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Biuletyn Informacyjny 

Stowarzyszenia Przyjaciół Misji Franciszkańskich 

Szanowni Państwo 

 

 Mija   kolejny   rok   działalności  Stowarzyszenia   Przyjaciół   Misji    Franciszkańskich  im. 

O. Dominika Kiescha. Tak jak w ubiegłym roku informowaliśmy pragniemy na koniec roku zdać 

krótką relację z naszej pracy i działalności, a jednocześnie poinformować o wykorzystaniu środków 

pieniężnych nadesłanych na działalność statutową, z szczególnym rozliczeniem z jednego procentu. 

 

 W miesiącu listopadzie miałem okazję  gościć  u   naszych Współbraci,  konkretnie  u          

O. Symeona w Maroko i u O. Borysa na Ukrainie. Od lat O. Symeon pracuje w Maroku z młodzieżą 

muzułmańską, oraz z uchodźcami z Afryki Północnej oraz z więźniami z Polski, którzy przebywają w 

więzieniach marokańskich za przemyt narkotyków. Dużym problem w jego pracy jest pomoc dla 

Uchodźców. Codziennie do centrum uchodźców w Tangerze, gdzie rezyduje, przychodzi około 100 

emigrantów z Afryki, proszących o pomoc. Dlatego też jednym z projektów, który realizowaliśmy w 

tym roku, to pomoc przy zakupie żywności dla tychże uchodźców. Na ten cel w tym roku 

przeznaczyliśmy kwotę w wysokości 2 100,00 zł. 

 

 Odwiedzając Ukrainę, miałem okazję bliżej poznać świetlicę św. Antoniego w Tarnopolu, 

gdzie dwa lata temu dzięki Państwa pomocy mogliśmy wyremontować i wyposażyć w nowy sprzęt 

szkolny tą świetlicę. Świetlica ta jest prowadzona przez Franciszkanów. Pomocą służą 

woluntariuszki, które udzielają korepetycji dzieciom z j. angielskiego, niemieckiego i informatyki. 

Codziennie dzieci przychodzą do świetlicy na godz. 15.00. Odmawiają z woluntariuszami koronkę do 

Miłosierdzia Bożego. Następnie dzieci dostają obiad i podwieczorek. Po posiłku zaczyna się czas 

nauki do godz. 18.00. Obecnie z pomocy świetlicy korzysta ok. 50 dzieci. Są to dzieci z rodzin 

zagrożonych patologią, sieroty, półsieroty, czy też dzieci opuszczone przez rodziców. W tym roku na 

potrzeby tej świetlicy przekazaliśmy z jednego procentu kwotę 4 400,00 zł, dzięki tym pieniądzom 

można zakupić dzieciom nowe talerze, garnki i sprzęt kuchenny. 

 

 Drugim miejscem w czasie moich odwiedzin na Ukrainę, była wioska Niznyj Bystryj na 

Zakarpaciu. Od kilku lat tam pracuje nasz O. Borys. Wraz z O. Julianem mieszkają w dawnym 

budynku przedszkolnym, którzy służył dzieciom pracowników elektrowni, która znajduje się na 

terenie parafii. Budynek nadaje się do gruntownego remontu, stąd Ojcowie szukają pieniędzy gdzie 

można. Między innymi się zwrócili do nas o pomoc, abyśmy pomogli przy zakupie nowych łóżek i 

materacy dla całego domu.   Pragnę  poinformować, że na ten projekt przeznaczaliśmy kwotę 

8 060,00 zł. 

