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Drodzy Darczyńcy

Wiele rzeczy, które nabywamy, niszczeje i traci na wartości. Inaczej jest z dobrem, które Państwo 
czynicie. Te z roku na rok jest wręcz pomnażane i oddziałuje na kolejne młode pokolenia Burkinabé.
To wybudowane studnie, dzięki którym Burkinabé piją czystą wodę unikając wielu chorób, a nawet 
śmierci. To prowadzone kursy alfabetyzacji, które dosłownie przemieniają ludzi przywracając im 
godność i poczucie własnej wartości. To setki wyleczonych z malarii osób, które nie byłyby wstanie 
pokonać choroby bez leków. To dosłownie tysiące dzieci, które po kilkutygodniowej terapii dożywiania 
w szpitalu odzyskują siły witalne i którym daje się szansę na drugie życie. To Państwa udział w głoszeniu 
Dobrej Nowiny, wyrażający się wsparciem budowy kaplicy w Bourou, w której co roku przyjmuje 
chrzest około 150 osób. Jak wyglądałaby Afryka bez Państwa pomocy? Nie wiem. Ale wiem, że 
Państwa dobro będzie trwało wiecznie.
Tę pomoc ubogim w potrzebie możemy realizować przy współpracy z naszymi misjonarzami z Sabou. 
To ludzie Giganci, którzy poświęcili swoje życie w służbie bliźnim. To dzięki nim wiemy kto potrzebuje 
pomocy, jakiej pomocy i jak najlepiej ją zrealizować. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach.
Z przyjemnością przekazuję Państwu sprawozdanie A.D. 2018. 

Pozostaję z wyrazami szacunku,

Sebastian Siewiera
Fundator, Prezes Zarządu

© Fundacja Sięgnij NIEBA
Dzieci z wioski Tiéllé-Mossi (Burkina Faso)



Już 147 mieszkańców Burkina Faso
nauczyliśmy czytać, pisać i liczyć!

Kolejne 94 osoby właśnie rozpoczęły kurs
alfabetyzacji. Wszystko dzięki

 pomocy 190 Darczyńców Fundacji.

Dzięki Państwa pomocy w ubiegłym roku uruchomiliśmy 3 klasy dla 88 osób. 
Kursy odbyły się w wioskach: Kamse (31), Ipendo (28) oraz Bougnounou (29). 
W bieżącym roku uruchomiliśmy aż 4 klasy dla kolejnych 94 osób.

W trakcie prowadzonych zajęć uczniowie mogą nauczyć się nie tylko czytać 
czy też pisać, ale także poszerzyć swoją wiedzę w wielu dziedzinach –  
od zagadnień zdrowotnych przez rolnictwo po podstawy ekonomii. 

Jednym z naszych partnerów, który w ub.r. wsparł projekt kursów alfabetyzacji 
w Burkina Faso jest spółka Enea Trading Sp. z o.o. należąca do grupy 
Enea S.A. będącej 3 największą firmą energetyczną w Polsce.

ALFABETYZACJA

© Fundacja Sięgnij NIEBA
Abiturienci z wioski Kamse (Burkina Faso)



Pomagam

”Jesteśmy żywym świadectwem korzyści jakie niesie  kurs alfabetyzacji.”

„Kurs alfabetyzacji był dla mnie bardzo pomocny.  
Dzięki niemu mogłam zadbać o siebie.  
Jesteśmy Wam bardzo wdzięczni za to, 

że pomogliście nam by ten kurs nauczania  
stał się rzeczywistością.”

Suzane Ouily (wioska Kamse)

„Będąc dzieckiem nie miałem szansy pójść do szkoły. Dzięki 
kursowi alfabetyzacji nauczyłem się czytać. Teraz sam czytam 
Biblię, co więcej umiem zaśpiewać ze śpiewnika i w ten sposób 

pomagam w naszej kaplicy w trakcie mszy świętej.”

