
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI 
STOWARZYSZENIA SZKOŁY DLA POKOJU ZA ROK 2009 
 
 
Część pierwsza  
 
W roku 2009 Stowarzyszenie Szkoły dla Pokoju, realizując swoje cele 
statutowe, pozyskiwało wsparcie dla placówek oświatowych  w postaci 
podręczników do nauki języka angielskiego. Otrzymaliśmy kolejne partie 
podręczników od wydawnictw Oxford University Press oraz Macmillan 
Polska. Wszystkie partie, w oczekiwaniu na wylot do Afganistanu, 
przechowujemy nieodpłatnie dzięki firmom DB Schenker oraz Studio 
Flesz.  
 
Dla realizowania celów statutowych Stowarzyszenie Szkoły dla Pokoju 
utrzymuje kontakty z polskimi zagranicznymi organizacjami 
pozarządowymi podczas obecnych działań i z myślą o przyszłych 
projektach. Od lipca 2009 współpracujemy z niemiecko-afgańską 
organizacją pozarządową Golestan Arzo-je Newin (www.ngao.de ) 
 
Wolontariusze Stowarzyszenia Szkoły dla Pokoju służą informacjami 
dziennikarzom piszącym m.in. o Gruzji i Afganistanie. Cennym źródłem 
informacji jest portal www.afganistan.waw.pl prowadzony przez 
wolontariuszy Stowarzyszenia Katarzynę Javaheri oraz Jakuba Gajdę. 
Portal na bieżąco dostarcza tłumaczenia informacji agencyjnych oraz 
zawiera zakładki: Ghazni, polityka, wybory 2009, gospodarka, słownik 
pojęć, etc. Zakładka O Afganistanie na stronie Stowarzyszenia Szkoły 
dla Pokoju www.szkolydlapokoju.pl stanowi link do portalu.  
 
Część druga  
 
Działania Stowarzyszenia Szkoły dla Pokoju w 2009 roku  
 
Marzec/kwiecień 2009  
 
Przekazaliśmy 600 egzemplarzy nowych podręczników do nauki języka 
angielskiego polskim misjonarzom pracującym w Ugandzie i Mongolii.  
 
Sporą partię używanych podręczników przekazaliśmy również polskim 
księżom pracującym na Ukrainie i Białorusi.  
 
Czerwiec 2009  
 

http://www.ngao.de/
http://www.afganistan.waw.pl/
http://www.szkolydlapokoju.pl/


W Pakistanie 3 miliony osób straciły dach nad głową w wyniku walk 
pakistańskich sił rządowych z talibami w północno-zachodniej Prowincji 
Pogranicznej. Odpowiadając na prośbę Ambasady Pakistanu 
Stowarzyszenie Szkoły dla Pokoju wzięło udział w spotkaniu (w 
Ambasadzie) poświęconym sytuacji w regionie i poszukiwaniu sposobów 
pomocy. Stowarzyszenie Szkoły dla Pokoju włączyło się w nagłaśnianie 
problemu i do apeli o wsparcie finansowe dla uchodźców. 4 lipca 2009 
roku w Rzeczpospolitej ukazał się tekst Wojciecha Lorenza Bój o 
uchodźców w Pakistanie.  
 
16 lipca 2009  
 
Otrzymaliśmy oficjalne podziękowanie za odzież i buty wysłane przez 
nas w 2008 roku do Afganistanu. Podziękowanie z Dowództwa 
Operacyjnego Sił Zbrojnych podpisał pan generał  dywizji pilot Sławomir 
Dygnatowski.  
 
Lipiec 2009  
 
Dwa używane laptopy i  drukarka przekazane przez nas do sierocińca w 
Taiz w Jemenie dotarły na miejsce. Urządzenia otrzymaliśmy 
nieodpłatnie. W sierpniu otrzymaliśmy podziękowania od Fundacji Ar-
Rahmana.  
 
Wrzesień 2009  
 
19 września 2009 roku odbyło się III Forum Polskiej Pomocy 
Rozwojowej. Organizacje pozarządowe (w tym Stowarzyszenie Szkoły 
dla Pokoju) zaprezentowały swoje publikacje i broszury informacyjne na 
kiermaszu w strefie partnerskiej.  
 
Październik/Listopad 2009  
 
Wysłaliśmy 550kg nowych podręczników do nauki języka angielskiego 
do Afganistanu. Książki odebrała w Ghazni organizacja pozarządowa 
Golestan Arzo-je Newin (www.ngao.de) , nasz partner w Afganistanie.  
 
Grudzień 2009  
 
Organizacja pomocowa Golestan Arzo-je Newin przekazała afgańskiemu 
Ministerstwu Edukacji 1680 książek do nauki języka angielskiego na 
różnych poziomach zaawansowania (o wartości 40 000 USD). Wojsko 
Polskie wspomogło projekt kolejnym darmowym transportem. 

http://www.ngao.de/


 
 
 
 


