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INFORMATOR      

WIELKANOCNY 2019 
                                            
     

                                                 „Nadzieja pojawia się wtedy, gdy pomimo porażek, nie mając pojęcia, dokąd Bóg nas prowadzi, 

stoimy i zachowujemy pogodę ducha. Jesteśmy nieugięci. Nie chcemy się zniechęcać, gdyż opieramy się na naszym Panu, 
przynajmniej w wierze.…” 

               o. Thomas Philippe OP („Wierność Duchowi Świętemu”, Kraków 2010, s. 227) 
 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI LUBELSKIEJ WSPÓLNOTY 
RUCHU „MAITRI” W 2018 ROKU 

Szanowni Państwo, Drodzy Darczyńcy i Przyjaciele naszego Ruchu! 

Kolejny rok, jaki przeżywamy dzięki Bożej łaskawości, przynosi nam nowe wyzwania, ale też dostarcza 

powodów do wdzięczności za wszelkie dobro, jakie stało się naszym udziałem. Jest to drugi rok duszpasterski 

(2018-2019) w Polsce, który w programie opracowanym przez Komisję Episkopatu Polski przebiega pod hasłem 

„W mocy Bożego Ducha”. W dokumencie tym możemy przeczytać, że […] jako osoby obdarowane Duchem 

Świętym wszyscy jesteśmy zobowiązani do poszukiwania i odkrywania sposobów dotarcia do tych, którzy osłabli na 

drodze wiary bądź ją utracili. Jako członkowie Ruchu, wolontariusze i darczyńcy poprzez swoje zaangażowanie w 

dzieło „Adopcji Serca” wypełniamy owo wskazanie, dając świadectwo braterskiej miłości i odpowiedzialności za 

Kościół, które wypływa z wiary w Boga  nieustannie podtrzymywanej przez Ducha Świętego. Świadectwo to ma 

moc oddziaływania nie tylko na naszych najbliższych dostrzegających gesty miłosierdzia i modlitwy, lecz także na 

naszych podopiecznych, często wywodzących się z różnych religii i kultur. Abp Stanisław Budzik w książce  

„Kocham dzieło Ducha Świętego” stwierdza: Każdy z nas, wierzących, powinien być również podobnym do Jana 

prorokiem – posłańcem umacnianym Duchem Świętym, pomagającym Bogu wejść w zbawczy kontakt z 

człowiekiem, przygotowującym Mu drogę do ludzkich serc, instytucji, organizacji, różnorakich środowisk życia 

(tamże, s. 60).  
 Pragniemy z całego serca podziękować wszystkim Darczyńcom i ludziom dobrej woli wspierającym dzieło 

„Adopcji Serca” oraz pozostałe inicjatywy, jakie podjęliśmy w minionym roku. Pozwalamy je sobie przedstawić 

Państwu w niniejszym Informatorze, jako świadectwo obfitej łaski Ducha Świętego, który stale towarzyszy nam w 

realizacji charyzmatu i pozwala na rozwój talentów oraz daje łaskę dzielenia się nimi. Dziękujemy także naszym 

Misjonarkom i Misjonarzom, którzy wytrwale służą podopiecznym mimo trudnych warunków misyjnej egzystencji 

oraz licznych konfliktów, jakie stale mają miejsce w krajach afrykańskich. Pomoc, która realnie zmienia warunki 

życia nie tylko dzieci, lecz całych społeczności, umacnia ich poczucie godności, zaś każdy wysłany list jest 

najlepszym ambasadorem pokoju i wyrazem serdecznej więzi. 

Papież Franciszek, który nieustannie zachęca nas do troski o najbiedniejszych, wykluczanych i okaleczanych 

duchowo i fizycznie, prosi o odwagę i wielkoduszność. W orędziu na XXXIII Światowy Dzień Młodzieży 

nawołuje: Z pewności, że łaska Boża jest z nami, wypływa siła posiadania odwagi w chwili obecnej: odwagi 

realizowania tego, czego Bóg chce od nas tu i teraz, w każdej dziedzinie naszego życia. Odwagi, by przyjąć 

powołanie, które ukazuje nam Bóg; odwagi, by żyć naszą wiarą, nie ukrywając jej ani nie pomniejszając. Tak, bo 

kiedy otwieramy się na łaskę Bożą, to, co niemożliwe, staje się rzeczywistością.   

