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Drodzy Ofiarodawcy! 
W imieniu podopiecznych wrocławskiej Wspólnoty Ruchu Solidarności  
z Ubogimi Trzeciego Świata "Maitri" dziękujemy serdecznie za Państwa 

pomoc przekazaną im w roku 2019. 
Październik 2019 roku, z woli Papieża Franciszka był obchodzony jako 
Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. Papież chciał w ten sposób zwrócić uwagę 
na wartość misji i zachęcić do dawania świadectwa wiary. 

„tylko głoszenie i miłość Pana Jezusa, potwierdzone świętością życia  

i czynionym dobrem, są sensem misji” 
     z listu Papieża Franciszka 

 

Podsumowanie działalności Ruchu Maitri Wrocław w roku 2019 

Tradycyjnie w pierwszych miesiącach roku pragniemy przekazać Państwu 

roczne sprawozdanie dotyczące przekazanej przez Państwo pomocy na rzecz 

ubogich w Trzecim Świecie. Zachęcamy Państwa do odwiedzania naszej 

strony internetowej www.wroclaw.maitri.pl, gdzie można znaleźć informacje 

o prowadzonych projektach pomocy, akcjach misyjnych i inne materiały  

o życiu ludzi, którym pomagamy. Gazetki „My a Trzeci Świat” dostępne są  

w formie elektronicznej na stronie ogólnopolskiej Ruchu www.maitri.pl,  

w zakładce Aktualności, Adopcja Serca – biuletyn informacyjny. 
 

Wydatkowanie środków finansowych 
W 2019 r. nasze przychody wyniosły 568.017,09 zł, czyli o 17% 

więcej niż w roku poprzednim. Zebrane środki przekazaliśmy 6-ciu  

zgromadzeniom zakonnym w 9 krajach Afryki – w sumie 563.908,05 zł 

Poszczególne zgromadzenia i kraje, które otrzymały pomoc wymienieni 

są w Tab. 1.  

 Wydatki administracyjne wyniosły 3.914,51 zł (w tym: opłaty  

i prowizje bankowe 2.141,51 zł, administracja bazą danych 1.500,00 zł, 

zakup gazetki "My a Trzeci Świat" 273,00 zł) oraz pomyłkowe wpłaty 

przekazane do innych ośrodków Ruchu: 1.920,00 zł. Koszty znaczków 

pocztowych i wydruków zostały sfinansowane przez członków Ruchu.  

Wraz z informatorem przesyłamy Państwu potwierdzenia wpłat, 

które można odliczyć jako darowizny na charytatywną działalność 

Kościoła w składanym rozliczeniu PIT za 2019 (w polu: Darowizny 

wynikające z odrębnych ustaw). 

http://www.wroclaw.maitri.pl/


Tab. 1. Wydatkowane kwoty z podziałem na zgromadzenia zakonne 
 

Siostry Pallotynki (Ruanda, Demokratyczna 

Republika Konga, Kamerun) 
                     403 553,63 zł 

 
Siostry Salezjanki (Sudan, Sudan Płd, Etiopia) 59 608,05 zł 

Księża Jezuici (Madagaskar) 46 942,31 zł 

Siostry Służebniczki Ducha Świętego (Togo) 28 235,71 zł 

Zgromadzenie Sióstr od Aniołów (Kamerun, 

R.D. Konga, Republika Centralnej Afryki) 
19 488,35 zł 

 
Bracia Mniejsi Kapucyni (Republika Centralnej 

Afryki) 
6 080,00 zł 

 

 

W wymienionych powyżej kwotach mieści się Adopcja Serca, oraz 

zrealizowane w 2019 projekty pomocowe (częściowo z pozostałych 

środków na administrację): 

1. Wsparcie ośrodków dożywiania prowadzonych przez Siostry 

Pallotynki i dożywianie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez 

Siostry Służebniczki Ducha Świętego - w sumie 24.155 eur (107.052 zł) 

2. Koszty cesarskich cięć i nagłych operacji w Esseng (3/Kamerun  

2.000 eur) i operacja Marie F – 1.500 eur, w sumie 15.736,35 zł 

szczegóły na naszej stronie internetowej (s. B. Pustułka). 

3. Książki dla gimnazjum w Ndim - 600 eur i remont szkoły w Mboum 

Mbindoye - 750 eur (RCA) – w sumie 1.350 euro tj. 6.080 zł (o. R. 

Wieczorek). 