Dominique Zongo (wioska Kamse)

„Kiedyś sama byłam uczniem takiego kursu  
i poznałam jego znaczenie, dlatego też jestem tutaj,  

aby pomóc uczniom zdobyć wiedzę. Obejmujemy Was  
modlitwą, by Bóg Wam błogosławił i abyście mogli nadal 

wspierać wielu z tych, którzy wciąż potrzebują pomocy  
w obszarze edukacji.”

Ami Kiemde, nauczycielka (wioska Kamse)

Numer konta: 65 1140 2004 0000 3502 7563 2596
Tytuł: Darowizna - kurs alfabetyzacji w Burkina Faso

Rok nauki 150 zł

https://www.siegnijnieba.pl/chce-pomoc/alfabetyzacja#purpose=a


BUDOWA STUDNI Więcej czasu na: szkołę, zabawę, pracę i rodzinę. 
Więcej czasu na życie.

Gdybym nie miał wody, żeby dać ją mojej 2-letniej córce, zrobiłbym 
to samo co robi codziennie tysiące kobiet w Burkina Faso – 
zabrałbym ze sobą 25-litrowy bidon i udał się do najbliżej studni. 
Ponieważ mam wodę w domu, mogę razem z Państwem pomóc 
tysiącom osób, dla których posiadanie studni jest wielkim skarbem.

Tyle dziennie zaoszczędziliśmy czasu 
dla dzieci i kobiet z Burkina Faso, 
którym wybudowaliśmy studnie.

Woda w XXI wieku będzie dla świata tym czym ropa w wieku XX. 
Wielkie międzynarodowe korporacje posiadające na własność sieci 
wodociągowe prowadzą od lat kampanię na rzecz sprywatyzowania 
dostępu do wody chcąc zmonopolizować dobro wspólne.
Darczyńcy Fundacji Sięgnij NIEBA umożliwiają potrzebującym 
dostęp do świeżej wody pitnej za darmo.© Fundacja Sięgnij NIEBA

Budowa studni w wiosce Tiaré  (Burkina Faso)

6 
godzin

Kobiety i dzieci spędzają
do 6 godzin dziennie 

na noszeniu wody



STUDNIA W TIAGA
W maju 2018 r. w wiosce Tiaga wydarzył się „cud”. Dzięki Państwa 
pomocy, w wiosce została wywiercona studnia. „Cud” ponieważ 
zmieniła ona życie mieszkańców Tiaga. Pierwsza widoczna zmiana 
to ogródki warzywne. Ludzie mówili, że wcześniej mało kto myślał 
o uprawie pomidorów czy innych warzyw gdyż po wodę trzeba 
było chodzić co najmniej 3 kilometry. Na spotkanie z o. Sylwestrem 
przybyli przedstawiciele wioski. Szef wioski dziękując powiedział: 
„słoń nie może się schować w liściach orzeszków ziemnych”, czyli 
„nie można przejść obok tej studni nie zauważając jej oraz dobra 
jaki Wasz dar wniósł w nasze życie”. W czasie wizyty do studni, 
przyszło stado krów by napić się wody. To również ważna zmiana 
w życiu tych, którzy zajmują się hodowlą zwierząt. Prosimy przyjąć 
podziękowania od samego szefa wioski: „Niech Bóg da Wam siły  
do pełnienia jeszcze większych dzieł na Jego chwałę”.

„Słoń nie może się schować  
w liściach orzeszków ziemnych.”

przysłowie afrykańskie 

Studnia dla: ok. 1000 osób
Głębokość odwiertu:  92 metry
Przepustowość:  1,6 m3/h
Odległość do najbliższych studni:  3-5 km
Liczba Darczyńców:  178 osób© Fundacja Sięgnij NIEBA

Przedstawiciele wioski Tiaga (Burkina Faso)



APEL O POMOC

„Mamy naprawdę poważny problem z pozyskaniem wody. 
Gdybyśmy mieli tu studnię wiele osób zostałoby w wiosce. 
Nie musiałoby jej opuszczać… .”

