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INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GDAŃSKIEGO OŚRODKA RUCHU MAITRI  

W ROKU 2007 
Tradycyjnie już z korespondencją wielkanocną przekazujemy na Państwa ręce krótkie 
sprawozdanie z działalności gdańskiego ośrodka Ruchu MAITRI w roku 2007, Z wdzięcznością 
witamy przy tej okazji nowych ofiarodawców a szczególne słowa podziękowania kierujemy do 
tych, którzy od wielu lat wspierają dzieła pomocy ubogim i głodującym za naszym pośrednictwem. 
Dzięki Państwa pomocy tysiące dzieci mogło przeżyć ostatni rok odzyskując uśmiech i nadzieję na 
przyszłość.  
LICZBA OFIARODAWCÓW  
W 2007 odnotowaliśmy 299 deklaracji przystąpienia do programu Adopcji Serca potwierdzonych 
wpłatami. Na koniec roku liczba osób dokonujących wpłat na rzecz gdańskiego ośrodka Ruchu 
Maitri wynosiła 2437. Wśród ofiarodawców kilkadziesiąt osób wspierało więcej niż jedno dziecko, 
część ofiarodawców dokonywała wpłat bez podpisania deklaracji o przystąpieniu do programu 
adopcji. Wykreślenia podopiecznych z Adopcji Serca po ich usamodzielnieniu, skutkowały także 
rezygnacją z udziału w programie kilkudziesięciu ofiarodawców. Wiele osób dokonywało wpłat na 
konkretne projekty pomocy jednorazowej, znaczące kwoty zostały wpłacone przez ofiarodawców 
na zakup środków transportu dla misjonarzy. Rozliczenie wpłaconych kwot przedstawiamy poniżej.  
STAŁE FORMY POMOCY-ADOPCJA SERCA 
Organizowany przez Ruch Maitri Program - Adopcja Serca działa od 1996 roku W 2007roku stała 
współpraca obejmowała już 21 ośrodków misyjnych działających w 6 krajach Afryki Centralnej. 
Dzięki wytrwałej ofiarności wielkiej rzeszy darczyńców kilka tysięcy sierot nie martwiło się o 
codzienny posiłek, mogło podjąć naukę, a część z nich usamodzielniło się. Dla wielu adopcja na 
odległość była i jest według zebranych świadectw, nie tylko jedyną nadzieją na uzyskanie środków 
do życia, jest też dowodem na to, że ktoś w dalekim świecie z troską o nich myśli. Według danych 
pochodzących ze wszystkich ośrodków Ruchu Maitri na koniec 2007 roku programem objętych 
było 3361 dzieci w tym: 2140 w szkole podstawowej, 1096 w szkole średniej i 62 w Szkole Życia, 
19 studentów i 44 dzieci w ramach Adopcji Szkolnej. Prawie 63% tj.: 2114 z wymienionych 
wspieranych było z udziałem gdańskiego ośrodka Ruchu, co oznacza przyrost o 317 dzieci w 
porównaniu z rokiem 2006. W poszczególnych programach udział brało:1226 dzieci ze szkół 
podstawowych i młodszych, 807 ze szkół średnich, 62 ze szkoły życia i 19 studentów. W 
zestawieniu ze stanem na koniec ubiegłego roku nieco zmniejszyła się liczba podopiecznych 
objętych programem Adopcja Serca Szkoła Podstawowa (-200) natomiast znacząco zwiększyła się 
liczba objętych programem Szkoła Średnia (+461) i Szkoła Życia (+37), Studentów (+14). Roczny 
budżet gdańskiego ośrodka na cele Adopcji Serca i stałe wspieranie ośrodków dożywiania w 2007 
roku kształtował się na poziomie 708.920$. Obraz programu Adopcji Serca w zakresie współpracy 
ośrodka z poszczególnymi zgromadzeniami misyjnymi w krajach Afryki Centralnej przedstawia 
poniższa tabela. 
 