Z całego serca dziękujemy Państwu za życzliwość i współpracę. Za każdy dar serca, wspólnotę w czynieniu 

dobra i wszelką życzliwość. Życzymy obfitości darów Ducha Świętego, odwagi bycia uczniem 

Zmartwychwstałego Pana. Niech Ten, który przez swoją śmierć i zmartwychwstanie obdarzył nas nowym życiem 

udziela potrzebnych łask i umacnia na drodze życiowego powołania. Wesołego Alleluja! 

Modlitwa w intencji dziecka adopcyjnego w Ruchu „Maitri” 

Szanowni rodzice Adopcyjni. Nieodłączną częścią Adopcji jest modlitwa za adoptowane dzieci. 

Przedstawiamy propozycję modlitwy w intencji dziecka adopcyjnego. Zachęcamy do jej częstego odmawiania.  
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Wszechmogący Boże, 

Ty jesteś naszym Ojcem. 

Wejrzyj łaskawie 
na swoje dzieci 

objęte „Adopcją Serca” 

w Ruchu „Maitri”. 

Proszę Cię, aby (Imię) 

nieustannie cieszył/a się 

darami Twojej miłości. 

 
Dawaj mu/jej wszystko, 

co jest potrzebne do życia 

i naucz – w mocy Ducha Świętego – 

naśladować Twego Syna, 

a Pana naszego Jezusa Chrystusa, 

w bezgranicznej miłości do Ciebie 

i do każdego człowieka na ziemi. 

Amen. 
 

PODSUMOWANIE FINANSOWE DZIAŁANOŚCI W 2018 R. 

W 2018 r. wpłaty ofiarodawców we wszystkich formach, jak również środki pozyskane przez nas w ramach prowadzonych 

akcji i niedzieli misyjnych (zestawienie na str. 5), wyniosły łącznie: 366.840,73 zł i 1.496,- euro. Środki były przekazywane za 

pośrednictwem misjonarzy w 7 krajach Afryki (Kamerun, Kongo Dem., Rwanda, Burundi, Uganda, Tanzania i Sudan) i 1 w Azji 

(Syria). Łącznie przekazano 174.758,59 zł,  11.724,- Euro oraz 39.837,- USD. Koszty administracyjne wyniosły 18.421,67 zł, co 

stanowi 5,02% wpływów. 

Adopcja Serca. 

Podstawowym projektem realizowanym przez Ruch jest program Adopcja Serca, polegający na objęciu stałym patronatem 

konkretnego, wytypowanego przez misjonarzy dziecka, poprzez modlitwę i pokrycie kosztów jego utrzymania – symboliczne 

przyjęcie dziecka do polskiej rodziny, choć przebywa w Afryce. Celem Adopcji Serca jest ratowanie dzieci od śmierci i głodu oraz 

zapewnienie środków na naukę i przygotowanie ich do samodzielnego życia. Na dzień 31 grudnia 2018 r. „Adopcją Serca” 

objętych było 334 podopiecznych. Dzieci w szkole podstawowej, przedszkolu i młodszych było 188, w szkole średniej – 136, 

wspieraliśmy również jednego studenta. Duża grupa ukończyła program „Adopcji Serca”. Wielu ofiarodawców wyraziło chęć 

wspierania kolejnego dziecka. Sukcesywnie napływają też deklaracje od nowych darczyńców. Stąd też tym razem to nie dzieci 

oczekują na dobroczyńców, ale rodzice adopcyjni na swoje dzieci. Czas oczekiwania znacznie się wydłużył, ale ufamy, że dzięki  

wytężonej pracy naszych wolontariuszy wkrótce wszyscy dobroczyńcy otrzymają informacje na tak oczekiwane dziecko. 

Szczegółowe zestawienie przekazywanych kwot zawiera tab. 1  

Tabela 1: Placówki misyjne i wysokość przekazanych kwot w 2018 r.  
 

Kraj/ośrodek misyjny/ zgromadzenie 

odpowiedzialny misjonarz 

Kwota 

przekazana 

Kongo Dem. – Ntamugenga – Siostry od Aniołów 

s. Agnieszka Gugała  
36.740,- USD 

Kamerun – Esseng – Siostry od Aniołów 

s. Mirosława Leszkowska  
31.416,- PLN 

Burundi – Bużumbura – Siostry Kanoniczki Ducha Św. 

s.Gabriela Droździel, s. Teofila Tudryn 
4.224,- EUR 

Rwanda – Nyakinama – Siostry od Aniołów 

s. Agnieszka Czajkowska  
42.850,- PLN 
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Jednorazowe projekty pomocowe. 

