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„Matka trędowatych”. 

 Życie i działalność Służebnicy Bożej Wandy Błeńskiej (1911–2014) 

 

Szanowny Panie Wojewodo,  

Pani Przewodnicząca Sejmiku,  

Panie Marszałku Województwa, 

Ekscelencjo, Księże Biskupie Pasterzu Diecezji Toruńskiej, 

Administratorze Apostolski Diecezji Bydgoskiej, 

Wszyscy Zgromadzeni Szanowni Państwo, 

przypadł mi w udziale zaszczyt wygłosić z okazji Święta Województwa odczyt 

poświęcony Służebnicy Bożej Wandzie Błeńskiej, patronce roku 2021. Czas 

zmagania z pandemią skłania nas do szczególnej refleksji nad misją i 

powołaniem służby zdrowia. Pozornie odległe i odmienne jest doświadczenie 

lekarza pracującego samotnie, w trudnych warunkach klimatycznych, 

dysponującego skromnymi narzędziami i prymitywnym sprzętem, od 

zmagającego się na co dzień z groźnym wirusem, wyposażonego w kombinezon 

ochronny, pozbawionego przez kilkadziesiąt godzin snu, żyjącego w izolacji, 

napięciu i stresie. Wiele o rozumieniu służby bliźniemu mówi nam dzieło 

„Matki trędowatych”. Chciałbym przywołać najważniejsze wydarzenia w jej 

długim i pięknym życiu.  

Wanda Błeńska, urodzona 30 października 1911 r. w Poznaniu, miała 

trwające przez wiele lat bliskie związki z Toruniem i obecnym regionem 

kujawsko-pomorskim. W 1920 r. jej ojciec przeniesiony został do pracy w 

szkolnictwie toruńskim. Osiem lat później – 20 czerwca 1928 r. – ukończyła 

Miejskie Gimnazjum Żeńskie przy ul. Wielkie Garbary w Toruniu. Jak 

wspominała, pod koniec życia, od wczesnego dzieciństwa marzyła by zostać 

lekarzem i wyjechać na misje do Afryki. Dlatego wybrała studia medyczne, 
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które odbyła w Poznaniu w latach 1928-1934. W tym czasie stała się aktywnym 

członkiem Związku Akademickich Kół Misyjnych, co miało niebagatelne 

znaczenie dla jej dalszej formacji duchowej.  

Staż lekarski i pierwsze lata aktywności zawodowej ponownie związały ją 

z Toruniem. Najpierw pracowała w Szpitalu Miejskim przy ul. Przedzamcze 10, 

a następnie w Państwowym Zakładzie Higieny, przy ul. Słowackiego. 

Ukończyła również kurs z zakresu bakteriologii na Uniwersytecie 

Warszawskim. W sierpniu 1939 r. rozpoczęła pracę w Szpitalu Morskim w 

Gdyni, a pierwsze tygodnie drugiej wojny światowej spędziła opatrując rannych 

w szpitalu polowym na Helu. Po zakończeniu działań militarnych 4 

października 1939 r. powróciła do Torunia. Jako Polka otrzymała w niemieckim 

Zakładzie Higieny jedynie stanowisko laborantki. Mimo okupacyjnych 

przeciwności podjęła wielkie ryzyko i wyzwanie, jakim było zaangażowanie w 

konspirację. W październiku 1942 r. został zaprzysiężona na członka Armii 

Krajowej oraz Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”. Stała się 

łącznikiem i komendantem oddziału żeńskiego „Gryfa”. W czerwcu 1944 r. – w 

wyniku rozpracowania „Gryfa Pomorskiego” przez gestapo – została 

aresztowana i uwięziona najpierw w Toruniu, a potem w Gdańsku. Dzięki 

wykupieniu przez „Gryfa Pomorskiego”, pod koniec sierpnia 1944 r. powróciła 

do Torunia. Po wkroczeniu Armii Czerwonej w lutym 1945 r. została 

pierwszym dyrektorem Szpitala Miejskiego. Kolejnymi miejscami jej pracy były 

Państwowy Zakład Higieny w Łodzi i w Gdańsku-Wrzeszczu.  