Nazwa zgromadzenia 
Liczba 
dzieci 

Kraj 
Liczba 
dzieci 

S. Pallotynki 1708 Rwanda 1286 
Ks. Pallotyni 28 Kongo 508 
S. Służebniczki NMP 5 Burundi 131 
S. Służki NMPN 43 Kamerun 189 
S. Kanoniczki Ducha Św. 131  
S. Pasjonistki 130 
S. Najśw. Duszy Chryst. 52 
S od Aniołow 17 
Razem 2114 
 
Rok 2007 był okresem istotnych zmian struktury podopiecznych gdańskiego ośrodka. Niemal 
pięciuset podopiecznych przeniesionych zostało do szkoły średniej, kilkunastu podjęło studia 
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wyższe, prawie 300 usamodzielniło się. Program Adopcji Serca znacząco rozwinął się w 
Kamerunie zarówno jak chodzi o szkołę podstawowa jak i szkołę życia. Znacznie wzrosła także 
aktywność naszych podopiecznych i ofiarodawców w obszarze korespondencji. W dzienniku 
podawczym odnotowaliśmy w ubiegłym roku 6629 pozycji dotyczących listów przychodzących i 
wychodzących. Liczba ta nie zawiera korespondencji wysyłanej w okresach świątecznych, na którą 
składało się kolejnych 5600 listów. Przekazanie kilku tysięcy listów pomiędzy ofiarodawcami i 
podopiecznymi nie byłoby możliwe bez ofiarnej pracy całej rzeszy tłumaczy-wolontariuszy 
mieszkających w kraju jak i za granicą. Przy tej okazji pragniemy serdecznie podziękować 
wszystkim zaangażowanym w to dzieło. 
INNE PROJEKTY 
Ważną częścią działalności gdańskiego ośrodka Ruchu Maitri stało się pozyskiwanie środków na 
wspieranie jednorazowych projektów pomocowych zgłaszanych przez misjonarzy. Listę wspartych 
przedsięwzięć w roku 2007 przedstawiamy w bieżącym numerze gazetki. Ogółem ze środków 
pozyskanych od ofiarodawców sfinansowanych zostało 58 projektów pomocy w takich krajach jak: 
Rwanda, Kongo, Burundi, Kamerun, na łączną kwotę 743.817 zł. Pomoc otrzymało 11 Zgromadzeń 
Zakonnych. Środki przeznaczane były głównie na zakupy żywności do ośrodków dożywiania i 
szkół, leków do misyjnych ośrodków zdrowia ich wyposażenia i remontów, budowę infrastruktury. 
Zakupiono także 4 samochody – środki na te cele pochodziły z wpłat ofiarodawców 
indywidualnych. Wszystkim, którzy przyczynili się do wsparcia tych inicjatyw serdecznie 
dziękujemy, za misjonarzami chcemy powtórzyć, że są to wzruszające świadectwa działania Ducha 
Świętego. 
INFORMACJE DLA WPŁACAJĄCYCH 
Uprzejmie prosimy o dokonywanie wpłat na rachunek bankowy zgodnie z poniższym opisem: 
-nazwa konta: Ruch Maitri przy parafii NSJ, ul. Zator Przytockiego3, 80-245 Gdańsk  
-nazwa banku: PeKaOS.A. III O/Gdańsk  
-nr konta: 80124012551111000015234612 
-w tytule przelewu prosimy podać nazwę programu, na który przeznaczona jest wpłata np.: Adopcja 
Serca, Dożywienie, Projekt pomocy –symbol oraz kod ofiarodawcy (o ile został przydzielony) 
Przy wpłatach zagranicznych często wymagany jest numer konta w odpowiednich standardach, 
poszczególne kwoty można przesyłać w dewizach, bank dokona przeliczenia, na złotówki. Poniżej 
numer rachunku bankowego do transferów międzynarodowych. 
- Standard IBAN:  
PL 80124012551111000015234612  
- Standard BIG:  
PKOPPLPW 80124012551111000015234612 
 
WYSOKOŚĆ SKŁADKI NA ADOPCJĘ SERCA W 2007 ROKU 
Miniony rok był okresem znacznego umocnienia kursu złotego względem dolara amerykańskiego 
($) i €uro. Szczególnie dotyczyło to drugiej połowy roku. Średni kurs dolara w NBP względem 
złotówki kształtował się pomiędzy 2,95 a 2,5 złotych/$, co oznacza średnio rocznie 2,73 zł/$.  
Wysokość składek według średniorocznego kursu kształtowała się następująco:  
Adopcja Serca Szkoła Podstawowa 44 zł/miesiąc, tj.: 528 zł/rok (wraz z opłata administracyjną) 
Adopcja Serca Szkoła Średnia 61 zł/miesiąc, tj.: 732 zł/rok (wraz z opłata administracyjną) 
Adopcja Serca Szkła Życia 50 zł/miesiąc, tj.: 600 zł/rok (wraz z opłata administracyjną) 
Większość z Państwa wpłacających regularnie pieniądze na program Adopcji Serca w sytuacji 
spadającego kursu walut utrzymywała wpłaty na stałym poziomie. W imieniu naszych 
podopiecznych serdecznie dziękujemy. Pozwoliło nam to na opłacanie składek bez długotrwałego 
oczekiwania na skompletowanie grup ofiarodawców do finansowania całych list. W efekcie 
misjonarze otrzymywali środki na cele adopcyjne po 1-2 miesiącach po dostarczeniu dokumentacji. 
Osłabienie waluty amerykańskiej było zjawiskiem mającym wpływ na gospodarki wielu krajów 
dotychczas wiążących kursy własnych walut z US$. Spadek siły nabywczej dolara dotknął też 
odbiorców naszej pomocy, za tę sama ilość pieniędzy po wymianie można było kupić znacznie 
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mniej żywności. Z tego względu po konsultacjach z misjonarzami podjęliśmy decyzje o zmianie 
stawek adopcyjnych od 2008 roku, o czym informowaliśmy w korespondencji do ofiarodawców 
przesłanej na Boże Narodzenie.  
 
