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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI LUBELSKIEJ WSPÓLNOTY 

RUCHU „MAITRI” W 2019 ROKU 

Oddajemy do Waszych rąk kolejny 
już „Informator Lubelski” podsumowujący 
działalność lubelskiej wspólnoty Ruchu. Ta 
działalność i wypływająca z niej pomoc nie 

byłyby możliwe bez Waszej 
szczodrobliwości i otwartego serca, za co 
serdecznie dziękujemy. Czas obecnie 
przeżywany jest dla wielu z nas czasem 
szczególnym, naznaczonym zmaganiami z 
trudami dnia codziennego, ale też z 
niepokojem o zdrowie i życie własne oraz 
najbliższych. Odkrywamy, że największą 

wartością jest dla nas Bóg i drugi człowiek, 
że nasze przyziemne potrzeby, które nas tak 
często absorbowały, schodzą na plan dalszy   

 
lub przestają mieć znaczenie. Oczyszcza się 
nasza motywacja, porządkuje system 
wartości.  Wielu z nas stawia sobie pytania o 
dalszy bieg życia, jego jakość i trwałość. W 

odpowiedzi na te pytania nie zapominajmy o 
tych, którzy mają znacznie mniej niż my, 
których nie uratuje dobrze zaopatrzony 
system opieki zdrowotnej lub stabilny 
program pomocowy. Dla których dostanie 
się do źródła wody pitnej i zaspokojenie 
głodu jest podstawową potrzebą. Oni też 
lękają się o przyszłość i może jeszcze 

bardziej liczą na nas. Ich serca, podobnie jak 
nasze, trwożą się. Ojciec Święty Franciszek 
w modlitwie  

 
Regina Coeli w dniu 10 maja 2020 r. podaje 
dwa środki zaradzające trwodze. 

To słowa: „We mnie wierzcie” oraz  „W 
domu Ojca mego jest mieszkań wiele. […] Idę 

przecież przygotować wam miejsce”. 
Winniśmy nasze trwogi przynosić do Jezusa i 
ufnie powierzać się Jemu. Do domu Ojca zaś 
winniśmy zdążać „drogą pokornej modlitwy, 
łagodności, ufności, służby dla innych”. 
Drodzy Darczyńcy, niech ta droga wzajemnej 
służby i odpowiedzialności za siebie nawzajem 
jeszcze bardziej rozkwita w tym trudnym 

czasie, Pan zaś niech umacnia Wasze życie, 
darząc błogosławieństwem i potrzebnymi 
łaskami. 

„Adopcja Serca” 
Informujemy, że 31 grudnia 2019 r. 

„Adopcją Serca” objętych było 372 
podopiecznych, czyli o 11% więcej niż w 
roku poprzednim. Dzieci w szkole 
podstawowej, przedszkolu i młodszych było 
200, w szkole średniej – 171, wspieraliśmy 

również jednego studenta. W całym 2019 r. 
wpłaty ofiarodawców wyniosły 383 389,18 
zł (wzrost o 1,8% w stosunku do 2018 r.) i 
1036 EUR. Środki były przekazywane za 
pośrednictwem misjonarzy w 5 krajach 
Afryki i 1 w Azji. Szczegółowe zestawienie 
przekazywanych kwot zawiera tab. 1. 
Łącznie przekazaliśmy 64.860,80 zł, 28.004 

EUR oraz 29.154 USD. Koszty 
administracyjne wyniosły 21.995,49 zł, co 
stanowi   5,74% wpływów. 

 Tabela 1. Placówki misyjne i wysokość przekazanych kwot w 2019 r. 

 
Kraj Ośrodek misyjny Zgromadzenie 

Misjonarz 

odpowiedzialny 

Kwota 

przekazana 

 Kongo Dem. Ntamugenga Siostry od Aniołów s. Agnieszka  
Gugała 

50.000 PLN  

24.137 USD 

 Kamerun Esseng Siostry od Aniołów s. Mirosława 
Leszkowska 

5.896 EUR 

 Burundi Bużumbura  Siostry Kanoniczki  
Ducha Św. 

 s. Teofila  
Tudryn 

3.456 EUR 

 Rwanda Nyakinama Siostry od Aniołów s. Agnieszka 
Czajkowska 

15.652 EUR 

 Uganda Kampala Misjonarze Afryki o. Otto Katto 
14.860,80 PLN 

5.017 USD 

 Syria Aleppo 
Siostry Franciszkanki 

Misjonarki Maryi 
s. Brygida  
Maniurka 

3.000 EUR 

     

Jednorazowe projekty pomocowe zrealizowane w 2019 r. 

 budowa klas w przedszkolu na Zanzibarze: 5.000 EUR i 5.515 USD – parafia św. Marka na 
Zanzibarze, o. Jean Claude Malu, Zgromadzenie Ducha Świętego; 

 dożywianie dzieci w szkole podstawowej – 2.000 EUR – placówka misyjna Sióstr od 
Aniołów w Esseng w Kamerunie, s. Barbara Pustułka; 

 leczenie dzieci w ośrodku zdrowia – 650 EUR – placówka misyjna Sióstr od Aniołów w 
Essengu w Kamerunie, s. Mirosława Leszkowska; 

 dożywianie dzieci – 7.300 PLN – placówka misyjna Sióstr od Aniołów w Ntamugendze w 
Demokratycznej Republice Konga, s. Agnieszka Gugała; 

 pomoc w utrzymaniu i nauce dzieci – 400 EUR i 475 USD – parafia św. Antoniego z Padwy 

na Zanzibarze, o. Raphael Nzalalila 

  

 
Wpłaty na aktualny projekt 

jednorazowy, opisany poniżej, można 
kierować na konto złotowe 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. 

  

Aktualny projekt jednorazowy 
Budowa przedszkola na Zanzibarze w 

Tanzanii realizowana przez o. Jeana 
Claude’a Malu ze Zgromadzenia Ducha 
Świętego. Lubelska wspólnota Ruchu 
„Maitri” zadeklarowała chęć wsparcia 
poniższego projektu kwotą 10.000,-  euro. 
Do 10.05.2020 r. udało nam się zebrać na ten 
cel kwotę 31.121,82 zł. Budowa szkoły już 

ruszyła. Brakuje jeszcze 12 100 zł. 
Jak pisze o. Jean Claude, ma to być 

„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 edu- 

 kacja wyzwala człowieka z obręczy i 
uprzedzeń, zarówno społecznych, jak i 
religijnych. 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. 
Bezpośrednimi beneficjentami przyszłej szkoły 
są biedne dzieci, muzułmanie i chrześcijanie” 



Kwoty składek w 2019 r. 
 

