ma środka. Wszystko jest skaza-
ne na przedwczesne zniszczenie. Nie oprze się jej ani 
aparatura lekarska – chrom odpada od żelaza – ani 
maszyna do pisania, radio czy magnetofon. Butwieje 
bielizna, książki, brewiarz, ubranie. Wszystko pokrywa 
się pleśnią. Oto żywioły, z którymi muszę walczyć. [...] 
Prawdziwym szokiem dla mnie była jednak i  przede 
wszystkim ta nieprawdopodobna ilość ludzi. Wiedzia-
łem, że Indie to kraj przeludniony, ale żeby ludzi było 
tyle, zwłaszcza na ulicach miast, tego nie przewidywa-
łem. Oczywiście duże wrażenie zrobiły na mnie slumsy, 
riksze, niewrażliwość możnych na nędzę i głód ubogich 
oraz ogromna liczba chorych i niedożywionych ludzi. 
Muszę jednak [...] powiedzieć, że człowiek bardzo szyb-
ko się przyzwyczaja, a wrażliwość tępieje, zwłaszcza gdy 
sytuacja jest bez wyjścia. W Indiach takich sytuacji jest 
bez liku”[31] i  „Kiedy temperatura sięga powyżej 45 
stopni całe otoczenie posiada temperaturę wyższą od 
temperatury ciała człowieka, która w  tropiku wynosi 
37-37,5 stopni C. W tej sytuacji wszystko parzy. Woda 
z kranu parzy, bowiem zbiorniki stoją na zewnątrz. Je-
żeli człowiek usiądzie na krześle, oprze się o ławkę czy 
ołtarz w kościele, to wszystko parzy. W zimie tubylcy 
chodzą boso, ale w lecie nakładają sandały, gdyż ziemia 
jest tak gorąca, że nie można po niej chodzić boso. Po-
wietrze, które człowiek wdycha, jest tak gorące, jakby 
pochodziło z  rozpalonego piekarnika. I  tak jest co-
dziennie przez długie indyjskie lato. Zwierzęta i ludzie 

są ospali i  leniwi. Zanika chęć jedzenia i pracy. Myślą 
przewodnią w  tym okresie jest: przetrwać. Taki upał 
w  okręgu Rajpur trwa przeciętnie sześć tygodni. [...] 
W czasie letnich upałów śpi się na zewnątrz domu. Na-
grzane w ciągu dnia ściany promieniują ciepłem jeszcze 
długo w nocy. W czasie upałów bardzo mocno wzrasta 
pragnienie. Trzeba jednak być ostrożnym. Nadmierne 
picie różnych płynów powoduje zaburzenia przewodu 
pokarmowego oraz ataki kamicy nerkowej i wątrobo-
wej. W tym czasie bardzo częste są porażenia słoneczne 
i udary mózgu. Z rozgrzania ludzie umierają na ulicy. 
Krew pozbawiona odpowiedniego poziomu wody sta-
je się gęstsza, powodując zatory w  mózgu lub sercu. 
Trzeba więc pić wodę w  odpowiednich ilościach. Po-
dróżnym bezpłatnie podaje się wodę, a czasem nawet 
zmusza do jej wypicia, by zapobiec wypadkom. [...] Od 
godziny 10 do 16 obowiązywał w naszym domu zakaz 
wychodzenia na zewnątrz. Wielu młodych i  niedo-
świadczonych misjonarzy zmarło na skutek porażenia 
przez promienie słoneczne. Mój asystent już w styczniu 
dostał porażenia słonecznego. Na szczęście nie było 
ono zbyt groźne.” [31].

Po około dwóch latach od przybycia do Indii sam 
trafił do szpitala św. Marty w Bangalore z powodu od-
warstwienia siatkówki, co zdażyło się podczas wykony-
wania zabiegów medycznych, co ks. Adam tak wspo-
minał: „Pewnego dnia w  nocy przywieziono ciężko 
chorą kobietę, całkowicie odwodnioną. Była to cholera. 
Konieczny był dożylny wlew. Światło na tej sali było 
słabe, więc siostra przyświecała mi lampką. Przy takim 
odwodnieniu wkłucie się w  żyłę było dosyć trudne. 
Żyły uciekały. W końcu jednak dokonałem zabiegu. Ale 
w tym właśnie czasie odkleiła mi się siatkówka lewego 
oka” [31]. Zanim nastąpiła operacja oka, ks. Adam mu-
siał leżeć dwa tygodnie z unieruchomioną głową w celu 
sprawdzenia, czy będzie zdolny do pozostawania w ta-
kiej pozycji po operacji. „Wszystko jednak skończyło 
się dobrze. Operacja udała się nadzwyczajnie. A potem 
było to leżenie i rekonwalescencja. Pozwolono mi po-
woli wstawać i  chodzić tylko po sali. Dano mi ciem-
ne okulary i  polecono unikać wszelkich wstrząsów – 
przede wszystkim fizycznych” [31].  Podczas powrotu 
do zdrowia starał się wykorzystać czas wolny na kore-
spondencję z przyjaciółmi w Polsce. Niektóre z  listów 
publikowano w  polskiej prasie, co spowodowało, że 
na jego adres zaczęły przychodzić paczki z żywnością 
i innymi darami. Po sześciu miesiącach rekonwalescen-
cji ks. Adam zaczął się udzielać w szpitalu, pomagając 
tamtejszym lekarzom.