4. Budowa domu dla Juvenala z Rutshuru (DR Konga) – 2.715 eur tj. 

12.367 zł (s. D. Laskowska) 

5. Pomoc dla dzieci  i osób starszych z Baguida w Togo - 700 eur, tj. 

3.120,46 zł (ks. Philippe). 

6. Wsparcie migrantów z Erytrei, którzy znaleźli schronienie w Etiopii 

– 5.500 eur, tj.  25.053,05 zł (s. A. Bartoszewska) 

 

Adopcja Serca w liczbach 
31 grudnia 2019 r. Adopcją Serca objętych było 519 uczniów,  

czyli o 55 osób więcej niż na koniec zeszłego roku. Najwięcej podopie- 

cznych mamy w Ruandzie i DR Konga (326), na Madagaskarze 116 

dzieci, w Sudanie i Sudanie Płd. - 46 osób, w Kamerunie 13 dzieci,  

RCA 10 dziewcząt, w Togo 6 osób (w tym 4 seminarzystów), w Etiopii 

2 dzieci. 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiKuMX8isLnAhVOfZoKHa27D2UQFjAAegQICRAB&url=https%3A%2F%2Fkapucyni.pl%2F&usg=AOvVaw1VRGNBUnvHaAZTZQhJedRl
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiKuMX8isLnAhVOfZoKHa27D2UQFjAAegQICRAB&url=https%3A%2F%2Fkapucyni.pl%2F&usg=AOvVaw1VRGNBUnvHaAZTZQhJedRl


Wysokość składki na „Adopcję Serca” w 2019 r. 
W roku 2019 miesięczne kwoty składek kształtowały się w granicach: 

 szkoła podstawowa (13 EUR): 56-59 zł 

 szkoła średnia (17 EUR): 74-77 zł 

Wysokość składek oszacowana na podstawie kursów sprzedaży euro w banku 

PKO BP, gdzie jest konto, na które wpływają darowizny. 

Z nadwyżek wpłat finansujemy utrzymanie dzieci, dla których nie znaleźliśmy 

jeszcze rodziców adopcyjnych lub tych, których ofiarodawcy zalegają z 

wpłatami. 
 

 Wydarzenia w roku 2019: 
12 stycznia - spotkanie opłatkowe wrocławskiej wspólnoty Ruchu „Maitri” 

3-5 maja - w Poznaniu rekolekcje Ruchu „Maitri” poprowadził nasz 

Duszpasterz Krajowy ks. Andrzej Panasiuk, 

12 maja - akcja misyjna Wojciecha Zięby w Kościele Baptystów we Wroc- 

ławiu, w której przybliżył trudną sytuację ludzi żyjących w Trzecim Świecie  

i podzielił się świadectwem, jak wrażliwość na ubogich wpłynęła na jego 

życie, zebrane ofiary zostały przeznaczone na fundusz dożywiania. 

16 czerwca – akcja misyjna s. Agnieszki Gugały w parafii pw. św. Stanisława 

św. Doroty i św. Wacława we Wrocławiu. Siostra przybliżyła nam życie 

codzienne ludzi, wśród których pracuje oraz prowadzone przez Siostry dzieła: 

szpital z ośrodkiem dożywiania i edukację dzieci. 

4 października - spotkanie Siostry Salezjanki Heleny Kamińskiej z uczniami  

dwóch wrocławskich szkół podstawowych: Nr 90 im. Stanisława Topy i Nr 67  

im.  Kawalerów Orderu Uśmiechu.  Siostra  na  podstawie przywiezionych 
ze sobą zdjęć opowiedziała o życiu dzieci w Etiopii, o prowadzonych przez  
Siostry: przedszkolu, college, oratorium i o Adopcji Serca.  
5 października – dzień Adopcji Serca, w którym uczestniczyła także S. 

Helena Kamińska, 

6 października - akcja misyjna w parafii pw. Chrystusa Króla we Wrocławiu 

poprowadzona przez S. Helenę Kamieńską. Misja, na której pracuje Siostra 

działa głównie w zakresie edukacji i dożywiania dzieci.  

20 października – akcja w Parafii Św. Rodziny we Wrocławiu zorganizowa- 

na w związku z ogłoszeniem przez papieża Franciszka października 2019 

Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. Ks. Piotr Sierzchuła podzielił się 

osobistym świadectwem pomocy chłopcu z Ruandy, który jest jego 

podopiecznym w ramach programu Adopcji Serca. 
11-13 października - w Poznaniu odbyło się 43 Spotkanie Krajowe Ruchu 

Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata "Maitri". Myślą przewodnią 

spotkania było: "Niech nasze czyny wielbią Ciebie, Panie". 