Tabela 2. Kwoty składek w 2019 r. 

Szanowni Państwo! 
W tabelce obok podajemy orientacyjne 

kwoty składek w programie „Adopcja Serca” 
w różnych wariantach pomocy w 
poszczególnych miesiącach. Prosimy o 
porównanie z podanymi wartościami swoich 
wpłat i ewentualne uzupełnienie zaległości. 
Jak co roku dziękujemy tym wszystkim, 
którzy płacą więcej, niż wynika to z 
podanych wartości. Pozwala nam to na 

wsparcie dzieci, dla których szukamy 
rodziców, oraz na finansowanie 
jednorazowych projektów pomocy, takich 
jak dożywianie i leczenie anonimowych 
dzieci, które nie mają innej pomocy 

 Miesiące Szkoła podst. 13 euro Szkoła średnia 17 euro Adopc. Medyczna 26 euro 

Styczeń 58 zł 76 zł 116 zł 

Luty 58 zł 76 zł 116 zł 

Marzec 58 zł 76 zł 116 zł 

Kwiecień 58 zł 76 zł 116 zł 

Maj 58 zł 76 zł 116 zł 

Czerwiec 58 zł 75 zł 115 zł 

Lipiec 58 zł 75 zł 115 zł 

Sierpień 58 zł 76 zł 116 zł 

Wrzesień 59 zł 77 zł 117 zł 

Październik 59 zł 77 zł 118 zł 

Listopad 58 zł 76 zł 116 zł 

Grudzień 58 zł 76 zł 116 zł 

Suma 698 zł 912 zł 1393 zł 
    

I Zjazd Szkół Uczestniczących w programie „Adopcja Serca” 

14 czerwca 2019 r. Ruch „Maitri” wraz 
ze Szkołą Podstawową nr 28 im. Synów 
Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie 
zorganizował I Zjazd Szkół Uczestniczących 

w „Adopcji Serca” pod honorowym 
patronatem Prezydenta Lublina Krzysztofa 
Żuka, Lubelskiej Kurator Oświaty Teresy 
Misiuk oraz Rektora UMCS Stanisława 
Michałowskiego. Patronatem medialnym 
wydarzenie objęły TVP Lublin oraz Radio 
Lublin. Przybyły na niego delegacje 
nauczycieli i uczniów z 10 szkół z Lublina 

(SP 18, 22, 28, 38, 48), Drzewiec, 
Hrubieszowa (SP 1), Jastkowa, Kazimierza 
Dolnego (Gminny Zespół Szkół) i Zezulina. 
Była to świetna okazja, by wymienić się 
doświadczeniami, jak funkcjonuje program 
w różnych placówkach. Uczniowie dzielili 
się między sobą inspirującymi pomysłami. 
Całość poprowadziła Monika Sidor.  

Gości przywitali serdecznie dyrektor SP 
28 Marek Błaszczak oraz Odpowiedzialny za 
lubelską wspólnotę Konrad Czernichowski. 
Następnie, w imieniu Kurator Oświaty, głos 
zabrała Aleksandra Sępoch, p.o. dyrektora 
Wydz. Edukacji Specjalnej i Wspomagania 
Lubelskiego Kuratorium Oświaty, 
zapewniając, że pani kurator zawsze gorąco 

wspiera inicjatywy charytatywne w 
szkołach. Z kolei ks. Tadeusz Pajurek, 
proboszcz parafii Świętej Rodziny, sam 
wspierający w ramach „Adopcji Serca” 
niepełnosprawnego w Aleppo, zaprosił 
wszystkich do udziału w popołudniowej 
mszy świętej w intencji uczestników dzieła 
„Adopcji Serca”. 

Delegacja Szkoły Podstawowej nr 1 im. 

Bolesława Prusa w Hrubieszowie w sposób 
uroczysty otrzymała zdjęcie i dokumentację 
długo wyczekiwanego dziecka – Justine 
Uwimany Bazirushak z DR Konga. 
Koordynatorka „Adopcji Serca” w tej szkole, 
Agnieszka Hałasa, nie kryła wzruszenia. 

Kolejnym punktem programu było 
przedstawienie wieloletniego udziału w 

programie gospodarza zjazdu, czyli SP 28, a 
wcześniej  Gimnazjum nr 11 im. porucznika 
marynarki Mariana Tadeusza Mokrskiego. O 
udziale obu szkół w pomocy dla dzieci z 
Afryki opowiedziała Agnieszka Goliszek, 
koordynatorka akcji w szkole i 
współorganizatorka zjazdu. Osobistym 
świadectwem podzielił się katecheta 

Krzysztof Celiński, który również jest 
zaangażowany w „Adopcję” na terenie 

 
szkoły. W organizacji spotkania z ramienia 
szkoły pomagała im nauczycielka języka 
angielskiego Ilona Klocek. 

Bardzo ubogacające były prezentacje 

adoptowanych dzieci przygotowane przez 
uczniów z poszczególnych szkół. Każda 
delegacja przygotowała plakat, który trafił na 
wystawę na korytarzu szkolnym. Na ekranie 
były wyświetlane zdjęcia dzieci, o których 
mogliśmy się więcej dowiedzieć od ich 
szkolnych kolegów w Polsce. 
Przedstawiciele Szkoły Podst. w Zezulinie 

przywieźli nawet ze sobą oryginalną 
pięciometrową skórę węża boa. Okazało się, 
że koordynator „Adopcji Serca” ks. Edmund 
Boryca sam jeździ do Afryki i wokół siebie 
gromadzi pełną zapału młodzież. Wraz z nim 
przyjechał duszpasterz pochodzący z Nigerii, 
a studiujący na Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim Jana Pawła II, ks. Kingsley 

Ekeocha. 
Z wielkim entuzjazmem uczestników 

spotkał się występ artystyczny oraz pokaz 
mody przygotowany przez grupę 
dziesięciorga afrykańskich studentów 
pochodzących z Kenii, Lesoto, Mozambiku, 
Ugandy i Indii. Uczą się oni po angielsku na 
UMCS oraz w Wyższej Szkole Społeczno-

Przyrodniczej im. Wincentego Pola w 
Lublinie. Całość wyreżyserował Morgan 
Mburvi, młody projektant mody z Kenii i 
założyciel Morgan Clothline. 