Dzięki wpłatom naszych ofiarodawców - rodziców adopcyjnych, którzy wpłacają swoje składki z nadwyżką, jak też 

ofiarodawców nie posiadających swoich afrykańskich dzieci finansujemy także jednorazowe projekty zgłaszane przez misjonarzy. 

W 2018 r. udało się sfinansować następujące projekty:  

● Budowa szkoły  – 49.115,- zł. - placówka misyjna Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki Wiernych w Tonj w Sudanie, s. 

Elżbieta Czarnecka; 

● Dożywianie w ośrodku zdrowia – 12.900,- zł. placówka misyjna Sióstr od Aniołów w Esseng w Kamerunie, s. Barbara 

Pustułka; 

● Zakup leków do ośrodka zdrowia w Kamenge – 2.500,- Euro - placówka misyjna Sióstr Kanoniczek Ducha Św. W Bujumbura 

w Burundi, s. Teofila Tudryn; 

● Pomoc dzieciom w nauce szkolnej – 477,- USD – parafia św. Antoniego z Padwy w Machui na Zanzibarze, Tanzania, ks. 

Raphael Ramdi Nzalalila; 

● Pomoc w budowie domów – 7.143,- zł. - placówka misyjna Sióstr od Aniołów w Nyakinama w Rwandzie, s. Agnieszka 

Czajkowska; 

● Studia fizjoterapii – 7.800,- zł. placówka misyjna Sióstr od Aniołów w Nyakinama w Rwandzie, s. Agnieszka Czajkowska. 

Kwoty składek w 2018 r. 

Podajemy orientacyjne kwoty składek w „Adopcji Serca” w różnych wariantach pomocy. Prosimy o porównanie z nimi 

swoich wpłat i uzupełnienie zaległości. Dziękujemy szczególnie tym wszystkim, którzy płacą więcej, niż by to wynikało z 

wysokości podanej składki. Pozwala nam to m. in. na wsparcie dzieci, dla których nie znaleźliśmy jeszcze rodziców adopcyjnych.  

 

Tabela 2: Kwoty składek w 2018 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ LUBELSKIEJ GRUPY RUCHU 

Niedziele misyjne 

 29.07.2018 – Piknik Misyjny Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w Grodzie Posadów (zebraliśmy 315,- zł); 

 02.09.2018 – parafia św. Józefa w Lublinie (wspólnie z ss. Agnieszką Czajkowską i Katarzyną Mazurek - Siostry od Aniołów - 

zebraliśmy 7.143,- zł i 36,- euro); 

 16.09.2018 – Anielski Festyn Rodzinny - Konstancin-Jeziorna (zebraliśmy 512,- zł); 

 21.10.2018 – parafia pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Pliszczynie (wspólnie z s. Elżbietą Lachowicz  - Zgromadzenie s. 

od Aniołów zebraliśmy 2.134,- zł, 10 euro). 

Prelekcje, dyskusje, spotkania. 

 13.01.2018 – Dom Misjonarzy Afryki w Natalinie k/Lublinie: Konrad Czernichowski 

 10.02.2018 – parafia Wniebowzięcia NMP w Buśnie k/Chełma (spotkanie kolędników misyjnych Diecezji Zamojsko-

Lubaczowskiej): Konrad Czernichowski; 

 12-13.02.2018 – Sz. P.  nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie: Konrad Czernichowski, Barbara Mielecka; 

 08.03.2018 – Niepubliczna Sz. P. “Skrzydła” w Lublinie: Konrad Czernichowski, Barbara Mielecka, s. Bożena Noga FMM; 

 15.03.2018 – Sz. P. nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Lublinie: Konrad Czernichowski, Monika Sidor; 