Justin Kabré, mieszkaniec wioski Tiéllé-Mossi

© Fundacja Sięgnij NIEBA
Wioska Tiéllé-Mossi (Burkina Faso)

ZOBACZ FILM

Studnia dla Tiéllé-Mossi
W wiosce Tiéllé-Mossi żyje kilkadziesiąt rodzin z dziećmi. Najbliższa 
studnia leży kilometr od wioski, najdalsza 4 km. Prawdziwy problem 
nie polega jednak na odległości, którą trzeba pokonywać codziennie 
ale na tym, że studnie położone w sąsiedztwie zaczynają wysychać. 
Wody zdatnej do picia zaczyna brakować wszystkim. Ten stan rzeczy 
bardzo utrudnia hodowlę zwierząt i uniemożliwia uprawę ogródków. 
Prosimy Państwa o pomoc byśmy mogli wybudować studnię w tej 
wiosce i wspólnie zmienić sytuację życiową jej mieszkańców.

Numer konta: 65 1140 2004 0000 3502 7563 2596
Tytuł: Darowizna – budowa studni w Burkina Faso

https://www.siegnijnieba.pl/chce-pomoc/budowa-studni#purpose=b


CENTRUM MEDYCZNE

© Fundacja Sięgnij NIEBA
Laboratorium Centrum Medycznego w Sabou (Burkina Faso)

Już  624  dzieciom z Burkina Faso
przywróciliśmy zdrowie. Niektórym

nawet życie! Wszystko dzięki pomocy 
  337  Darczyńców Fundacji.

Nasz projekt „POWSTRZYMAJ MALARIĘ” spotkał się z dużym odzewem  
z Państwa strony za co bardzo dziękujemy. W tym miejscu przekazujemy 
słowa o. Tomasza Kręta dyrektora Centrum Medycznego w Sabou:

„Dać nadzieję drugiej osobie to jedna z piękniejszych postaw człowieka.  
Kiedy trafiają do naszego szpitala środki przeznaczone na walkę z malarią, 
to tak jakby oświetlić nocą ulice. Chora z wycieńczenia osoba gaśnie, 
a kiedy można zakupić testy czy leki to właśnie tak się dzieje, 
że wraca nadzieja i uśmiech na twarzy…
Serdeczne Bóg zapłać za pomoc”.

Numer konta: 65 1140 2004 0000 3502 7563 2596
Tytuł: Darowizna – walka z malarią w Burkina Faso

Pomagam

https://www.siegnijnieba.pl/chce-pomoc/centrum-medyczne-dozywianie-dzieci#purpose=c


DOŻYWIANIE DZIECI

Dzięki Państwa pomocy w ubiegłym roku 
sfinansowaliśmy leczenie dla 884 dzieci. 
Program opieki nad niedożywionymi dziećmi, 
prowadzony przez franciszkańskich misjonarzy 
w Centrum Medycznym w Sabou, obejmuje 
m.in. różnego rodzaju terapie farmakologiczno-
dietetyczne.

Nierzadko leczy się tu sieroty, półsieroty 
i dzieci pozostawione przez swoich rodziców.

Rok 2019 jest dla Centrum Medycznego 
w Sabou kolejnym rokiem wyzwań. Szpital  
stracił dostęp do dotacji na mleko 
modyfikowane dla niemowląt. Potrzeba  
na nie jest naprawdę olbrzymia. Bez niego  
nie jesteśmy w stanie pomóc tym dzieciom.

Mleko dla niemowląt jest drogą rzeczą  
w Burkina Faso. Wiele mam nie stać na jego 
zakup, a przecież każdy rodzic pragnie pomóc 
swoim dzieciom w trudnym czasie. 