Po gorących oklaskach przyszedł czas na 
długo oczekiwany konkurs wiedzy o Afryce. 
Uczniowie musieli zmierzyć się z pytaniami 
dotyczącymi geografii, fauny, książki „W 
pustyni i w puszczy” oraz filmu „Król Lew”. 

W kategorii dzieci młodszych (klasy IV-VI) 
zwyciężył Alan Flis ze Szkoły Podst. nr 48 
im. Józefa Piłsudskiego w Lublinie, a w 
kategorii młodzieży (gimnazjum oraz klasy 
VII-VIII) pierwsze miejsce zajął Wiktor 
Zawół ze Szkoły Podstawowej nr 28 im. 
Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie. 
W sumie dziewięć osób, które otrzymało 

najwyższe wyniki, odebrało nagrody 
ufundowane przez Rektora UMCS. 
Wydarzenie wsparły finansowo ponadto UM 
Lublin oraz Cisowianka, która zapewniła 
uczestnikom wodę mineralną.  

Następnie uczniowie zostali podzieleni na 
pięć grup, które miały za zadanie 
przeprowadzić burzę mózgów na temat tego, 

jak skutecznie prowadzić „Adopcję Serca”. 
Padało bardzo wiele różnych pomysłów,  

 
m.in.: koncerty  charytatywne, przedsta-, 
wienia, kiermasz ciast, sprzedaż zabawek i 
rękodzieła, loterie fantowe, zbiórka pieniędzy, 
nakrętek. Przerywniki  muzyczne zapewniał 

zespół uczniów szkoły goszczącej zjazd pod 
kierownictwem Urszuli Plis.  

 

Po południu w intencji uczestników „Adopcji 
Serca” została odprawiona Eucharystia, którą 
ks. Tadeusz Pajurek koncelebrował z 
asystentem kościelnym Ruchu „Maitri” w 
Archidiecezji Lubelskiej ks. Adamem Babem. 
Nauczyciele, uczniowie i członkowie Ruchu 

modlili się w kościele Świętej Rodziny, który 9 
czerwca 1987 odwiedził św. Jan Paweł II. Po 
mszy przyszedł czas na wspólne zdjęcie 
pamiątkowe, zwiedzanie wystawy 
„Kameruńska codzienność” oraz obiad. 
Wszyscy uczniowie otrzymali foldery o 
Lublinie przygotowane przez Urząd Miasta.  

Na stronach internetowych szkół 

uczestniczących w spotkaniu pojawiły się 
piękne relacje ze zjazdu. W konkursie na 
najlepszą relację jury w składzie Monika Sidor 
i Konrad Czernichowski I miejsce przyznało 
Szkole Podstawowej nr 48 im. Józefa 
Piłsudskiego w Lublinie: 
(https://sp48lublin.edupage.org/text3/), II 
miejsce ex aequo Szkole Podstawowej nr 1 im. 

Bolesława Prusa w Hrubieszowie 
(http://sp1.hrubieszow.info/index.php/kr-
onika/i-zjazd-szkol-uczestniczacych-w- 
programie-adopcja-serca/) oraz Gminnemu 
Zespołowi Szkół w Kazimierzu Dolnym: 
(http://gzskd.pl/adopcja-serca-2/), a III miejsce 
– Szkole Podstawowej nr 38 im. Henryka 
Sienkiewicza w Lublinie: 

(http://www.sp38.lublin.eu/ 
index.php?view=article&id=532:i-zjazd-szkol-
uczestniczacych-w-programie-adopcja-
serca&catid=9). Wyróżniona została także 
Szkoła Podstawowa nr 28 im. Synów Pułku 
Ziemi Lubelskiej w Lublinie.  
Kolejny zjazd planowany jest w 2021 r. 



DZIAŁALNOŚĆ LUBELSKIEJ WSPÓLNOTY RUCHU 

Niedziele misyjne 
 9.06.2019 – parafia św. Stanisława Biskupa 

i Męczennika w Lublinie (z s. Agnieszką 
Gugałą zebraliśmy 7275,11 zł i 5 euro); 

 16.07.2019 – Piknik Misyjny Diecezji 
Zamojsko-Lubaczowskiej w Grodzie 
Posadów (zebraliśmy na budowę 
przedszkola na Zanzibarze 222,82 zł); 

 

 
 

 21.07.2019 – XIII Regionalny Kongres 
Misyjny w Chałupkach Dębińskich 
(zebraliśmy na budowę przedszkola 377 zł);  

Prelekcje 
 20.01.2019 – spotkanie opłatkowe Ruchu 

„Maitri” w Bytomiu: Konrad 
Czernichowski; 

 25.01.2019 – spotkanie opłatkowe Ruchu 
„Maitri” w Toruniu: Robert Ainebyona i 
Konrad Czernichowski; 

 13.02.2019 – XXXIII LO Dwujęzyczne im. 
Mikołaja Kopernika w Warszawie: Mariam 
Adrian i Konrad Czernichowski; 

 25.05.2019 – Wydział Politologii UMCS – 
“Africa Day”, Lublin,  panel “Church in 
Africa”: Konrad Czernichowski; 

 21.10.2019 – Duszpasterstwo 25+ u Ojców 
Dominikanów w Lublinie: Monika Sidor; 

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”. 

Ruch „Maitri” w mediach w 2019 r. 
 C. Dziwiszek, Jak adoptować serce?, Radio 

Centrum, 19.02.2019, w: 

 https://centrum.fm/jak-adoptowac-serce; 

 M. Kowalska, Adopcja Serca – zjazd szkół 
uczestniczących w programie,  Radio Lublin, 

14.06.2019, w: 
 https://www.radio.lublin.pl/news/adopcja-
serca-zjazd-szkol-uczestniczacych-w-
programie; 

 Poranek między Wisłą i Bugiem, TVP 
Lublin, 17.06.2019, w: 
 https://lublin.tvp.pl/43112752/17-czerwca-
2019 (od min. 13:15);; 

 Między Ziemią a Niebem, TVP, 21.07.2019, 
w: https://vod.tvp.pl/video/miedzy-ziemia-
a-niebem,21072019,43307074 (od 19:45 m)  

