
 

 

Fundacja Nasza Szkoła wspiera katolickie placówki oświatowe na terenie DIECEZJI SIEDLECKIEJ.  

 Chcielibyśmy przybliżyć jako organizacja nasze działania i cele, które przyświecają nam od momentu założenia Fundacji 

Nasza Szkoła. Po dziesięciu latach funkcjonowania Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Siedlcach 

i wielu innych szkół które jako fundacja wsparliśmy widzimy jak pięknie wzrasta pokolenie młodych ludzi kształcących się 

w katolickich placówkach oświatowych. Edukacja w duchu katolickim na wysokim poziomie nauczania i w dobrych warunkach 

przyczynia się do budowania lepszej przyszłości dla nas wszystkich. 

Już dziś zachęcamy do podjęcia decyzji wsparcia działań i przekazania Fundacji Nasza Szkoła 1 % podatku dochodowego 

od osób fizycznych. Dzięki Państwa wsparciu możemy realizować założone cele i wspierać edukację dzieci i młodzieży w 

duchu katolickim.  



 

 

KATOLICKA SZAKOŁA PODSTAWOWA IM. BŁ. KS. JERZEGO POIEŁUSZKI  

W SIEDLCACH 

 

 
 

 
 

 
Zobacz jak Fundacja Nasza Szkoła  

wsparła inne katolickie placówki oświatowe oraz działa ewangelizacyjne w terenie   

Diecezji Siedleckiej:  

 

SZKOŁY KATOLICKIE: 

 

   

KATOLICKIE PRZEDSZKOLA KATOLICKIE SZKOŁY 

PODSTAWOWE 

 

 

 

KATOLICKIE LICEA 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

 

 

https://fundacjanaszaszkola.pl/katolickie-przedszkola/
https://fundacjanaszaszkola.pl/szkola/
https://fundacjanaszaszkola.pl/rozbudowa-katolickiego-ogolnoksztalcacego-w-siedlcach/


 

W TYM: 

 

SIEDLCE 

 

SIEDLCE   

 

BIAŁA PODLASKA 

 
2019 - 2021- Budowa katolickiego 

przedszkola przy parafii Bł. 

Męczenników Podlaskich w Siedlcach 

2019 -  2021 - Rozbudowa I Katolickiego 

Liceum Ogólnokształcącego im. św. 

Rodziny w Siedlcach 

2018 - 2021 - Budowa 

katolickiego przedszkola im. Bł. 

Honorata Koźmińskiego w 

Białej Podlaskiej 
 

DZIEŁA KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ 

 
             2018                                                   2017 – 2021                                                    2014 - 2022 

 MŁODZI DLA JEZUSA                   KONCERT SIEDLCE DLA JEZUSA                       ORSZAK TRZECH KRÓLI 

Fundacja Nasza Szkoła od 2021 roku jest producentem programu PITy  Asystent, którego autorem niezmiennie od 

ponad dwudziestu lat jest Pan Marcin Konopka Prezes fundacji. 

 

 

Jak sam autor powiedział „udostępniając program bezpłatnie, w zamian za wpłaty z 1% podatku na organizacje dobroczynne, 

które w programie proponował” nie odnosił z tego korzyści materialnych, kierując się słowami: 

„Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” (Mt 10,8) 

Zachęcamy wszystkich, aby i w tym roku dołączyć do grona ludzi dobrej woli, którzy kontynuują dobrą „tradycję” 

wspierania organizacji niosących realną pomoc w dzieła podejmowane na terenie naszej Diecezji Siedleckiej. 

Zachęcamy także do systematycznego ofiarowania tzw. „dziesięciny” na cele dobroczynne. Można to uczynić także poprzez 

przekazanie na cele statutowe Fundacji Nasza Szkoła dobrowolnej darowizny jednorazowej lub stałej poprzez wpłat 

nawet drobnych, ale z serca na konto Fundacji Nasza Szkoła nr: 05 9194 0007 0024 6365 2000 0010 

TWOJE WSPARCIE SIĘ LICZY! 

Niech Dobry Bóg Błogosławi wszystkim i udziela potrzebnych łask życzy  

Zarząd, Rada oraz Pracownicy 

 FUNDACJI NASZA SZKOŁA  

 

 

 

Szczegóły na stronie: www.fundacjanaszaszkola.pl  

http://www.fundacjanaszaszkola.pl/
https://fundacjanaszaszkola.pl/dziela-kultury-chrzescijanskiej/