NOWA STRONA INTERNETOWA 
W drugiej połowie roku dzięki nawiązaniu współpracy z firmą SPOT Spółka Jawna z Gliwic 
zostały podjęte prace nad modyfikacją naszego serwisu www.maitri.pl Strony zyskały nową szatę 
graficzną, pojawiły się zakładki zawierające mapy poszczególnych krajów Afryki z zaznaczonymi 
placówkami misyjnymi współpracującymi z Ruchem Maitri, wprowadziliśmy galerie fotografii z 
misji oraz statystyki Adopcji Serca. Na stronach oprócz zdjęć można zobaczyć także amatorskie 
filmie nakręcone w trakcie pobytu naszych wolontariuszy w placówkach misyjnych. (Zakładka 
Adopcja Serca Watch/Video) Wszystkie prace zostały wykonane nieodpłatnie przez pracowników 
firmy SPOT oraz naszych wolontariuszy, za co pięknie dziękujemy. 
 
Ważniejsze wydarzenia z udzialem gdańskiej wspólnoty Ruchu Maitri 

⇒ W dniu 21 stycznia odbył się tradycyjny opłatek gdańskiej wspólnoty Ruchu Maitri. 
Gościem uroczystości był abp. Tadeusz Gocłowski. 

⇒ Na przełomie stycznia i litego 2007 Odpowiedzialny gdańskiego ośrodka Maitri-Tadeusz 
Makulski i wolontariusz z Gliwic –Zbigniew Ostrowski, odwiedzili placówki misyjne w 
Rwandzie, Kongo i Burundi, z którymi współpracuje Ruch Maitri w ramach programów 
Adopcji Serca i dożywiania głodujących dzieci. Wynikiem podróży była aktualizacja list 
uczestników i danych podopiecznych uczestniczących w programie Adopcji oraz ustalenie 
nowych procedur postępowania przy realizacji programu. 

⇒ W dniach 18-20.05.2007 r. odbyło się coroczne spotkanie czeskiego Maitri. Wzięło w nim 
udział ok. 25 osób, w tym trzech przedstawicieli polskiego Maitri (z Gdańska, Warszawy i 
Wrocławia). 

⇒ Wtorek 24 kwietnia okazał się dniem bardzo bogatym w spotkania z misjonarzami w 
Gdańskim ośrodku Maitri. Przy jednym stole gościliśmy znających się dobrze z Rwandy 
polskich misjonarzy - s. Martę Litawę SAC i Ks. Ryszarda Górowskiego – Marianina. 
Siostra Marta pracujaca na co dzień w Kigali od wielu lat wspólpracuje z Ruchem Maitri 
przy realizacji programu Adopcji Serca. Ksiądz Ryszard po wielu latach spędzonych w 
Rwandzie i Kamerunie, budowniczy afrykańskich kościołów i kaplic, mieszka obecnie w 
Rzymie pełniąc funkcję Generalnego Promotora Mariańskich Misji. Spotkanie dotyczyło 
projektów pomocy jednorazowej, tych już zakończonych oraz nowych. Księża Marianie z 
Kamerunu podjęli się dzieła budowy Stacji Drogi Krzyżowej w Atok przy istniejącym 
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Informacje na temat tego projektu przedstawimy w 
naszej gazetce oraz na stronach internetowych. 

⇒ W dniu 7 maja 2007 biuro Maitri w Gdańsku było miejscem miłego choć krótkiego 
spotkania z Siostrą Alicj ą Adamską ze zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa 
Pana pracująca na co dzień w Djouth w Kamerunie. 