 
 Dzień Adopcji Serca – ratunek dla 

afrykańskich dzieci bez środków do 
życia, eKAI, 27.07.2019, w: 
 https://ekai.pl/dzien-adopcji-serca-ratunek-
dla-afrykanskich-dzieci-bez-srodkow-do-
zycia; 

Ruch „Maitri” w mediach społeczno-

ściowych 

 Facebook: Ruch Solidarności z Ubogimi 
Trzeciego Świata „Maitri”;  

 Instagram: Ruch Solidarności z Ubogimi 
Trzeciego Świata „Maitri”;  

 Wystawa „Kameruńska codzienność” 

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. W 2019 r. 
wystawa gościła – już po raz drugi – w 
Szkole Podstawowej nr 28 im. Synów Pułku 
Ziemi Lubelskiej w Lublinie 

Polsko-afrykańska współpraca na 

rzecz edukacji 
20 marca 2019 r. w Bibliotece Publicznej 
m.st. Warszawy  przy ul. Koszykowej 26/28 
w Warszawie została otwarta wystawa i 

odbyła się debata pt. „Współpraca na rzecz 
edukacji w Afryce. Polskie działania w XXI 
wieku”. Jest to kolejne przedsięwzięcie 
realizowane w ramach stałego cyklu „Afryka 
na Koszykowej” w partnerstwie ww. 
Biblioteki z Polskim Towarzystwem 
Afrykanistycznym (PTAfr.), Katedrą 
Języków i Kultur Uniwersytetu 

Warszawskiego, Staromiejskim Domem 
Kultury oraz Festiwalem AfryKamera.  
Pomysłodawcą, autorem koncepcji i 
koordynatorem był Eugeniusz Rzewuski, 
filolog-afrykanista, były st. wykładowca  
Uniwersytetu Warszawskiego i były 
dyplomata (kierownik ambasad RP w 
Tanzanii i w Angoli). On też, po słowach 
powitalnych dyrektora Biblioteki, pana 

Michała Strąka, dokonał otwarcia i krótkiego 
wprowadzenia do wystawy. Wystawa w 
pełnym zestawie prezentacyjnym 
posadowiona jest na stronie internetowej 
Biblioteki. W fizycznej przestrzeni 
wystawowej o temacie informuje 16 plansz 
oraz prezentacja wideo na dużym ekranie TV. 
Objaśnieniu tej konstrukcji i zawartości 

wystawy służyła też prezentacja fragmentów 
filmu dokumentalnego zrealizowanego przez 
TVP Gdańsk pt. „Dopowiedziana historia. 
Polacy dla Angoli” w reżyserii Małgorzaty 
Rakowiec. Zasoby tekstowe wystawy to m.in. 
zestaw 11 tekstów przedstawiających 
przykładowe projekty i obszary współpracy 
w kształceniu uczniów i studentów 

afrykańskich z polskim udziałem. Ich 
autorami są: Karolina Bieniek (Fundacja „Art 
Transparent”), Konrad Czernichowski 
(UMCS i Ruch „Maitri”), Kinga Lendzion 
(UKSW), Tadeusz Makulski (Ruch „Maitri”), 
Nina Pawlak (UW), Grzegorz Trela (Jordan  
 

 

 University College w Morogoro w Tanzanii) 
Izabela Will (UW). Wprowadzenie opracował 
Eugeniusz Rzewuski. Częścią wystawy 
wirtualnej są także Galeria fotografii i 
fragmenty reportaży telewizji angolskiej 
(TPA) i polskiej (TVP3). 

Debacie przewodniczyła Hanna Rubinko- 
wska-Anioł, przewodnicząca PTAfr. W 
panelu wystąpili: Karolina Bieniek z Fundacji 
„Art Transparent” z Wrocławia, Agata 
Czaplińska z MSZ, Wiesław Ptach, 
pracownik SGGW i prezes Fundacji Nauka 
dla Rozwoju, oraz Izabela Will z UW. W 
spotkaniu uczestniczyli ponadto także 

Afrykanie mieszkający w Polsce. Jako 
pierwsza o zabranie głosu została poproszona 
Agata Czaplińska, Naczelnik Wydziału ds. 
Wdrażania Pomocy Rozwojowej z 
Departamentu Współpracy Rozwojowej 
MSZ. Zwróciła ona uwagę, że stosunkowo 
prosto jest wybudować infrastrukturę (szkoły, 
przedszkola), dużo trudniej – zmienić 

stosunek do edukacji. Michał Cygan (także z 
MSZ – wicedyrektor Departamentu Afryki i 
Bliskiego Wschodu) uzupełnił tę wypowiedź, 
mówiąc, że inwestycje w kapitał ludzki są 
inwestycjami z największym potencjałem, 
choć często korzyści z nich płynące są 
odroczone w czasie. Agata Czaplińska 
przywołała też inicjatywę fundacji Partners 
Polska, która w zachodniej Kenii wspiera 

edukację włączającą, kształcąc kadrę w 
kierunku pracy z uczniami 
niepełnosprawnymi i ich rodzinami. W 
wyniku projektu frekwencja tych dzieci 
wzrosła o 60 proc. Wcześniej były one 
marginalizowane czy wręcz ukrywane przed 
światem przez ich rodziców. 

O ciekawym i ambitnym projekcie 

„Książka dla Gwinei” opowiedziała Karolina 
Bieniek. Na uwagę zasługuje w nim to, że 
zbadano gruntownie potrzeby na miejscu. Po 
wielu rozmowach, m.in. w Ministerstwie 
Edukacji Narodowej Gwinei, postanowiono 
dostarczyć 100 000 elementarzy. Wybrano 
materiał gwinejski dostosowany do lokalnych 
warunków. Zastrzeżenie, jakie podczas 

debaty zgłosiła przedstawicielka PTAfr., 
dotyczyło tego, że podręcznik był napisany w 
języku francuskim, a nie lokalnym (np. 
najpopularniejszym fulfulde). Karolina 
Bieniek odpowiedziała na to, że nie jest rolą 
partnera ingerowanie w politykę edukacyjną 
suwerennego państwa, które zdecydowało 
utrzymać oświatę w języku kolonizatora. 

