
SPOTKANIA Z AFRYKĄ

„Spotkania z Afryką” to jedna z form oddziaływania wychowawczego Funda-
cji „Redemptoris Missio” skierowanego do młodego pokolenia, w szczególności do 
środowiska studentów i młodzieży szkół średnich. Program tych spotkań obejmuje 
prezentacje/relacje obrazujące: warunki życia ludzi w krajach ubogich, potrzeby ma-
terialne i natury edukacyjnej tych ludzi, ich oczekiwania dotyczące pomocy material-
nej, opiekuńczej i medycznej. Uwzględnia też demonstrowanie celów Fundacji, efek-
tów jej charytatywnej działalności medycznej, a także zaprasza uczestników spotkań 
do współdziałania. Jest także platformą prezentującą dokonania naszych misjonarzy 
i wolontariuszy w krajach misyjnych. 

„Spotkania z Afryką” zostały zainicjowane w roku 1999 prezentacjami z pracy 
misyjnej w różnych krajach afrykańskich, m.in. w: Etiopii, Kenii, Kamerunie, Malawi, 
Republice Środkowej Afryki, Tanzanii, Ugandzie, a także w ośrodku o. Mariana Że-
lazka w Puri (Indie). Miejscem spotkań były sala seminaryjno-ćwiczeniowa Katedry 
Histologii i Embriologii i sala wykładowa Collegium Anatomicum Akademii Medycz-
nej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Prezentacje przedstawiali powracający 
z punktów medycznych przy misjach: lekarze, stomatolodzy, pielęgniarki, studenci 
medycyny i stomatologii oraz misjonarze. Spotkania te gromadziły studentów róż-
nych lat wydziałów: lekarskiego, stomatologii, nauk o zdrowiu, farmacji, studentów 
innych uczelni Poznania, uczniów szkół średnich, pracowników służby zdrowia oraz 
wielu dorosłych sympatyków Fundacji. Młodzieżowa atmosfera tych spotkań i bez-
pośredniość przekazu umożliwiały swobodną wymianę myśli w toku dyskusji i uła-
twiały uzyskiwanie potrzebnych informacji przez uczestników planujących wyjazdy 
do pracy na misjach lub działalność charytatywną w Fundacji „Redemptoris Missio” 
w charakterze jej wolontariuszy. 

Realizacja programu „Spotkań z Afryką” wspierana była przez fundatorów oraz 
członków rady i zarządu Fundacji, którzy uczestniczyli w nich osobiście. Merytorycz-
nie ważne znaczenie przypisywała tym spotkaniom dr Wanda Błeńska, szczególnie 
w sensie formy oddziaływania wychowawczego. Osobiście uczestniczyła w większo-
ści z nich, będąc ich animatorem. Wysoką frekwencją słuchaczy cieszyło się spotka-
nie, podczas którego dr Błeńska przedstawiała prezentację „Trąd i opieka medycz-
na w Bulubie” (Uganda 2000-2003). Było to barwne przedstawienie przeżyć oraz 
doświadczenia lekarskiego i opiekuńczego z czasu 43-letniej pracy dla trędowatych 
w Afryce. Doktor Błeńska powiedziała o problemach zdrowotnych i psychologicz-
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nych swoich trędowatych pacjentów, o rozwiązywaniu problemów leczenia specjali-
stycznego, również o organizacji życia i zwyczajach miejscowej społeczności. Odpo-
wiadała na pytania słuchaczy i uczestniczyła w dyskusji na temat możliwości pomocy 
medycznej w najbiedniejszych krajach świata. 

Liczne grono uczestników zgromadziło też spotkanie z prezentacją profesora Mi-
chała Drewsa: „Operacja BANGASSU”, 2002, który z zespołem chirurgów z Kliniki 
Chirurgii Akademii Medycznej w Poznaniu powrócił z wyprawy do Republiki Środ-
kowej Afryki. Chirurdzy wykonali tam kilkadziesiąt zabiegów operacyjnych u kobiet 
z wolem tarczycowym mieszkających w obszarze pozbawionym opieki medycznej. 
Profesor przedstawił relację z zabiegów chirurgicznych oraz osobiste wrażenia ze-
społu w odniesieniu do stanu zdrowia i witalności operowanych kobiet. Zdarzało się, 
że pacjentki przychodziły na zabiegi pieszo, niekiedy kilkadziesiąt kilometrów, a po 
zabiegach pieszo powracały do domu. 

Przez wiele lat „Spotkania z Afryką” odbywały się również w Collegium Sto-
matologicum Uniwersytetu Medycznego przy znaczącym wsparciu lekarzy z Kliniki 
Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych i udziale studenckiego koła naukowego przy 
tej klinice. Obecnie, od roku 2010, relacje lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycz-
nych i studentów powracających z Indii, Papui-Nowej Gwinei i innych krajów mi-
syjnych odbywają się w Centrum Wolontariatu Fundacji „Redemptoris Missio”, przy 
kościele św. Jana Kantego, ul. Grunwaldzka 86, w Poznaniu. Spotkania są anonsowa-
ne plakatami w szpitalach, uczelniach i domach studenckich i tak jak dawniej nadal 
uczestniczą w nich uczniowie szkół średnich i studenci różnych uczelni wyższych 
oraz dorośli, którzy wspomagają charytatywną działalność Fundacji jako jej wolon-
tariusze. 