14 grudnia – Dzień skupienia w Bytomiu poprowadzony przez ks. Andrzeja 

Panasiuka, w którym uczestniczyła także nasza wrocławska wspólnota Ruchu. 

http://sw.rodzina.archidiecezja.wroc.pl/galeria_html/galeria_002.html
http://sw.rodzina.archidiecezja.wroc.pl/galeria_html/galeria_002.html
http://sw.rodzina.archidiecezja.wroc.pl/galeria_html/galeria_002.html
http://sw.rodzina.archidiecezja.wroc.pl/galeria_html/galeria_002.html
http://sw.rodzina.archidiecezja.wroc.pl/galeria_html/galeria_002.html


 Zapraszamy do dalszej współpracy w pomocy ubogim dzieciom. Nasze spotkania 

odbywają się w każdy wtorek, w sali nr 2 w Parafii św. Augustyna, w godzinach 

18.00-21.00 (przy czym w 3-cie wtorki miesiąca w godz. 18:30-19:30 odprawiana jest 

msza św. w intencjach Ruchu). 

 

Projekty pomocowe na rok 2020 r. 

1. ”Adopcja serca” (pomoc konkretnemu dziecku w zdobyciu 

wykształcenia) 

2. ”Dożywianie” koszt roczny około 21.000 eur - ponad 90.000 zł 
Finansujemy ośrodki dożywiania prowadzone przez Siostry Pallotynki, gdzie 

dzieci leczone są z chorób głodowych. Wspomagamy także dożywianie dzieci 

w dwóch przedszkolach prowadzonych przez Siostry Służebniczki Ducha 

Świętego w Togo. 

3. ”3/Kamerun/2010” - Koszty cesarskich cięć i nagłych operacji w 

Esseng – koszt roczny: 2.000 eur – około 8.500 zł 
Ośrodek zdrowia w Esseng w Kamerunie, prowadzony przez Zgromadzenie 

Sióstr od Aniołów, zajmuje się leczeniem podstawowych chorób. W przypad-

ku porodów i innych nagłych przypadków wymagających interwencji 

chirurgicznej korzysta z pomocy najbliższego szpitala, oddalonego o 65 km. 

Projekt pokrywa koszty porodów/operacji w tym szpitalu.  

4.  ”Trędowaci w Maranie” - Szpital dla trędowatych w Maranie na 

Madagaskarze wybudował Ojciec Jezuita Jan Beyzym przed okołu stu laty. 

Istnieje i działa jedynie dzięki ofiarności darczyńców – głównie z Polski. Jest 

tam ponad 40 dzieci (od niemowlaków po 19-latki). Siostry prowadzą żłobek, 

do którego uczęszcza 18 dzieci i szkołę, która jednak jest bardzo skromnie 

wyposażona. „Liczy się każdy przysłowiowy grosz. Bo za ten grosz można 

kupić garść ryżu, lekarstwa, opatrunki, książki, zeszyty, ołówki, kredki itp., 

bądź też opłacić szkołę poza murami szpitala” Więcej informacji w liście o. J. 

Pawłowskiego opublikowanym w załączonej gazetce.   

5. ”Parafia w Zossime w Togo” – parafia św. Rity w Zossime, powstała w 

2019 r, jej proboszczem został ks. Philippe-Jacques Gamisso. Znajduje się tam 

jedynie zadaszenie z betonowymi ławkami, które służy jako kościół. Ksiądz  

i posługujący diakon wynajmują mieszkanie. Potrzebne są księgi liturgiczne, 

lekcjonarze, ornaty, alby dla ministrantów, puszki na komunikanty itp. 
                                     
Wpłaty na wsparcie projektów (z nazwą projektu w tytule wpłaty) można przesyłać na 

konto wrocławskiej wspólnoty Maitri: 05 1020 5226 0000 6402 0025 8103.  

Z zagranicy: PL 05 1020 5226 0000 6402 0025 8103, BIC/SWIFT: BPKOBPPW 

Więcej informacji o projektach można znaleźć na naszej stronie internetowej: 

www.maitri.wroclaw.pl 
Kontakt: Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri”, Parafia św. Augustyna, 

ul. Sudecka 90, 53-129 Wrocław, e-mail: wroclaw@maitri.pl Tel.: 601864142 (Jan Łucki). 

http://www.maitri.wroclaw.pl/

