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Świat finansów. Módlmy się, aby od-
powiedzialni za finanse współpraco-
wali z rządami w celu uregulowania 
sfery finansowej i chronienia obywa-
teli przed jej zagrożeniami
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W tygodniku „Niedziela” z 11 kwietnia br. uka-
zał się artykuł o dr Wandzie Błeńskiej (1911-2014), 
która w 1951 roku wyjechała do Ugandy, gdzie przez 
43 lata leczyła trędowatych oraz organizowała system 
ich rehabilitacji medycznej i społecznej. Nazywano ją 
„matką trędowatych”. W 2020 r. rozpoczął się w Po-
znaniu jej proces beatyfikacyjny.

W czasie wojny dr Wanda Błeńska pracowała w 
Toruńskim Zakładzie Higieny, gdzie zaprzyjaźniła się 
z torunianką Janiną Bartkiewiczówną (1912-1975). 
Wspólnie organizowały pomoc więźniom i jeńcom 
wojennym, za co były aresztowane przez gestapo. 

Janina od 1923 roku była zaangażowana w harcer-
stwo m.in. jako komendantka Pomorskiej Chorągwi 
Harcerek i komendantka Ośrodka Żeglarskiego ZHP 
w Funce nad Jeziorem Charzykowskim. W 1961 roku 
została przez komunistów pozbawiona możliwości 
pracy z młodzieżą. Wówczas dr Wanda Błeńska za-
proponowała jej pracę w Ugandzie.

W 1965 roku, po odpowiednim przygotowaniu w 
zakresie rehabilitacji oraz nauce języka angielskiego, 
Janina wyjechała do leprozorium w Bulubie w Ugan-
dzie, gdzie robiła sandały i buty ortopedyczne oraz 

Dr Wanda Błeńska (z lewej) z Janką Bartkiewicz 
na obozie w Krzewinach w 1961 roku.

protezy dla trędowatych. Jednocześnie była szczegól-
nym wsparciem dla dr Wandy Błeńskiej.  Z czasem 
zaczęła być zapraszana na konferencje i prezentacje 
swojej metody do szpitali w pobliskiej Tanzanii i Za-
mbii. W 1974 roku ciężko zachorowała i zmarła w 
Toruniu 9 września 1975 r. pod czułą opieką Wandy 
Błeńskiej... W harcerskim ośrodku w Funce odsło-
nięto pamiątkową tablicę jej poświęconą, zaś władze 
Torunia nadały jej imię jednej z ulic na Koniuchach.

Janina Bartkiewiczówna to kolejna nasza misjo-
narka... Jeśli drogi Czytelniku znasz jeszcze inną po-
stać pochodzącą, bądź wychowaną na terenie obecnej 
diecezji toruńskiej, która była, bądź aktualnie związa-
na jest z misjami, to proszę o szybką informację.
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