Bez jedzenia nie można ŻYĆ

Już 2625 dzieci wyleczonych
z niedożywienia dzięki wsparciu 

  978 Darczyńców Fundacji.

© Fundacja Sięgnij NIEBA
Centrum Medyczne w Sabou (Burkina Faso)

© Fundacja Sięgnij NIEBA
Centrum Medyczne w Sabou (Burkina Faso)



© Fundacja Sięgnij NIEBA
Centrum Medyczne w Sabou (Burkina Faso)

ZOBACZ FILM
„Jeśli tylko możecie, wesprzyjcie nas, abyśmy mogli  podzielić się  

radością i tym skarbem (mlekiem) z innymi. Dziękuję bardzo”.

o. Tomasz Kręt, Dyrektor Centrum Medycznego w Sabou

365

Drodzy Darczyńcy, 
w podziękowaniu za Waszą dotychczasową pomoc 
chcemy przekazać Wam ten upominek – silikonkę. 
Każdego dnia dzieci i ich mamy ze szpitala w Sabou

są Państwu wdzięczne za otrzymaną pomoc.

Numer konta: 65 1140 2004 0000 3502 7563 2596
Tytuł: Darowizna – dożywianie dzieci w Burkina Faso

Pomagam

https://www.siegnijnieba.pl/chce-pomoc/centrum-medyczne-dozywianie-dzieci#purpose=d


© Fundacja Sięgnij NIEBA
Kaplica w Bourou (Burkina Faso)

Numer konta: 65 1140 2004 0000 3502 7563 2596
Tytuł: Darowizna – budowa kaplicy w Bourou

Pomagam

Kaplica Świętej Rodziny

Prace budowlane kaplicy w Bourou są sukcesywnie kontynuowane.
W ubiegłym roku przystąpiono do realizacji instalacji elektrycznej, 
instalacji nagłośnienia oraz tynków wewnątrz obiektu. Koszt wyżej 
wymienionych prac został oszacowany na 3 mln CFA, tj. 20.000 zł. 
Wkład Darczyńców Fundacji Sięgnij NIEBA wyniósł 6.580 zł. Reszta 
kwoty pochodzi od tutejszych parafian.

Przed nami ostatnia część inwestycji – wylanie betonowej posadzki. 
Niestety wiąże się ona ze sporym wydatkiem. Dla parafian z Bourou 
i okolicznych wiosek jest to doprawdy nie lada wyzwanie finansowe. 
Sami regularnie przeprowadzają comiesięczne zbiórki na ten cel, 
jednakże bez naszego wsparcia będzie im trudno ukończyć budowę. 
Będziemy wdzięczny za każdą złotówkę przekazaną na ten cel abyśmy 
mogli wspólnie cieszyć się z ukończonego dzieła.

KAPLICA W BOUROU

https://www.siegnijnieba.pl/chce-pomoc/ewangelizacja#purpose=e


Wybrane elementy sprawozdania finansowego Fundacji Sięgnij NIEBA za rok 2018 Zestawienie działań Fundacji Sięgnij NIEBA w 2018 roku

Przychody 2018
Przychody z działalności statutowej 108 255,30 zł
Przychody z działalności statutowej – 1% podatku 2 897,90 zł
Pozostałe przychody operacyjne 10,18 zł
Przychody finansowe 0,20 zł

Przychody łącznie 111 163,58 zł

Koszty 2018
Koszty realizacji zadań statutowych 73 275,69 zł
Zużycie materiałów 5 087,69 zł

Usługi obce 5 038,03 zł
Wynagrodzenia 2 130,00 zł
Pozostałe koszty 994,17 zł
Pozostałe koszty operacyjne 0,22 zł

Koszty łącznie 86 525,80 zł

Zmiana w aktywach netto 2018
Zmiana w aktywach netto 24 637,78 zł
Aktywa netto na początku roku (18 727,79) zł

Aktywa netto na koniec roku 6 373,49 zł

Aktywa 2018

Aktywa trwałe 0 zł

Aktywa obrotowe 14 885,72 zł

Należne wpłaty na fundusz statutowy 0 zł

Aktywa łącznie 14 885,72 zł

Pasywa 2018

Fundusz własny 6 373,49 zł

Zobowiązania 8 512,23 zł

Aktywa łącznie 14 885,72 zł

Realizacja działań statutowych Fundacja Sięgnij NIEBA stare konta misyjne * RAZEM