Uganda – Kampala – Misjonarze Afryki 

o. Otto Katto  
2.620,- USD 

Syria – Aleppo – Siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi 

s. Brygida Maniurka 
3.000,- EUR 

Miesiące 
Szkoła podstawowa 

13 Euro 

Szkoła średnia 

17 Euro 

Adopcja medyczna 

26 Euro 

Styczeń 56 zł 74 zł 112 zł 

Luty 57 zł 74 zł 113 zł 

Marzec 57 zł 74 zł 113 zł 

Kwiecień 57 zł 74 zł 114 zł 

Maj 58 zł 76 zł 116 zł 

Czerwiec 58 zł 76 zł 116 zł 

Lipiec 60 zł 78 zł 119 zł 

Sierpień 58 zł 76 zł 115 zł 

Wrzesień 58 zł 76 zł 116 zł 

Październik 58 zł 76 zł 116 zł 

Listopad 58 zł 76 zł 116 zł 

Grudzień 58 zł 76 zł 116 zł 

Suma 693 zł 906 zł 1.382 zł 
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 05.04.2018 – Centrum Kultury w Lublinie: Anna Dominko, Agnieszka Goliszek, Monika Sidor, s. Rose Tcheza FMM 

(Demokratyczna Republika Konga); 

 18.05.2018 – Sz. P. nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju: Konrad 

Czernichowski, Monika Sidor; 

 05.06.2018 – Sz. P. nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie (koncert charytatywny): 

Teresa Głowacka, Barbara Salamon; 

 14.06.2018 – Sz. P. nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie: Konrad Czernichowski, 

s. Rose Tcheza FMM (Demokratyczna Republika Konga); 

 29.07.2018 – Piknik Misyjny w Grodzie Posadów k/Zamościa: Konrad Czernichowski, Elżbieta Koper; 

 06.09.2018 – Filia nr 36 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie: Konrad Czernichowski, s. 

Rose Tcheza FMM (Demokratyczna Republika Konga); 

 21.09.2018 – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Festiwal Nauki): Konrad Czernichowski; 

 27.09.2018 – Sz. P. nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie: Robert Ainebyona (Uganda), Konrad Czernichowski, 

Gordongreenidge Daniel (Indie), Monika Sidor; 

 18.10.2018 – Zespół Szkół Społecznych im. Unii Europejskiej w Zamościu: Konrad Czernichowski, Monika Sidor. 

 30.11.2018 – Sz. P. nr 22 im. Bolesława Prusa w Lublinie: Robert Ainebyona (Uganda), Konrad Czernichowski, 

Gordongreenidge Daniel (Indie) 

Jesteśmy otwarci na zaproszenie do szkół z prezentacją multimedialną. Realizujemy następujące tematy:   

 Życie ucznia w Afryce 

 Deficyt wody pitnej w Afryce 

Opowiadamy również o Ruchu „Maitri” i „Adopcji Serca”. 

Wystawa „Kameruńska codzienność” 

 styczeń – luty 2018: Alliance Française; 

 marzec 2018: Gimnazjum nr 11 im. por. mar. Mariana Tadeusza Mokrskiego; 

 kwiecień 2018: Centrum Kultury w Lublinie; 

 maj – czerwiec 2018: Sz. P. nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Biłgoraju; 

 sierpień – wrzesień 2018: Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego Filia nr 36 w Lublinie-Felinie; 

 wrzesień – październik 2018: Sz. P. nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie; 

 grudzień 2018: Sz. P. nr 22 im. Bolesława Prusa w Lublinie. 

Dysponujemy własną wystawą – 11 plansz w formacie 100 cm na 70 cm. Instytucje (domy, kultury, biblioteki, szkoły i inne) 

pragnące ją u siebie gościć prosimy o kontakt z Moniką Sidor (tel. 600 527 428). Potrzebne są antyramy i stojaki. 

Lubelska wspólnota Ruchu „Maitri” w mediach w 2018 r. 

 Katolickie Radio Zamość - Diecezjalne święto małych misjonarzy (11.02.2018), w: 
https://www.radiozamosc.pl/wiadomosci/5850,diecezjalne-swieto-malych-misjonarzy. 

 Katolickie Radio Zamość - J. Suszko, Rodzinny Piknik Sportowy z myślą o misjonarzach (30.07.2018), w: 

https://www.radiozamosc.pl/wiadomosci/7446, rodzinny-piknik-sportowy-z-mysla-o-misjonarzach. 

Ruch „Maitri” w mediach społecznościowych. 

 Facebook: Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri” 

 Instagram: Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri” 

Ważne wydarzenia w 2019 r. 

 piątki: 26.04, 10.05, 14.06, godz. 17:00 – Msza św. i spotkania formacyjne wspólnoty lubelskiej (Lublin, kościół dolny parafii 

św. Józefa – wejście od kładki nad ul. Filaretów); 

 01-05.05 – rekolekcje dla uczestników i sympatyków Ruchu (Dom Misjonarzy Afryki w Natalinie k/Lublina); 

 14.06 – I Zjazd Szkół Uczestniczących w „Adopcji Serca”; 

 11-13.10 – XLIII Spotkanie Krajowe Ruchu „Maitri” w Poznaniu (zgłoszenia prosimy przekazywać e-mailem: 

maitri@diecezja.lublin.pl lub telefonicznie podczas dyżuru we wtorki w godz. 16:00-18:00: 81 525 78 56.  

Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych ofiarodawców, wolontariuszy oraz sympatyków na wymienione wydarzenia, 

szczególnie na rekolekcje, które w tym roku wyjątkowo odbędą się blisko Lublina, bo w Natalinie. 

 
ODLICZANIE DAROWIZN W ROZLICZENIU PODATKOWYM ZA ROK 2018 

Wielu naszych ofiarodawców w swoich rozliczeniach podatkowych korzysta z możliwości odliczania wpłat przekazywanych 

na dzieci w ramach programu Adopcji Serca. Jak co roku przypominamy zasady tego odliczenia, a także informujemy o 

ewentualnych zmianach w stosunku do lat poprzednich. 

Ruch Maitri działa przy Archidiecezjalnym Centrum Misyjnym z siedzibą przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 20-105 

Lublin. Archidiecezjalne Centrum Misyjne jest kościelną osobą prawną. Wpłaty naszych ofiarodawców w całości przeznaczane są 

na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą. Odliczanie wpłat dokonywanych przez ofiarodawców reguluje art. 26 ust. 6b 

Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.), art. 55 ust. 7 

https://www.radiozamosc.pl/wiadomosci/7446,%20rodzinny-piknik-sportowy-z-mysla-o-misjonarzach
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Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w RP (Dz. U. Nr 29, poz.154 ze zm.) oraz liczne 

orzeczenia sądowe. Podajemy podstawowe zasady obowiązujące przy odliczaniu darowizn (nie zmieniły się one od wielu lat), które 

wynikają z przytoczonych przepisów: 

● przekazanie na konto bankowe darowizny na kościelne cele charytatywno-opiekuńcze powinno odbyć się za pokwitowaniem 

wystawionym przez obdarowanego;  

● wpłaty na działalność charytatywną odlicza się od dochodu w zeznaniu rocznym (PIT-36 lub PIT-37) gdzie należy wykazać 

kwotę przekazanej darowizny, kwotę odliczonej darowizny oraz dane obdarowanego poprzez podanie m.in. jego nazwy i adresu;  

● do odliczenia darowizn na działalność charytatywno-opiekuńczą przy rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych 

(PIT) konieczne jest otrzymanie w ciągu dwóch lat od dokonania wpłaty sprawozdania o przeznaczeniu wpłaconej kwoty. Na temat 

formy oraz treści sprawozdania o przeznaczeniu darowizn wypowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w 

wyroku z 10 października 2018 r. (sygn. I SA/Wr 458/18); 

Przypominamy ponownie, że zgodnie z uchwałą Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 marca 

2005 r. (sygn. akt. FPS5/04) nie ma limitu przy odliczaniu darowizn na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą. 

Każdy ofiarodawca, który zdecyduje się na odliczenie darowizny w rozliczeniu podatkowym za 2018 r. powinien zwrócić się 

do nas o pisemne potwierdzenie wpłat, które jest pokwitowaniem odbioru darowizny. Przesłane potwierdzenie zawiera także 

elementy wymaganego sprawozdania o przeznaczeniu kwot na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, zaś w połączeniu z 

niniejszym Informatorem Wielkanocnym, stanowi pełne sprawozdanie. Prosimy o przechowywanie dowodów wpłat na rachunek 

bankowy Ruchu, ponieważ urzędy mogą żądać ich okazania. Przypominamy, że urzędy skarbowe mogą weryfikować zeznania 

podatkowe na przestrzeni pięciu lat licząc od końca roku, w którym składany jest PIT.  

Numery kont bankowych lubelskiej Wspólnoty Ruchu. 

Nazwa konta: Ruch „Maitri” przy Archidiecezjalnym Centrum Misyjnym 

konto złotowe nr: 76 1240 2382 1111 0000 3926 0677; BIC/SWIFT: PKOPPLPW 

konto Euro: standard IBAN: PL 92 1240 5497 1978 0010 4969 4166; 

konto USD: standard IBAN: PL 08 1240 2382 1787 0000 3926 0693. 