Izabela Will przywołała audycję w 
radiu nigeryjskim, w której doktorzy 
wypromowani w Polsce bardzo ciepło 
opowiadali o naszym kraju. W ten sposób 
stają się oni najlepszymi  ambasadorami 
Polski w Nigerii. Zresztą o bardzo 
pozytywnym odbiorze Polski w Gwinei 
mówiła również wdowa po konsulu 
honorowym Polski w Gwinei, pani Maria 

Romanowska-Barry. Gwinejczycy pamiętają 
o tym, że Polska była pierwszym krajem na 
świecie, który uznał niepodległość ich kraju. 

Dokończenie na str. 6 



MAITRI – RUCH KATOLICKI 

Formacja 

Ruch „Maitri” jest członkiem 

założycielem Ogólnopolskiej Rady 
Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich. 

Mamy swoją formację, organizujemy 

konferencje i rekolekcje, na które 

zapraszamy również naszych 

Darczyńców i Wolontariuszy. We 

wrześniu nasza wspólnota rozpoczęła 

nowy cykl formacji. Na comiesięcznych 

spotkaniach spotykaliśmy się na 

wspólnej Eucharystii oraz konferencji 

wygłaszanej przez duszpasterza 

wspólnoty, ks. dr. Adama Baba. 

Spotkania były otwarte także dla 
Rodziców Adopcyjnych. 

13 września konferencja nosiła tytuł 

„Budzenie wrażliwości sumień i 

otwieranie ludzkich serc na godność 

ludzi najbiedniejszych”. Jak podkreślił 

ks. Adam, wrażliwość na drugiego 

człowieka nie wynika tylko z wiary. Nie 

należy zapominać, iż są różne poziomy 

naszego życiowego startu (pewna 

przypadkowość sytuacji tego, iż 

urodziliśmy się np. w Polsce), dlatego 
też z pokorą należy podchodzić do 

stosunkowo lepszej sytuacji życiowej. 

Jednak nabycie pewnej pokory, dystansu 

do bogactwa (ale też np. pracy) wynika z 

wiary; z tego, iż Jezus nie stawiał się 

nigdy na pozycji uprzywilejowanej. 

Zbytnie zatem przywiązanie do rzeczy 

materialnych może powodować 

zahamowanie życia duchowego. Należy 

postawić sobie pytanie: co nas hamuje w 

rozwoju duchowym? 

11 października w spotkaniu 
uczestniczyły dwie nowe członkinie 

grupy – Małgorzata i Elżbieta. W 

konferencji na temat „Szukanie dróg 

pojednania między zamożnymi i 

biednymi” ksiądz Adam przypomniał, że 

w Ruchu „Maitri” panuje duch 

chrześcijańskiej wrażliwości na bliźniego 

doświadczającego biedę, zaś nasze 

świadectwo budzi innych ludzi do 

postawy wrażliwości. Budowanie kultury 

wrażliwości jest rzeczą bardzo istotną, 
gdyż człowiek łatwo ulega pokusie 

zbudowania „muru” izolującego nas od 

potrzebujących. Z drugiej strony taka 

bariera oznacza istnienie nieufności 

między zamożnymi i biednymi. Jednak 

jeśli poświęcimy swój czas i energię na 

pomoc potrzebującym, to ta bariera 

zaczyna topnieć i przestajemy tych ludzi 

potępiać. Kontakt z biednymi sprawia, że 

zaczynamy inaczej ich postrzegać, mniej 

krytykować, a więcej rozumieć. 

Widzimy, że chociaż źle czynią, to nie 
potępiamy ich, gdyż potrafimy odróżnić 

 

 uczynek od człowieka. Osobą  o wielkiej 

wrażliwości na biednych był święty brat 

Albert Chmielowski. Choć był artystą, 
człowiekiem znanym i zamożnym, to 

obserwował biedę. Czuł potrzebę 

„spłacenia długu” za dary, jakie otrzymał 

od Boga, pomagając uboższym niż on. 

Podjął więc decyzję o porzuceniu życia 

w dostatku i przeniesieniu się do 

biednych, wejściu – dosłownie – w ich 

środowisko.  

7 listopada, wyjątkowo w  czwartek, 

odbyło się kolejne spotkanie formacyjne. 

Ks. Bab wygłosił konferencję pod 

tytułem „Ograniczanie w życiu 
codziennym własnych wydatków i 

potrzeb oraz dzielenie się 

z potrzebującymi braćmi na Globalnym 

Południu i wokół nas: cnota ubóstwa, 

zasada być nad mieć”. Wskazał, że jeśli 

człowiek nie spotyka Boga, to będzie on 

skłonny kultywować coś innego – innego 

człowieka, rzecz. Podporządkuje się 

temu, a dobra staną się nadrzędną 

wartością. Dlatego potrzebny nam jest 

umiar w korzystaniu z wielu dóbr, 
ćwiczenie się w nim. To daje prawdziwą 

wolność! 

13 grudnia duszpasterz lubelskiej 

wspólnoty Ruchu „Maitri” wygłosił 

konferencję pt. „Szukanie dróg zbliżenia 

z tymi, którym pomagamy: godność 

człowieka, zasada solidarności wg św. 

Jana Pawła II”. 

Wielkopostny dzień skupienia Ruchu 

„Maitri” w Lublinie 

W niedzielę 17 marca 2019 r. w Lublinie 
odbył się regionalny dzień skupienia. Wzięło 
w nim udział 20 osób (6 ze wspólnoty 
warszawskiej). 

Rekolekcje poprowadziło dwóch 
kapłanów związanych z Ruchem – 
Duszpasterz Krajowy ks. Andrzej Panasiuk, 

który przyjechał specjalnie z Archidiecezji 
Gnieźnieńskiej, oraz Asystent Kościelny 
Ruchu w naszej Archidiecezji ks. Adam Bab.  

Spotkanie tradycyjnie rozpoczęły 
modlitwy św. Pawła VI, franciszkańska, św. 
Johna Henry’ego Newmana, Założycieli 
Ruchu oraz Sługi Bożego Mariana Żelazka. 
Następnie ks. Andrzej wygłosił konferencję, 

w której poszukiwał definicji zła oraz 
sposobu uwolnienia się od niego. Wielu 
młodych pojmuje zło jako bycie 
niegrzecznym, nieposłusznym. Wówczas 
sakrament pokuty i pojednania nie przynosi 
owoców. Penitent stara się wytrzymać jak 
najdłużej bez grzechu, co przynosi mu dobre 
samopoczucie. Zło należy raczej rozumieć 
jako brak dobra. Ważna w rachunku sumienia 

jest wdzięczność za dobro, którego byliśmy 
udziałem. 