W roku 2014 „Spotkania z Afryką” odbyły się czterokrotnie. W październiku te-
goż roku liczne grono uczestników zgromadziło spotkanie z ks. Janem Jaworskim, mi-
sjonarzem z Papui-Nowej Gwinei, który dzielił się swoim bogatym doświadczeniem 
z działalności na misjach i zapraszał wolontariuszy do współpracy. Słuchacze byli za-
fascynowani postacią misjonarza i jego wielokierunkowymi dokonaniami dla społe-
czeństwa w tym kraju. Ksiądz Jaworski, absolwent wydziału lekarskiego poznańskiej 
uczelni medycznej, wyjechał na misje jako lekarz, specjalista chirurg. Współpracując 
z misjonarzami, uświadomił sobie powołanie kapłańskie. Odbył więc studia teolo-
giczne w Rzymie i przyjął święcenia kapłańskie. Po powrocie sprawował działalność 
duszpasterską i nadal lekarską oraz opiekuńczą. Będąc misjonarzem i proboszczem 
parafi i w Papui-Nowej Gwinei, sprawował również funkcję ordynatora oddziału chi-
rurgii szpitala w Kundiawie. Jak mówił na tym spotkaniu w fundacji, z czasem nie 
zdołał już wypełniać obowiązków proboszcza, gdyż tubylcza społeczność, widząc ko-
rzyści materialne wynikające z jego działalności organizacyjnej, wymuszała na nim 
przyjmowanie coraz to nowych obciążeń administracyjnych. W końcu wybrano go 
„burmistrzem” i odtąd pracę duszpasterską i lekarską łączył z rozwiązywaniem zło-
żonych problemów tej społeczności. Przede wszystkim jednak udoskonalił poziom 
opieki medycznej w szpitalu w Kundiawie, w szczególności w zakresie chirurgii, co 
spotkało się z gorącym aplauzem Ministerstwa Zdrowia Papui-Nowej Gwinei i tam-
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tejszej lokalnej prasy. W roku 2014 doprowadził do podpisania umowy ze szpitalem 
w Puszczykowie o pomocy i wymianie kadr medycznych. W ramach tej umowy dr 
Błażej Ciesielczyk, ordynator chirurgii ogólnej i urazowej szpitala w Puszczykowie, 
wykonał w Kundiawie pokazową operację ryglowanych zespoleń śródszpikowych 
oraz endoplastyki stawów biodrowych, a były to pierwsze tego typu zabiegi medycz-
ne w Papui-Nowej Gwinei. Na spotkaniu w Fundacji ks. Jaworski opowiadał barw-
nie o zwyczajach i obyczajach Papuasów, którymi się opiekował. Mówił o prawach 
i zasadach regulujących współżycie w ich społeczności. Udzielał też rad i wyjaśniał 
formalności wymagane od przyjeżdżających wolontariuszy i studentów zainteresowa-
nych medycyną tropikalną. 

Humanitarna działalność ks. Jaworskiego, lekarza chirurga i misjonarza, spotkała 
się z akceptacją i uznaniem macierzystej uczelni, która podczas ceremonii inaugura-
cyjnej roku akademickiego 2014/2015 wyróżniła swojego absolwenta prestiżowym 
medalem im. Karola Marcinkowskiego przyznawanym za wybijającą się postawę 
moralną i społeczną w wieloletniej działalności leczniczej i opiekuńczej wobec lu-
dzi chorych i niepełnosprawnych. W roku 2015 rada i zarząd Fundacji „Redemptoris 
Missio” włączył lekarza misjonarza do grona uhonorowanych medalem Tym, którzy 
czynią dobro. 

W ocenie sympatyków Fundacji spotkania, które odbywają się cyklicznie już 
ponad 15 lat, stały się źródłem wiarygodnych informacji o misjach, o problemach, 
potrzebach i oczekiwaniach społeczeństw krajów misyjnych. Są również okazją do 
rekrutowania potencjalnych wolontariuszy i sponsorów, czyli platformą działania wy-
soce pożądaną m.in. w środowisku studenckim. Dlatego też, w odpowiedzi na apel 
fundatora, prof. Zbigniewa Pawłowskiego, w roku 2015 Fundacja rozpoczęła orga-
nizować „Spotkania z Afryką” także na innych wyższych uczelniach Poznania, poza 
Uniwersytetem Medycznym.

Barbara Filipiak
 Fundacja Redemptoris Missio, Poznań
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