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S

zanowni Państwo! W połowie listopada zakończyliśmy
czwartą edycję Akcji „Puszka dla Maluszka”. Dzięki Państwa
hojności przyniosła ona 27 tys. zł., do Akcji dołączyła również
firma farmaceutyczna Polfa Warszawa i podarowała leki warte
blisko 80 tys. zł. Naprawdę niewiele trzeba, żeby komuś pomóc. Jeden posiłek dla etiopskiego dziecka to tylko 30 aluminiowych puszek. W całym kraju zorganizowano 127 punktów
zbiórki puszek, zbierały parafie, szkoły i przedszkola, działały
zbiórki sąsiedzkie i zbiórki w zakładach pracy. Tegoroczna akcja była rekordowa. Udało się zebrać 8 ton aluminium. Wszystkim ofiarnym zbieraczom i darczyńcom składamy serdeczne
podziękowania.

Konrad Rylski przyjmyje pacjentow w każdych warunkach

N

adal nie zapominamy o afgańskich dzieciach, rozpoczynamy kolejną zbiórkę ciepłych, zimowych ubrań, zbieramy również przybory szkolne, aby afgańskie dzieci mogły się
uczyć. Właśnie teraz rozpoczynają się w Afganistanie wakacje, aby dzieci nie musiały boso pokonywać śniegów w drodze
do szkoły. Afgańskie dzieci wdzięczne są za każdą podarowaną
sztukę odzieży czy ołówek. Jeśli chcieliby Państwo wspomóc
naszą Akcję prosimy o wpłaty na konto Fundacji, koniecznie
z dopiskiem Pomoc dla dzieci z Afganistanu.
Rozdawanie pomocy w Afganistanie
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N

a początku października z Fundacji wyruszył transport
pomocy humanitarnej do Afganistanu. Kilkanaście tysięcy długopisów i ciepłe ubranka o łącznej wadze tony wyruszyło dzięki uprzejmości Firmy DHL z Poznania na lotnisko wojskowe
we Wrocławiu. Wielką atrakcją i ozdobą wysyłanej pomocy
był wózek podarowany przez polską firmę Retrus, który trafił
do małej Poli - afgańskiej dziewczynki znalezionej przy drodze
przez polskich żołnierzy. Dziewczynkę adoptowało już afgańskie małżeństwo, ma nawet nowe imię – Aria, jednak żołnierze
nie zapominają o znalezionym maleństwie. Wózek z Polski
prawdopodobnie będzie pierwszym wózkiem w Ghazni – prowincji w której znaleziono dziewczynkę.
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Z

a oknami widzimy jesienne zachmurzone niebo, pora
roku trochę smutna, trochę ponura. Ale jest to również czas,
kiedy oczekujemy na najbardziej radosne święta.
Święta Bożego Narodzenia, a po nich następujący Nowy Rok.
Z tej okazji chciałabym złożyć Państwu, naszym dobroczyńcom
najlepsze życzenia, wspaniałej świątecznej i rodzinnej atmosfery, pięknych prezentów pod choinkę i Błogosławieństwa Bożego. A w Nowym Roku niech Wam się szczęści i powodzenie
niech Wam towarzyszy we wszystkich działaniach.
Dla nas ten rok był pomyślny, udało nam się pomóc wielu
tysiącom ludzi. To wszystko było możliwe dzięki Wam drodzy
Sympatycy Fundacji, Waszej szczodrości, Waszemu dobremu, współczującemu sercu otwartemu na potrzeby najbiedniejszych. Bardzo Wam za wszystko dziękujemy i jak zawsze
w tym momencie prosimy wspierajcie nas dalej, bo przed nami
jeszcze dużo do zrobienia.
Anna Tarajkowska
Prezes Fundacji
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Pakowanie transportu do Afganistanu

P

gotowuje się Sławomir Burda. Praca w Fundacji wre. Obszywamy paczki z lekami dla misji, pakujemy pomoc humanitarną dla Afganistanu, Centrum Wolontariatu tętni życiem dzięki
Państwu. Bez Państwa darowizn żadna z inicjatyw nie doszłaby do skutku. Dziękujemy, że byli Państwo z nami w tym roku,
prosimy o tą obecność na lata następne.

ani Doktor Wanda Błeńska zwana Matką Trędowatych
i Matką Fundacji „Redemptoris Missio” w tym roku świętowała z wolontariuszami Fundacji swoje 101 urodziny. Nadal
zaraża pozytywną energią i umacnia w postanowieniu pracy
na misjach naszych wolontariuszy. Tego dnia Centrum Wolontariatu Fundacji pękało w szwach. Były kwiaty, życzenia
oraz tort ze świeczkami w kształcie cyfr - bo 101 świeczek nie
zdołałby pomieścić. Jubilatka zdmuchnęła je z wielkim zaangażowaniem. A potem były wspomnienia. Lekarze opowiadali
o swojej pracy na misjach. Pani Doktor powiedziała, że ludzi
trzeba kochać i wtedy wszystko jest inne. I kochać trzeba pacjentów, bo wtedy dobrze się ich leczy. A młodzi studenci medycyny siedzieli zasłuchani.

Wolontariusze Fundacji
Polscy żołnierze rozdają pomoc afganskim dzieciom

W

dniach 10-13 stycznia Fundacja współorganizuje kurs
dla chcących wyjechać na misje „Kadry medyczne dla misji”.
Zainteresowani kursem więcej informacji znajdą na stronie
Fundacji. www.medicus.ump.edu.pl
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becnie na Jamajce pracują nasze dwie lekarki, piszą
w listach o tym jak bardzo jest tam cudownie. Choć pracują
do późnych godzin przyjmując po 70 pacjentów dziennie, choć
przeżyły tam atak huraganu Sandy, piszą, że są bardzo szczęśliwe, bo na każdym kroku czują wdzięczność swoich pacjentów.
Nasi dentyści w Kamerunie dzielnie stawiają czoła nowym
wyzwaniom. Z Afryki wrócił właśnie doktor Konrad Rylski,
na miejscu pracuje Krzysztof Gniazdowski, a do wyjazdu przy-