Schorowany brat Wandy – Roman Błeński – któremu udzieliła pomocy 

jeszcze w czasie jego pobytu w oflagu w Woldenbergu, zamieszał po wojnie w 

Hanowerze. Stan jego zdrowia pogarszał się i Wanda postanowiła za wszelką 

cenę ratować go. Aby dotrzeć do niego, 9 listopada 1946 r., ukrywając się na 

statku nielegalnie przedostała się do Niemiec. Otoczyła brata opieką, została 

wcielona do II Batalionu Pomocniczej Wojskowej Służby Kobiet Polskich Sił 

Zbrojnych na Zachodzie, rozpoczęła pracę w polskim szpitalu jako kierownik 
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laboratorium i ukończyła kurs medycyny tropikalnej w Hamburgu. Po śmierci 

Romana w 1947 r. wyjechała do Wielkiej Brytanii. W tym czasie pracowała w 

podlondyńskim szpitalu na stanowisku asystentki oraz studiowała medycynę i 

higienę tropikalną w Liverpoolu. Po półtora roku starań uzyskała wizę do 

Ugandy, choć początkowo myślała o wyjeździe do Zambii.  

Podróż do Afryki na statku handlowym trwała miesiąc i w marcu 1950 r. 

Wanda Błeńska stanęła na ugandyjskiej ziemi. Początkowo pracowała w 

szpitalu misyjnym w Fort-Portal. W styczniu 1951 r. rozpoczęła praktykę w 

leprozorium w Bulubie. Od 25 kwietnia tego roku pełniła funkcję lekarza 

naczelnego w Centrum Leczenia Trądu przy misji Sióstr Franciszkanek Matki 

Kelvin z Irlandii. Tak wydarzenie to opisały siostry franciszkanki: 

„Dawno odczuwana potrzeba stałego lekarza, całkowicie oddanego pracy 

dla trędowatych, która od czasu wprowadzenia nowych leków stała się potrzebą 

palącą – spełniła się cudownie z przybyciem doktór Wandy Błeńskiej. Doktór 

Błeńska urodziła się, wychowywała i kształciła w Polsce…” 

Przez pierwszych kilkanaście lat była pierwszym i jedynym lekarzem 

pracującym w misji. Badała, stawiała diagnozy, operowała i podejmowała 

wyzwania często wykraczające poza jej przygotowanie. Musiała być 

ginekologiem, położnikiem, dermatologiem, wenerologiem, a nawet okulistą i 

chirurgiem. Jak trudne były warunki pracy świadczą najlepiej jej słowa:  

„Na początku byłam sama – do diagnozy, operacji, a więc absolutnie 

zależałem od Bożej pomocy. Przed każdą operacją, myjąc ręce, odmawiałam 

Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa. W sali operacyjnej miałam obraz 

Matki Bożej Częstochowskiej. Ją prosiłam o opiekę. A kiedy ktoś był chory, 

umierał – modliłam się zawsze z rozpaczą, żeby przeżył”. 

Od 1952 r. „Dokta” – bo tak mówili o niej pacjenci – w prowizorycznych 

warunkach laboratoryjnych wykonywała badania histologiczne. Nadzorowała 

również pracę ośrodków leprozoryjnych dystryktu Busoga i Buganda. 
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Pracowała na zmianę jeden tydzień w Bulubie, jeden w Nyendze. W tym drugim 

ośrodku było blisko 250 pacjentów. W wywiadzie – rzece z 2012 r. mówiła:  

„Traktowałam chorych na trąd jak zwyczajnych pacjentów. Pacjentów, 

którzy cierpią na chorobę zakaźną. Uczyłam zasad higieny, a jednocześnie 

mówiłam, by trądu się nie bać, pokazując wszystkim, że ja sama się tej choroby 

nie boję!”. Wanda Błeńska pomogła przełamać społeczny lęk przed chorymi na 

trąd. 

Jak wspominała: „Chorych badałam zawsze gołymi rękami. Pacjent musi 

mieć zaufanie do lekarza, więc nie mogłam dać im odczuć, że się ich boję lub 

brzydzę”. Dlatego rękawiczek używała tylko do operacji, wiedząc, że tylko 

wtedy ich wyleczy, jeśli jej zaufają. I zaufali. Bardzo.  

W 1956 r. „Matka trędowatych” zainicjowała powstanie ośrodka 

szkoleniowego w Bulubie dla lekarzy, pielęgniarek i studentów medycyny. 