W  1966 roku ks. Adam otrzymał niespodziewaną 
pomoc. Do Bombaju przybyła osoba zainspirowana 
jego misją – siostra Barbara Birczyńska. Przywiozła 
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ze sobą wiele darów, w tym rzecz nietypową, jaką był 
traktor. W tym czasie ks. Adam Wiśniewski postanowił 
stworzyć ośrodek pomocy dla osób trędowatych. Od-
powiednim miejscem okazało się Kamakerai w diece-
zji Majsur. Było to indyjskie „centrum” trądu (ok. 6% 
tamtejszej populacji było dotkniętych trądem) a miej-
scowy biskup był bardzo przychylny inicjatywie. Do-
datkowo rejon ten był niezwykle ubogi, bez lekarzy 
i specjalistycznych szpitali. W okolicy nie było studni, 
a okresy suszy zdarzały się nader często, co skutkowało 
długotrwałym głodem. Opis zastanych tam warunków 
jest przejmujący: „[...] trwa głód. Niektórzy z naszych 
jadają raz na dzień zupę z ryżu. Żywią się też roślinami, 
uzbieranymi w dżungli. Dzieci nie przychodzą do szko-
ły, gdyż nie mają sił iść kilka kilometrów w  upalnym 
słońcu. Za głodem idzie brak wody do picia. Każdy 
z nas wypija 3-4 litry wody dziennie. Zwierzęta więcej. 
Brakuje jej w dżungli i dlatego zwierzęta przychodzą do 
osiedli, co często połączone jest z niebezpieczeństwem 
dla ludzi [...]. Za głodem idzie brak światła elektrycz-
nego w  miastach. Tu i  tam powstają ogniska cholery 
i tyfusu. Lato idzie ze swym wielkim upałem, a po nim, 
ufamy, że przyjdzie życiodajna pora deszczowa, która 
od dwóch lat jest niewystarczająca” [31]. 

Ryc. 5. Badanie medyczne okolicznych mieszkańców. Archiwum 
sekretariatu misyjnego Jeevodaya
Medical examination of local residents. Archive of the Jeevodaya 
Missionary Secretariat.

Ks. Adam chciał, by Kamakerai pełniło funkcję 
domu, szkoły i  szpitala, szczególnie dla dzieci trędo-
watych i kalekich: „W ośrodku tym miały być również 
dzieci rodziców trędowatych, dzieci bez domu, dzieci 
bez rodziców, słowem te, dla których zabrakło miejsca 
w domu i sercach ludzkich. Dzieci, dla których zabrakło 
środków na leczenie, wychowanie, wyżywienie i ubra-
nie” [31]. W 1967 roku zrezygnował jednak z prowa-
dzenia ośrodka w Kamakerai na skutek nieporozumień 
ze współpracownikami oraz władzami kościelnymi. 

W 1969 roku wraz z s. Barbarą Birczyńską, kupił dział-
kę pod budowę ośrodka we wsi Gatapar znajdującej 
się ok. 30 km od Raipu. Początkowo miejsce to skła-
dało się z  trzech namiotów, w  których to znajdowało 
się charytatywne centrum medyczne i edukacyjne dla 
dzieci i  dorosłych dotkniętych trądem: „Chodziło mi 
o  miejsce, gdzie ludzie są najbardziej porażeni przez 
trąd, samotni, głodni. Miejsc takich jest w  Indiach 
dużo. Chodziło o  to, by być przyjętym przez władze 
kościelne i  państwowe. W  końcu udało się wszystko 
pokonać” – pisał [31]. Ośrodek ten nazwał Jeevodaya, 
co w sanskrycie znaczy „Świt życia” (inne tłumaczenie 
Cytadela Miłości). Jeevodaya została oficjalnie otwarta 
30 stycznia 1971 roku w Światowy Dzień Chorych na 
Trąd. Ośrodek ten nie był wspierany przez żadne rzą-
dowe organizacje i  utrzymywał się jedynie z  datków. 
Z  biegiem czasu Jeevodaya stało się dużym centrum 
rozpoznawanym nie tylko wśród lokalnej społeczności 
ale i w całych Indiach. To jak potrzebne było takie miej-
sce świadczyć mogą niektóre fragmenty listów ks. Ada-
ma: „W  niedzielę, gdy już słońce zaszło, przyszedł do 
nas trędowaty z rozległymi ranami i zasłabł w bramie 
z  powodu wygłodzenia i  wyczerpania przebyciem stu 
kilometrów drogi do Jeevodaja. W jego ranach były ro-
baki.” [31] lub „[...] W środę przyjęliśmy czworo dzieci 
rodziców trędowatych, bardzo uszkodzonych chorobą 
trądu: przez dwa dni podróży do Jeevodaja nic nie je-
dli.” [31]