Kursy alfabetyzacji 9 670,00 zł 10 747,00 zł 20 417,00 zł

Budowa studni 27 808,00 zł 6 568,00 zł 34 376,00 zł

Centrum Medyczne (malaria) 15 031,00 zł 13 380,00 zł 28 411,00 zł

Dożywianie dzieci 19 215,00 zł 0 zł 19 215,00 zł

Budowa kaplicy w Bourou 1 551,69 zł 4 335,12 zł 5 886,81 zł

Realizacja zadań statutowych łącznie 73 275,69 zł 35 030,12 zł 108 305,81 zł

Na dzień 31 grudnia 2018 r. Na dzień 31 grudnia 2018 r.

* wg stanu na dzień 14 listopada 2018 – informacje przekazane przez Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych w Warszawie

W 2018 r. Fundacja Sięgnij NIEBA uzyskała przychody z 1% podatku 
w kwocie 2 897,90 zł, które wydatkowała w całości (100%)  
na budowę studni w wiosce Tiaga (Burkina Faso). 

Alokacja
kosztów

2018

Realizacja zadań 
statutowych

2018

Kursy alfabetyzacji
19%

Dożywianie dzieci
18%

Centrum Medyczne
(malaria)

26%

Budowa kaplicy
5%

Fundrising
1%

Realizacja zadań  
statutowych

85%

Administracja
14%

Budowa studni
32%



Koncert charytatywny w Świątnikach Górnych
Zbiórka na studnię w Tiaré

listopad 2018

Zbiórka zuchów 156 WGZ Elfy z Mrocznej Puszczy w Warszawie
Zbiórka na dożywianie dzieci z Centrum Medycznego w Sabou
kwiecień 2019



Zbiórka harcerzy Drużyny Concordia 156 i 414 WDHIZ w Warszawie
Zbiórka na dożywianie dzieci z Centrum Medycznego w Sabou
marzec 2019

Zbiórka dzieci ze szkoły podstawowej Strumienie w Józefowie 
Zbiórka na dożywianie dzieci z Centrum Medycznego w Sabou

czerwiec 2018
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KURS ALFABETYZACJI BUDOWA STUDNI
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SKANUJĄC KOD QR APLIKACJĄ MOBILNĄ 
TWOJEGO BANKU
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Darowizna – Centrum Medyczne w Sabou (malaria)
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Darowizna - budowa kaplicy w Bourou (Burkina Faso)

nr rachunku odbiorcy

65 1140 2004 0000 3502 7563 2596

Darowizna - budowa kaplicy 
w Bourou (Burkina Faso)

odbiorca

kwota

zleceniodawca

tytułem
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Fundacja Sięgnij NIEBA
ul. Włodarzewska 67 C m. 20
02-384 Warszawa

pieczęć, data i podpis(y) zleceniodawcy
opłata

stempel 
dzienny

CENTRUM MEDYCZNE (malaria) BUDOWA KAPLICY
MOŻESZ ZROBIĆ PRZELEW SZYBCIEJMOŻESZ ZROBIĆ PRZELEW SZYBCIEJ

SKANUJĄC KOD QR APLIKACJĄ MOBILNĄ 
TWOJEGO BANKU

SKANUJĄC KOD QR APLIKACJĄ MOBILNĄ 
TWOJEGO BANKU



Fundacja Sięgnij NIEBA
ul. Włodarzewska 67C/20

02-384 Warszawa
tel. +48 512 017 371

fundacja@siegnijnieba.pl

KRS: 0000553120   NIP: 7010478244   REGON: 361274002
Organ rej.: Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS
Nr rachunku bankowego: mBank S.A. 65 1140 2004 0000 3502 7563 2596
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