W kontekście działalności charytatywnej 
Ruchu „Maitri” warto wskazać na różnicę 

 

 między przezwyciężaniem zła a zbawieniem. 
Może się w nas pojawić pokusa policzenia 
dobrych dzieł, chęci samodzielnego 
zwalczania zła. A w rzeczywistości to Bóg 
zbawia ode złego i jest to jedyny sposób na 
uwolnienie się od zła. 

Kolejnym punktem programu było dzielenie 
się słowem Bożym, które animował ks. 
Adam. Z okazji zbliżającego się odpustu 
parafii św. Józefa, której jest proboszczem, 
wybrał fragment przedstawiający postawę 
Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny po 
tym, jak dowiedział się, iż Maryja stała się 
brzemienną (Mt 1, 18-25). Opiekun 

wspólnoty lubelskiej dla lepszego 
zrozumienia analizowanej Ewangelii 
przedstawił tło społeczno-kulturowe. Maryja i 
Józef nie byli jeszcze małżeństwem, ale przez 
społeczeństwo byli już uważani za 
małżeństwo. Maryja zaszła w ciążę. Mogło to 
zostać przez ogół odebrane albo jako zdrada 
Maryi, albo jako efekt współżycia Maryi i 

Józefa. Gdyby Józef otwarcie oddalił Maryję, 
wskazywałoby to na pierwszą z tych 
przyczyn. Robiąc to po kryjomu, Józef chciał 
wziąć winę na siebie. Byłby odebrany jako 
mąż, który porzuca ciężarną żonę, gdyż nie 
chce już z Nią być. Pan Bóg znajduje inne 
rozwiązanie, wbrew szlachetnym intencjom 
Józefa. Po chwili ciszy i samodzielnej 
lekturze Pisma św. uczestnicy dzielili się 

własnymi refleksjami, nieraz bardzo 
osobistymi. W wielu świadectwach pojawiał 
się wątek Bożego działania w życiu każdego. 
Centralny punkt dnia skupienia stanowiła 
wspólnotowa Eucharystia odprawiona w 
intencji terminalnie chorej Alicji Misztal, 
byłej Odpowiedzialnej wspólnoty zamojskiej. 
W homilii ks. Andrzej nawiązał do 

rozważanego fragmentu Biblii, w którym jest 
mowa o dwojakim spotkaniu: człowieka z 
Bogiem i Boga z człowiekiem. Z kolei 
odwołując się do Ewangelii z dnia (Łk 9, 28b-
36), zauważył, że Apostołowie mieli pomysł 
na Jezusa. Chcieli, aby był królem i nawet 
rozważali, kto z nich będzie najbliżej Niego 
w tym królestwie. Trudniej było im przyjąć 

ofiarę na krzyżu. Dobrze jest, gdy człowiek w 
chwilach pocieszenia zapyta siebie, czy 
będzie wierzył, gdy przyjdzie ofiara krzyża. I 
odwrotnie, w chwilach strapienia warto 
myśleć o pocieszeniu (stanie świadomości 
bycia z Bogiem). Bóg wie, kiedy będzie 
pocieszenie, a kiedy strapienie. 
Po Mszy św. na wszystkich czekała już pizza 

z zaprzyjaźnionej plackarni, a także ciasto, 
która przywiozła jedna z uczestniczek z 
Warszawy. Bezpośrednio po posiłku odbyła 
się krótka Adoracja przed Najświętszym 
Sakramentem oraz koronka do Bożego 
Miłosierdzia. Po rozesłaniu część udała się w 
odwiedziny Seniorki wspólnoty lubelskiej 
Róży Sternik, a część w odwiedziny Alicji 
Misztal, która przebywa obecnie w hospicjum 

w Zamościu. Była to swoista kontynuacja 
rekolekcji. Wieloletnia uczestniczka Ruchu 
została przez ks. Andrzeja namaszczona 
sakramentem chorych. Widać było jej radość 
ze spotkania. Chociaż nie może się poruszać i 

 



ma trudności z mówieniem, jej umysł 
pozostaje w pełni świadomy. Wspominała 
swoje spotkanie z Matką Teresą oraz 
otrzymanie listu od Benedykta XVI. Na drugi 
dzień podyktowała opiekunce SMS 
wyrażający wdzięczność: „(…) przesyłam 
serdeczne pozdrowienia za wczorajszą wizytę 

i radosne chwile spotkania, dziękuję 
szczególnie ks. Andrzejowi za jego uśmiech i 
dar sakramentu chorych, tylko jest mi 
przykro, bo zapomniałam dać dobre 
czekoladki, które trzymałam dla Was. 
Miałam na uwadze, aby nie zapomnieć, a 
jednak mi nie wyszło i trochę jest mi z tego 
powodu smutno”. Z wdzięcznością Bogu, 

księżom i sobie nawzajem za owocny czas 
pozostają również uczestnicy wielkopostnego 
dnia skupienia w Lublinie  

XLIII Spotkanie Krajowe Ruchu 

„Maitri” w Poznaniu 

XLIII Spotkanie Krajowe Ruchu 

„Maitri”  odbyło się 11-13 października 
w Poznaniu. Program tego jednego z 

najważniejszych rocznych spotkań dla 

całej maitrowskiej wspólnoty obfitował 

w liczne wydarzenia. Myślą przewodnią 

było: „Niech nasze czyny wielbią Ciebie 

Boże”. 

Piątkowy wieczór rozpoczął się 

przepięknym koncertem chóru 

kameralnego „Dysonans” w poznańskiej 

katedrze. Kolejnym punktem programu 

była dyskusja o przyszłości Ruchu, którą 

poprowadził Tadeusz Makulski. Padło 
kilka ważnych pytań: Co nas jednoczy? 

Czy mamy być otwarci? Co robimy, a co 

czujemy? Dlaczego jest nas tak mało i 

dlaczego Ruch zanika? Padło kilka 

ważnych odpowiedzi. Wierność 

Jezusowi to jest nasz główny cel. Zawsze 

byliśmy kameralni. Musimy wyjść na 

zewnątrz np. poprzez stronę internetową, 

bo sytuacja społeczno-polityczna się 

zmieniła. Ludzie się przyzwyczaili do 

profesjonalizacji działań,  również wśród 
organizacji pozarządowych. Wiele jest 

organizacji, które pomagają, ale robią to 

profesjonalnie. Ludzie obecnie dają 

pieniądze, ale interesuje ich tylko ogólny 

kontekst. Zatem jaką drogą mamy 

podążać? Na pewno trzeba udrożnić 

formacyjny charakter Ruchu. 