 

AKTUALNY PROJEKT JEDNORAZOWY 
Budowa przedszkola na Zanzibarze w Tanzanii – projekt realizowany przez o. Jeana Claude’a Malu ze Zgromadzenia Ducha 

Świętego – lubelska wspólnota Ruchu „Maitri” zadeklarowała chęć wsparcia poniższego projektu kwotą 5000 EUR. 

Prezentacja opiekuna szkoły: Jean Claude Malu, duchowny ze Zgromadzenia Ducha Świętego, które jest Międzynarodowym 

Zgromadzeniem Religijnym w dziedzinie prawa papieskiego, utworzonym w 1703 roku przez francuskiego duchownego. Główną 

misją Zgromadzenia jest niesienie Ewangelii do ludzi: Ewangelii, która stawia na wyzwolenie człowieka, uwolnienie od 

wszystkiego, co obłąkane. Dociera przede wszystkim tam, gdzie Jezus Chrystus jest zwalczany, zaprzeczany lub odrzucany; 

wszędzie tam, gdzie Kościoły cierpią z powodu braku księży. Jean Claude Malu na Zanzibarze pracuje od 2015 r., gdzie miejscowy 

biskup powierzył mu parafię, którą obecnie zarządza. 

„Lokalizacja geograficzna projektu: Wyspa Zanzibar; Mkoa wa Magharibi B (Prowincja Zachodnia B). Szkoła istnieje od dwóch 

lat, w tym roku mamy 50 uczniów, dwóch nauczycieli i dwóch pracowników oraz dwie małe klasy. Szkoła posiada pozwolenie, ale 

tylko na rok, ostateczne pozwolenie dostaniemy, gdy uda nam się wybudować nową szkołę. Wstępna wycena to 80.405.600 TSH 

(szylingów tanzańskich). Przewidywana data zakończenia to najpóźniej maj 2019 r. 

 Cel projektu: 

1. Zapewnić wykształcenie dzieciom pozbawionym środków do życia, których rodziców nie stać na finansowanie nauki. 

2. Jest to szkoła otwarta dla wszystkich i przez to: chcemy walczyć z nienawiścią między muzułmanami a chrześcijanami na 

wyspie Zanzibar: historia koabitacji między tymi dwoma religiami jest smutna… moim zdaniem, wspólna nauka muzułmanów i 

chrześcijan przyniesie nowe zrozumienie idei: „wspólnego życia pomimo odmienności ”: w miejscowych meczetach uczą zawsze, 

że ten, kto nie jest muzułmaninem, jest postrzegany jako wróg, jako niewierny (Kafir) i to potęguje napięcie pomiędzy 

muzułmanami a chrześcijanami. Jestem całkowicie przekonany, ze tylko edukacja wyzwala człowieka z obręczy i uprzedzeń, 

zarówno społecznych, jak i religijnych. 

3. Niestety brakuje klas dla wszystkich uczniów. W tym roku mamy 50 uczniów, w tym 15 muzułmanów. Ministerstwo Nauki na 

Zanzibarze postawiło nam warunek utworzenia szkoły z co najmniej 4-5 klasami, w przypadku niewywiązania się z umowy nasza 

szkoła zostanie zamknięta. 

4. Bezpośrednimi beneficjentami przyszłej szkoły są biedne dzieci, muzułmanie i chrześcijanie”. 

Wpłaty na ten cel można kierować na konto lubelskiej wspólnoty Ruchu „Maitri” z 

dopiskiem „Przedszkole w Tanzanii”. Nr konta: 76 1240 2382 1111 0000 3926 0677. 

Dane konta: Ruch „Maitri” przy Archidiecezjalnym Centrum Misyjnym w Lublinie. 

Można również przekazać na ten cel jeden procent swojego podatku: 

KRS 0000364214 (cel szczegółowy: Przedszkole w Tanzanii). 

            Adres: Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri” 

parafia św. Józefa, ul. Filaretów 7, 20-609 Lublin 
 Asystent kościelny: ks. Adam Bab. Odpowiedzialny: Konrad Czernichowski 

 Strona internetowa: www.maitri.pl.  Email: maitri@diecezja.lublin.pl 
         Tel.: 81 525 78 56 w godzinach pracy Biura Adopcji Serca  wtorek 16:00-18:00), 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/6DDDB6744D
http://www.maitri.pl/
mailto:maitri@diecezja.lublin.pl