⇒ W dniu 22.05.2007 gdański ośrodek Ruchu Maitri odwiedzili Pallotyni Ks. Antoni Myjak 
oraz Ks. Zbigniew Pawłowski SAC. Ksiądz Antoni obecny proboszcz parafii Kabuga w 
Rwandzie prowadzi od wielu lat program Adopcji Serca z Ruchem Maitri. Ksiądz Zbigniew 
jest kustoszem sanktuarium Matki Boskiej z Kibeho położonego na południu Rwandy-
jedynego, uznanego przez Kościół miejsca objawień Matki Bożej w Afryce.  

⇒ Także w miesiącu maju gdański ośrodek odwiedziła dwukrotnie Siostra Agnieszka 
Ossowska z misji Abong Mbang w Kamerunie. 

⇒ Gdańska Wspólnota Ruchu Maitri została zaproszona do udziału w uroczystości i 
przedstawienia świadectwa "O działaniu Boga w moim życiu i skutkach tego w formie pracy 
na rzecz ubogich". W trakcie czuwań w dniu 26.05. przedstawiciele Maitri odwiedzili 
większość kościołów stacyjnych. Świadectwa przedstawiali Krzysztof Starczewski, 
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Wojciech Zięba oraz Siostra Teodora Grudzińska ze Zgromadzenia Sióstr Najśw. Duszy 
Chrystusa Pana - Misjonarka z Kamerunu. W poszczególnych kościołach zbierano także 
ofiary na rzecz dzieła Ruchu Maitri. Na zakończenie uroczystej eucharystii, 
koncelebrowanej o godz 24:00 w Bazylice Mariackiej, przez Arcybiskupa Tadeusza 
Gocłowskiego i kilkudziesięciu księży diecezjalnych, świadectwo w imieniu gdańskiej 
wspólnoty Ruchu Maitri oraz podziękowania za przekazane ofiary przekazał Tadeusz 
Makulski. 

⇒ Radość z udziału w uroczystościach powiększyła się dodatkowo po przeliczniu pieniędzy 
uzyskanych ze zbiórek w kościołach stacyjnych. Łącznie zebrano 7.239 zł i 29 gr oraz 
damski zegarek. 

⇒ W dniu18.06. gdański ośrodek odwiedziła Siostra Mirosława Leszkowska, przebywająca na 
wypoczynku w kraju, misjonarka ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów z Ntamugenga w 
Kongo. 

⇒ W dniu 12.07. Gdański ośrodek Maitri odwiedziła s Natanella – (Kanoniczka Ducha 
Świętego), pracująca, na co dzień w Gatara w Burundi. 

⇒ W dniach 18-22 lipca odbyły się rekolekcje dla osób związanych z Ruchem Maitri. 
Spotkanie odbyło się w klasztorze benedyktynów w Lubiniu koło Kościana. W rekolekcjach 
uczestniczyło 16 osób. Gościem specjalnym był ksiądz Maurice (Maurycy) Yaya Sarde 
Mana z Kamerunu, który wcześniej gościł w ośrodkach Maitri w Bytomiu, Gdańsku, 
Warszawie i we Wrocławiu.  

⇒ W dniu 19.08. w parafii Św. Michała Archanioła w Sopocie odbyła się niedziela misyjna z 
udziałem pracującej na misji w Esseng w Kamerunie Siostry Elżbiety Lachowicz ze 
Zgromadzenia Sióstr od Aniołów. 

⇒ W dniu 29.09. S. Ezechiela Pyszka (Kanoniczka Ducha Św. z Buraniro w Burundi) spotkała 
się z gdańską wspólnota Ruchu 

⇒ W dniach 20-21.10.. w Częstochowie, w Dolinie Miłosierdzia, odbyło się XXXI Spotkanie 
Krajowe Ruchu Maitri. Konferencje wygłosili ks. Roman Forycki oraz ks. Hubert Sklorz. 
Gościem specjalnym była s. Gwidona - misjonarka z Burundi, której świadectwo spotkało 
się z żywym zainteresowaniem obecnych. 

⇒ W miesiącu październiku w gdańskim ośrodku Ruchu Maitri została zawarta umowa o 
współpracy ze Zgromadzeniem Sióstr Katarzynek z domu w Braniewie prowadzących misje 
w Kamerunie. 

⇒ W sobotę 24.11. w parafii pod wezwaniem Św. Józefa w Lublinie zostanie otwarta wystawa 
fotografii "Dzieło Adopcji Serca Ruchu Maitri". Zdjęcia zostały zrobione przez 
wolontariuszy Ruchu Tadeusza Makulskiego i Zbigniewa Ostrowskiego. Następnie wystawa 
została pokazana w gliwickim centrum kultury im . JPII i parafii Chrystusa Króla w 
Gliwicach. 