 

 Od tego roku wraz z Referatem Misyjnym z Góry św. Anny wspieramy projekt uprawy ryżu w 

Burkina Faso na misji w Korsimoro. Ojcowie wraz ludźmi uprawiają pole o wielkości 4 hektarów. Jest 

potrzeba zakupienia ryżu do zasiewu, pompy wodnej, która z zbiornika wodnego będzie pompowała 

wodę na to pole, oprócz tego trzeba zakupić rury do transportu wody na to pole. W miarę naszych 

możliwości pragniemy pomoc ludziom z tej misji w ich projekcie. Do tej pory wysłaliśmy kwotę 

5 100,00 zł 

 

 Ostatnim projektem,  który  został  zrealizowany,  to  pomoc  przy  zakupie samochodu dla 

Br. Feliksa z Boliwii. Od roku Br. Feliks przebywa w nowym klasztorze. Niestety, aby móc wypełnić 

swoją posługę musiał zakupić nowy samochód. Nie jesteśmy w stanie, aby w całości zadośćuczynić 

jego prośbie. Na miarę możliwości staraliśmy się mu pomoc. Stowarzyszenie dołożyło do tego 

projektu kwotę w wysokości 8 180,00 zł 

                                    O. Krystian Pieczka –Wiceprezes 

 



Szanowni Państwo. 

Pragniemy serdecznie podziękować za pomoc, jaką otrzymaliśmy. Dziękujemy za 

przekazany nam 1% , za to ogromne zaufanie, jakie nam Państwo okazaliście. 

Dzięki Państwa pomocy mogliśmy, chociaż po części zaradzić potrzebom naszych 

Współbraci i ludzi, wśród których żyją. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za 

pomoc. 

 Na nadchodzący Nowy Rok życzymy Państwu wiele dobra, wielu 

sukcesów w życiu rodzinnym i zawodowym 

                                                                       Zarząd Stowarzyszenia 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

1% podatku 

 

Przekazanie 1% podatku jest bardzo proste. Wystarczy w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT) składanym 

w Urzędzie Skarbowym, w rubryce: „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego Organizacji Pożytku 

Publicznego (OPP)” wpisać numer KRS Stowarzyszenia:  0000286552 

 

Można podać szczegółowy cel 1%. Można również wyrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imienia, 

nazwiska oraz adresu wraz z informacją o kwocie 1%. Jeżeli takiej zgody darczyńca nie wyraża, 

Stowarzyszenie otrzymuje z US jedynie anonimową informację o wartości darowizny. W takim wypadku nie 

mamy możliwości przesłania podziękowania darczyńcy. 

 

Ofiary i darowizny. 

 

Działania Stowarzyszenia można wspomóc wpłacając dowolną kwotę na konto Stowarzyszenia. 

(przekaz pocztowy, przelew bankowy)  

 

Dziękujemy za każdą darowiznę i pomoc naszemu Stowarzyszeniu. Szczególnie jesteśmy wdzięczni 

tym, którzy zdecydowali się systematycznie pomagać Stowarzyszeniu. Każda nawet najmniejsza wpłata 

jest dla nas ważna, bowiem pozwala nam realizować kolejne projekty, a w ten sposób pomagać misjom.  

 
Kontakt: 

Stowarzyszenie Przyjaciół Misji Franciszkańskich im. O. Dominika Kiescha 
ul. Klasztorna 6, 47 154 Góra św. Anny 

tel. 77 /  463 09 26 
(od wtorku do soboty w godzinach: od 9:30 do 15:00) 

e-mail:  spmf@poczta.onet.pl                www.pomagam-misjom.pl 
 

 Zarząd: 
Michał Panicz –Przewodniczący 

O. Krystian Pieczka- Wiceprzewodniczący 
Janina Pala - sekretarz 

 
KRS 0000286552 

 
nr rachunku: 98 1090 2239 0000 0001 0756 1761 
tytułem: wpłata na działalność statutową stowarzyszenia 
lub wspierając konkretne dzieło, wskazać numer projektu, którego wpłata ma dotyczyć. Informacje o 
projektach można znaleźć na stronie internetowej stowarzyszenia. 
 
Darowizny i wpłaty zagraniczne  (należy podać nr IBAN i Swift Stowarzyszenia): 
 
IBAN:   PL 98 1090 2239 0000 0001 0756 1761                     BIC/ SWIFT:  WBKPPLPP 
 