Organizując kursy dla opiekunów trędowatych rozpoczęła przygotowywać 

personel pomocniczy złożony z tubylców. Z czasem szkoliła nie tylko dla 

Buluby, ale dla całej Ugandy, Kenii, Tanzanii i Burundi. W lutym 1966 r. – 

dzięki wsparciu wielu donatorów – otworzyła nowy, dobrze wyposażony szpital 

w Bulubie, w którym mogła pomieścić 100 pacjentów. Rozbudowano gabinety 

fizykoterapii i terapii zajęciowej. Z czasem powstał wydzielony oddział 

dziecięcy. Coraz większy nacisk kładziono na rehabilitację chorych. Powstały 

pracownia szewska i protezownia, w której od 1965 r. pracowała jej serdeczna 

przyjaciółka Janina Bartkiewiczówna. Ważne były obrane przez Błeńską 

metody leczenia. Od początku pobytu w Ugandzie leczyła nowoczesnymi 

wówczas preparatami sulfonamidowymi. Stosowała również specjalistyczne 

antybiotyki.  

Misja Wandy Błeńskiej pociągała. Znalazła naśladowców wśród 

rdzennych mieszkańców Ugandy i pośród rodaków. W 1967 r. do pomocy 

przyjechali pierwsi lekarze – wolontariusze z Polski. Widoczne efekty pracy 

Błeńskiej zaowocowały propozycją wykładów na Wydziale Medycznym 
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Uniwersytetu w Kampali, udziałem w badaniach nad szczepionką przeciw 

trądowi, odczytami na najbardziej prestiżowych, międzynarodowych 

konferencjach i kongresach medycznych.  

„Matka trędowatych” miała również okazję współpracować, uczyć się i 

podpatrywać największych mistrzów duchowych swoich czasów. Kilkakrotnie 

spotkała się z Janem Pawłem II. W Polsce podczas trzech pierwszych 

pielgrzymek, a później 7 czerwca 1999 r. na lotnisku w Toruniu. Również w 

trakcie podróży apostolskich do Kenii w maju 1980 r. i do Ugandzie w lutym 

1993 r. papież-Polak znalazł czas na rozmowę z Wandą Błeńską. Z kolei 

podczas pobytu w Indiach Błeńska odwiedziła Matkę Teresę z Kalkuty i „Ojca 

trędowatych”, werbistę Mariana Żelazka, u którego w leprozorium w Puri 

pracowała przez około pół roku. W 1968 r. pojechała do Zambii, by poznać 

„Apostoła Afryki” arcybiskupa Adama Kozłowieckiego SJ.  

Wanda Błeńska ukończyła swoją misję w Ugandzie po 42 latach pracy, w 

czerwcu 1992 r. Powróciła wówczas do Polski i zamieszkała w Poznaniu. 

Włączyła się w działalność Fundacji Pomocy Humanitarnej „Redemptoris 

Missio”. Zmarła w opinii świętości, 27 października 2014 r. w wieku 103 lat.  

Szanowni Państwo, 

współczesny człowiek ma wielką potrzebę kreacji swojego wizerunku. Obrazki 

dnia codziennego są pełne „ludzi sukcesu”, najczęściej pięknych i bogatych, 

„lubiących ryzyko”, „kochających wyzwania”, „prawdziwych bohaterów i 

zdobywców”. Tymczasem prawdziwe oblicze piękna, odwagi, siły i bohaterstwa 

tkwi w cichej, pokornej służbie bliźniemu i wierności marzeniom. To 

okoliczności, czy te wojenne, czy już w Ugandzie, stanowiły wyzwanie, 

narażały na różnego rodzaju ryzyko. Życie Wandy Błeńskiej było codziennym 

balansowaniem na granicy życia i śmierci, ale ona sama wzbraniała się przed 

nazywaniem tego „poświęceniem”. W 101. rocznicę urodzin powiedziała:  

„Ja się cieszyłam z tej pracy, oddawałam się pracy, kochałam leczyć. Nie 

można mówić o poświęceniu, jeśli pokocha się swoją pracę”.  
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Pozostaję pod wielkim urokiem jej osobowości, wrażliwości, 

pracowitości, pokory i skromności wobec podjętego dzieła. Wanda Błeńska 

została uhonorowana kilkunastoma orderami, kilka instytucji nosi jej imię, 

rozpoczął się proces beatyfikacyjny. Myślę, że przygląda się temu ze swoim 

charakterystycznym, łagodnym uśmiechem, dającym nam do zrozumienia, że 

największą wdzięczność wyrazimy pamięcią o tych, którym posługiwała, 

pamięcią o tym, jak posługiwała i odnajdywaniem w sobie odwagi do działania 

na rzecz bliźniego z konsekwentną miłością. Życzę tego Państwu i sobie.  