 
CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA 
 
Kto może być objęty programem Adopcji Serca? 
 
W pierwszych latach istnienia program Adopcji Serca obejmował głownie sieroty, które straciły 
obojga rodziców w wyniku ludobójczych wojen domowych, w Rwandzie i Burundi. Z czasem do 
programu włączone zostały ofiary klęski wybuchu wulkanu w Goma -D.R. Kongo. Dzieci 
znajdowały się w obozach uchodźców, były przygarniane prze obcych, żyły razem w lepiankach. 
Dziś wiele z nich osiąga 21 rok życia – kończą naukę, usamodzielniają się. Obecnie wielkim 
problemem w Afryce Centralnej, wręcz plagą, stały się umieralność dorosłych i dzieci w wyniku 
powikłań związanych z AIDS oraz tragiczne ubóstwo i głód. Do Adopcji Serca są, więc zgłaszane 
sieroty i zabiedzone półsieroty a także dzieci z rodzin żyjących w katastrofalnej nędzy, dla których 
Adopcja jest jedyną drogą do godnego, choć ubogiego życia i nauki w szkole. 
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Do kiedy dziecko jest objęte programem Adopcji Serca? 
 
Podopieczny jest wykreślany z listy Adopcji Serca najczęściej wraz z ukończeniem 18 roku życia 
po usamodzielnieniu. Jeśli mimo tego wieku kontynuuje naukę, pozostaje objęty programem 
Adopcji do czasu ukończenia szkoły. Do rodziców adopcyjnych pełnoletniej sieroty powinna trafić 
informacja od misjonarzy, dlaczego ich podopieczny nadal korzysta z pomocy i prośba o jej 
kontynuację. Niestety, nie zawsze odbywa się to bez zwłoki.  
Od roku 2007 roku Rada gdańskiego ośrodka Ruchu Maitri wraz z misjonarzami odpowiedzialnymi 
w poszczególnych placówkach za Adopcję Serca, ściśle monitoruje przypadki osób pełnoletnich 
objętych pomocą tak, aby nie zachodziła obawa, iż jej otrzymywanie staje się sposobem na życie. 
W przypadku wykreślenia podopiecznego z programu, wysyłamy ofiarodawcy oficjalne 
zawiadomienie z zapytaniem, czy chce wspierać kolejne dziecko. Nigdy nie doszło do sytuacji, 
przeznaczania pieniędzy ofiarodawcy na nieuzgodniony cel. Bez wiedzy i zgody ofiarodawcy nie 
przydzielamy też pod opiekę kolejnego dziecka. Dlatego wszystkich, którzy oczekują na informacje 
o swoich pełnoletnich dzieciach prosimy o cierpliwość i kontynuowanie wpłat w dotychczasowej 
wysokości. Proponujemy też napisać do dziecka list na tę okoliczność z pytaniem o plany na 
przyszłość. 
 
Jak długo trzeba oczekiwać na przydzielenie dziecka? 
 
Procedura przystąpienia do programu Adopcja Serca, kończąca się przypisaniem dziecka do 
ofiarodawcy obejmuje kilka kroków. Warunkami koniecznymi są: przesłanie do ośrodka Ruchu 
Maitri podpisanej deklaracji z zaznaczeniem programu, do którego ofiarodawca chce przystąpić 
(np.: Szkoła Podstawowa, Szkoła Średnia, Szkoła Życia) oraz podjęcie regularnych wpłat, w 
okresie, 3 do 6 miesięcy, w wysokości wynikającej z danego programu. Fakty te są przez nas 
odnotowywane i weryfikowane, co miesiąc. Sprawdzamy wtedy czy suma wpłat wystarcza na 
utrzymanie dziecka, przez minimum 3 miesiące. Jest to konieczne gdyż ponad połowa otrzymanych 
deklaracji nie jest poparta wpłatami, często wpłaty są nieregularne lub w niepełnej wysokości. O ile 
warunki są spełnione następuje przydzielenie podopiecznego. Staramy się, aby ta procedura nie 
przeciągała się w czasie. W wyjątkowych przypadkach prosimy o listowne powiadomienie (poczta, 
fax, email) o problemie i dołączenie potwierdzenia wpłaty. Jednocześnie przepraszamy wszystkich, 
którym dłużyło się oczekiwanie na przypisanie dziecka i prosimy o wyrozumiałość. 
 
 
 
Opracował  
Tadeusz Makulski-Odpowiedzialny 
gdańskiego ośrodka Ruchu Maitri 
 