W  sobotę odbyła się konferencja ks. 

Andrzeja Panasiuka, naszego 

duszpasterza krajowego. Miała ona 

charakter medytacyjny, a jej mottem 

było: „Niech nasze czyny wielbią Ciebie 
Panie”. Ks. Andrzej podkreślił, że ważne 

jest, aby wszystkie treści, którymi się 

karmimy, zaczynały się od „Chcę”. 

Będziemy to wyrażać poprzez styl życia, 

a ludziom poprzez okazywaną miłość. 

Jaki jest zamysł Boga wobec człowieka? 

Każda wspólnota może odnaleźć Boga w 

Bożym zamyśle! Ks. Andrzej wskazał, iż 

przede wszystkim dar z siebie samego 

będzie darem, a nie rzeczy materialne. 

Kluczem zatem do zrozumienia działania 

w „Maitri” jest Kościół. Współdziałanie 
jest ważne, choć zagraża nam nadmierny 

totalny indywidualizm. W Ruchu każdy 

ma być sobą, aby Ruch był wspólnotą. 

Na koniec ks. Andrzej podkreślił, iż  

istotne jest, ile miłości włożyliśmy w 

działanie, a nie to, ile zrobiliśmy!  

Z kolei w swojej prelekcji Wojciech 

Zięba zauważył, iż w Ruchu nie ma już 

dyskusji o ubogich, o charyzmacie 

Ruchu. Papież Franciszek w swojej 

encyklice poświęconej kwestii ekologii 

uwrażliwiał na kwestie ekologiczne, 
ponieważ są one związane również z 

biedą. Wyzysk ekologiczny jest bowiem 

wyzyskiem biednych (jest to m.in. 

nadmierna eksploatacja źródeł 

naturalnych w Afryce). Ważne jest, aby 

„nawrócić się ekologicznie”, tzn. 

zmienić swój styl życia. Konsumpcyjny 

styl życia krajów bogatej Północy 

powoduje narastanie „długu 

ekologicznego” nie tylko w stosunku do 

krajów ubogich, ale również w stosunku 
do przyszłych pokoleń.  

Jednym z bardziej poruszających 

punktów programu Spotkania Krajowego 

było świadectwo Alicji Kajak-Zięby. 

Jako misjonarka świecka Ala spędziła15 

lat na misjach w krajach afrykańskich. 

Niezwykłe było przeżywanie swojej 

wiary i posługi wśród Pigmejów w 

Kamerunie. Jednak jednym z 

najtrudniejszych doświadczeń była praca 

wśród głodujących w Burundi, jednego z 

najbiedniejszych krajów Afryki. 
Wieczorem odbyła się kolejna 

dyskusja o przyszłości Ruchu. W 

czterech grupach dyskutowaliśmy nad 

różnymi zagadnieniami. W naszej grupie 

dyskutowaliśmy o  problemach 

związanych z jednością Ruchu. 

Stwierdziliśmy, iż są trzy główne 

problemy dotyczące tej kwestii. Po 

pierwsze  jest to aspekt prawny (nie ma 

jednej centrali z osobowością prawną, 

różne formy organizacyjno-prawne, nie 
jest ustalone, do kogo należy znak i 

nazwa Ruchu; czy jest to zastrzeżone). 

Po drugie, problemem są kwestie 

organizacyjne, bo każda wspólnota robi 

inne projekty i trudno to skoordynować. 

Po trzecie, aspekt formacyjny wymaga 

większego przepracowania. 

Po dyskusji odbyło się głosowanie 

nad częścią zapisów statutu, a późnym 

wieczorem – spotkanie Rady Stałej i 

Rady Wspólnot. Z kolei w niedzielny 

poranek odbyło się spotkanie z jednym z 
poznańskich biskupów pomocniczych ks. 

bp. Damianem Brylem.  

Niewątpliwie XLIII Spotkanie 

Krajowe Ruchu „Maitri” było bardzo 

ubogacającym doświadczeniem, nie 

tylko pod względem licznych dyskusji 

 (m.in. o przyszłości Ruchu), ale także 

pod względem duchowym. Wyjeżdżając, 
pozostajemy wciąż z aktualną myślą, 

parafrazując motto przewodnie XLIII 

Spotkania: w jaki sposób moje czyny – 

zwłaszcza w kontekście uczestnictwa w 

„Maitri” – wielbią Ciebie Boże?! Na 

koniec, warto podkreślić profesjonalne 

przygotowanie tego wydarzenia pod 

względem organizacyjnym przez 

wspólnotę poznańską. Dziękujemy! 

 Forum Misyjne: „Ochrzczeni  i 

posłani w animacji i działalności 

misyjnej” 

Z okazji setnej rocznicy 

opublikowania przez papieża Benedykta 

XV Listu Apostolskiego  Maximum 

illud – dokumentu, poprzez który Ojciec 

Święty pragnął rozbudzić w całym 

Kościele świadomość obowiązku 

misyjnego – papież Franciszek ogłosił 

październik 2019 r. Nadzwyczajnym 

Miesiącem Misyjnym. Centrum Misyjne 

Archidiecezji Lubelskiej w Nadzw. 

Miesiącu Misyjnym zorganizowało 
Forum Misyjne „Ochrzczeni i posłani w 

animacji i działalności misyjnej”. Odbyło 

się ono 5 października 2019 roku w Auli 

Caritas, przy al. Unii Lubelskiej 15 w 

Lublinie. W Forum na zaproszenie 

Delegata Biskupa ds. Misji w 

Archidiecezji Lubelskiej i Dyrektora 

Papieskich Dzieł Misyjnych ks. dr. 

Wojciecha Rebety wzięli udział 

przedstawiciele lubelskiej wspólnoty 

Ruchu „Maitri”. 