Ks. Adam Wiśniewski zmarł po długiej chorobie 
nowotworowej 31 lipca 1987 roku i  zgodnie ze swo-
im życzeniem został pochowany na terenie Jeevodaya  
razem ze swoimi podopiecznymi. Spędził wśród ludzi 
trędowatych dwadzieścia sześć lat, z czego osiemnaście 
w założonym przez siebie ośrodku Jeevodaya. 

Ks. Adam całe swoje życie podporządkowywał 
Bogu. Często się modlił. Specjalnie w  tym celu – tuż 
obok swojego pokoju, pełniącego jednocześnie funkcję 
sypialni i biura,  posiadał małą prywatną kaplicę. Lubił 
spędzać czas z ludźmi. Rozmawiał z nimi, uczył, radził, 
spowiadał. Częstokroć w tym celu podróżował do oko-
licznych miejscowości. Starał się docierać do jak naj-
większej ilości osób. Dosłownie i w przenośni trakto-
wał wszystkich jak członków rodziny, której często nie 
mieli. Dzięki takiemu podejściu ośrodek ten to miejsce, 
w  którymkażdy mieszkaniec, czuł się współgospoda-
rzem wspólnego domu. Jednocześnie wymagał od nich 
dyscypliny, gdyż sam był niezwykle zdyscyplinowany. 
Można powiedzieć o nim – „tytan pracy” –  sypiał rap-
tem kilka godzin na dobę; przytaczając słowa Pallot-
tiego: „Pracujmy za dnia, odpoczniemy w niebie” [31]. 

Ksiądz Wiśniewski miał w życiu cel, swoje altruistycz-
ne marzenie, które skrupulatnie realizował. Można go 
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śmiało podziwiać za determinację, gdyż mimo, iż swoją 
misję wykonał to jego droga nie była łatwa. 

„Patrząc na chłopców grających w hokeja, którzy, gdyby nie 
pomoc ośrodka, nie mieliby już palców u rąk i nóg, a może 
i wygnite twarze lub inne części ciała, człowiek odruchowo 
dziękuję Bogu i  ludziom za powołanie ośrodka. Jeevodaya 
to nie są słowa. To rzeczywistość. To jest konkretne osią-
gnięcie” [31].

Nie wszyscy go rozumieli, ale nawet spory, upo-
korzenia czy własne słabości nie zmniejszyły zapału 
księdza. Gromadzenie funduszy dla najbiedniejszych 
również okazało się nie lada wyzwaniem. Na szczęście 
żadne przeciwności losu nie zniechęcały pallotyna. 
Wręcz przeciwnie. Z każdej na pozór negatywnej sytu-
acji potrafił wyciągnąć pouczającą lekcje. 

Ryc. 6. Grób ojca Adama Wiśniewskiego znajdujący się w Jeevodaya. 
Archiwum sekretariatu misyjnego Jeevodaya. 
The grave of father Adam Wiśniewski located in Jeevodaya. Archive 
of the Jeevodaya Missionary Secretariat.

Ks. Adam zwykł mawiać, „Najpierw musisz być 
człowiekiem, dopiero potem możesz być urzędnikiem, 
lekarzem, nauczycielem, księdzem. Bo chociaż twój za-
wód jest ważny, nigdy jednak nie może przeróść twego 
człowieczeństwa” [31]. 

Dziedzictwo
Obecnie Jeevodaya jest prężnie działającym mia-

steczkiem dla osób trędowatych. Ośrodek składa się 
z 28 budynków wraz z kościołem. W ich skład wcho-
dzi między innymi szkoła, w  której uczy się ponad  
400 dzieci, internat oraz przychodnia lekarska, która 
bezpłatnie leczy osoby potrzebujące. Znajdują się tu 
pola ryżowe, na którym pracują trędowaci pacjenci. Na 
terenie ośrodka funkcjonuje również mobilne centrum 
pomocy, które opiekuje się mieszkańcami okolicznych 
wiosek. Po śmierci ks. Wiśniewskiego ośrodkiem za-
rządzała s. Barbara Jacenta, a  następnie lek. Helena 
Pyz, misjonarka świecka, sprawująca opiekę medycz-

ną nad ośrodkiem od 1989 roku. Z  jej inicjatywy za-
rząd ośrodkiem od 1997 roku przejęli pallotyni indyj-
scy. W czerwcu 2008  roku ofertę pomocy poszerzono 
o  Centrum Opieki nad Chorymi na HIV/AIDS, a  30 
października 2008 roku  otwarto także Centrum Badań 
i Diagnostyki Chorych na Gruźlicę [37, 38]. 
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