Program przewidywał m.in. 
prezentację środowisk misyjnych w 

naszej diecezji. Swoje prezentacje 

przedstawiały misyjne zgromadzenia 

zakonne: Siostry Białe, Ojcowie Biali, 

Siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi, 

Ojcowie Werbiści i Siostry Urszulanki 

Unii Rzymskiej, a także świeckie 

środowiska misyjne: ogniska misyjne 

dzieci, młodzieżowy wolontariat 

misyjny, grupy misyjne działające przy 

parafiach, jak też Stowarzyszenie 
Żywego Różańca czy Fundacja 

AfricaMed.  
O Ruchu „Maitri”, jego historii oraz 

obecnych formach działania w krótkim 
wystąpieniu opowiadała Barbara Mielecka, a 
w całym Forum uczestniczyli jeszcze 
członkowie Ruchu: Róża Sternik, Teresa 
Głowacka i Artur Salamon. Uczestnicy 
wysłuchali konferencji ks. dr. hab. Franciszka 
Jabłońskiego, dyrektora Papieskich Dzieł 
Misyjnych Archidiecezji Gnieźnieńskiej oraz 
świadectwa p. Teresy Kmieć (siostry Helenki 

Kmieć, świeckiej wolontariuszki misyjnej, 
która zginęła w Ameryce Południowej). 

 Forum zakończyła msza święta pod 

przewodnictwem ks. bp. Mieczysława 

Cisły w Archikatedrze Lubelskiej oraz 
rozesłanie. 

http://www.missio.org.pl/pontyfikat/16-biblioteka-misyjna/63-listy-apostolskie?showall=&start=5
http://www.missio.org.pl/pontyfikat/16-biblioteka-misyjna/63-listy-apostolskie?showall=&start=5


SPRAWY RÓŻNE 

Odliczenie darowizn w rozliczeniu 

podatkowym za rok 2019 

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 
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 Wroc- 

 ławiu 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 2020 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 Lubelskim”, 
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. 

Wpłaty 

Istnieje pełna dowolność w sposobie 
dokonywania wpłat składek na „Adopcję 

Serca”. Najczęstszą formą są oczywiście 
wpłaty comiesięczne, realizowane np. jako 
zlecenie stałe z konta ofiarodawcy. Jednak 
niemała część rodziców dokonuje wpłat w 
innych okresach, aż do jednorazowej wpłaty 
za cały rok. Jeśli chodzi o wysokość wpłat,  

 informujemy, że wszystkie wpłacane przez 
Państwa środki są przekazywane 
misjonarzom. Szczególnie ważne są 
nadwyżki wpłat rodziców ponad kwoty 
wynikające z kursu walut, ponieważ 

pozwalają one finansować pomoc dla dzieci, 
dla których dopiero poszukujemy rodzica, a 
także dodatkowe jednorazowe projekty – 
ośrodki dożywiania, ośrodki zdrowia itp.  

 
Uaktualnianie danych 

Zwracamy się z prośbą o uaktualnianie 
danych teleadresowych w przypadku jakiej- 

kolwiek ich zmiany w czasie uczestnictwa w 
programie. Takie informacje bardzo ułatwiają 
nam pracę i ograniczają niepotrzebne koszty, 
za co z góry dziękujemy. Zachęcamy również 
do elektronicznych form komunikowania 
przez e-mail.  

Polsko-afrykańska współpraca na 

rzecz edukacji 
Dokończenie ze str. 3 

Wiesław Ptach przedstawił kulisy 
swojego zaangażowania w projekt 

rozwojowy współfinansowany przez MSZ w 
ramach Wolontariatu Polska Pomoc. 
Wciągnięci w niego zostali nauczyciele 
akademiccy z różnych wydziałów SGGW 
(m.in. specjaliści od hodowli bydła i nauk 
weterynaryjnych). Swoją wiedzą i 
doświadczeniem wspierali oni 
szkoły rolnicze w Tengeru – mieście, gdzie 

założono obóz dla polskich uchodźców, 
którym udało się wyjechać z ZSRR w czasie 
II wojny światowej. 

Wrażenie na wszystkich przybyłych 
zrobił zakończony już projekt stworzenia od 
podstaw Akademii Rybołówstwa i Nauk o 
Morzu w Angoli. O głos został poproszony 
dyrektor handlowy Navimor Commercial 

Jarosław Popis, który przytoczył 
spektakularne fakty: 20 studentów z Angoli,  

 którzy nauczyli się polskiego i dołączyli do 

polskich studentów w Akademii Morskiej w 
Gdyni (obecnie Uniwersytet Morski), by 
przygotować się do pracy w nowo otwartej 
uczelni w swoim kraju; 90 polskich firm 
uczestniczących w projekcie (wśród nich 
Navimor, Asseco, Cegielski), 28 
podręczników akademickich przetłumacz- 
onych z polskiego na portugalski. Projekt ten 

w dużej mierze był finansowany przez kredyt 
Rządu RP dla Rządu Angoli w ramach 
umowy o pomocy wiązanej. Prezes Popis 
przytoczył anegdotę, że podczas budowy 
Polacy z reguły byli przez Angolczyków 
utożsamiani z profesorami.  
Gorącą dyskusję wzbudziła kwestia odmów 

wizowych dla afrykańskich kandydatów. 
Przedstawiciele MSZ obecni na sali 

tłumaczyli powody tego stanu rzeczy. Winili 
pewne prywatne uczelnie z Polski. Bez 
sprawdzania poziomu kandydatów 
przyjmowały one wszystkich chętnych, 
którzy – jak się później okazywało – nie pot- 

 rafili nic konsulowi powiedzieć o Polsce ani o 

kierunku, na który aplikują. Pracownicy MSZ 
przyznali też, że system stypendiów dla 
studentów zagranicznych jest obecnie 
niewystarczający. Wystawa dostępna jest na 
stronie:  
 http://www.koszykowa.pl/dla-czytelników/ 
home/archiwum/19-wystawy/4855-wystawa-
angola, zaś archiwalny zapis wideo z debaty 

dostępny jest pod adresem 
http://www.koszykowa.pl/dla-czytelnikow/ 
home/debaty-miedzynarodowe/134-debaty-
miedzynarodowe/debaty-
miedzynarodowe/4868-20-03-2019-debata-
wspolpraca-na-rzecz-edukacji-w-afryce-
polskie-dzialania-w-xxi-wieku. Opracowanie 
graficzne wystawy jest dziełem zespołu 
studentów grafiki z Polsko-Japońskiej 

Akademii Technik Komputerowych w 
Warszawie, przygotowanym pod kierunkiem 
prof. dr hab. Ewy Sataleckiej. Wystawę 
planszową opracowaną przez Navimor 
udostępniła Ambasada Angoli w Warszawie. 
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