
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI 

STOWARZYSZENIA SZKOŁY DLA POKOJU ZA ROK 2012 

 

Część pierwsza 

W roku 2012, realizując swoje cele statutowe, Stowarzyszenie Szkoły dla 

Pokoju pozyskiwało pomoc dla placówek oświatowych w miejscach 

potrzebujących pomocy. Pozyskiwało również pomoc humanitarną 

(koce, środki czystości, odzież). Pozyskiwane towary przechowujemy 

nieodpłatnie, dzięki uprzejmości firm DB Schenker, Firmy Księgarskiej 

Olesiejuk, oraz Szkoły Jogi Foksal. To, co wysyłamy do Bośni i 

Hercegowiny, Kosowa,  oraz Afganistanu trafia na miejsce dzięki 

pomocy Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych. 

Działając w kraju współpracujemy ze Stowarzyszeniem Penitencjarnym 

Patronat (pomoc dla osób opuszczających zakłady karne, zapobieganie 

bezdomności) oraz Fundacją D.O.M. (pomoc dla bezdomnych i ubogich 

rodzin). Reagujemy na potrzeby i staramy się pomóc. 

Wolontariusze Stowarzyszenia Szkoły dla Pokoju służą informacjami 

dziennikarzom piszącym o Afganistanie, problemach głodu, ubóstwa i 

wykluczenia społecznego.  

Konsekwentnie prowadzimy kampanię przeciw marnowaniu żywności, 

rozpowszechniając i udostępniając teksty dotyczące tego problemu. 

Sortujemy odzież pozyskiwaną dla Ghazni. Zostawiamy w kraju to, co w 

Ghazni byłoby nieprzydatne i to, czego wysyłać nie możemy, czyli buty 

używane. To wszystko, oraz kawa i herbata (zbiórki prywatne wśród 

znajomych) regularnie trafia do Bacówki Fundacji D.O.M. w Warszawie 

przy ulicy Grójeckiej 20b. 

Część druga 

Działania Stowarzyszenia Szkoły dla Pokoju w 2012 roku 

Styczeń 2012 

Akcja pomocy dla wdów w afgańskiej prowincji Ghazni zorganizowana 

przez polskich żołnierzy z CIMIC S-5 (przekazano nasze koce, pasty do 

zębów i zimowe ubrania) 



Do Ghazni dotarła kolejna partia nowych podręczników do języka 

angielskiego. 

Luty 2012 

Nasze koce wojskowe- 150 sztuk -  w Stowarzyszeniu Penitencjarnym 

Patronat. 

Transport zimowej odzieży i butów dla warszawskich bezdomnych 

dostarczony do Bacówki na Grójecką 20b (domofon 1). Zbiórka 

przeprowadzona w warszawskiej Szkole Jogi na Foksal i wśród 

znajomych.  

Marzec 2012 

Dziesiąta rocznica działalności Stowarzyszenia Szkoły dla Pokoju – 

sesja jogi, pokaz zdjęć z Afganistanu, Pakistanu, Jemenu, okazja do 

rozmów o przyszłości. Zbiórka materiałów piśmiennych na warsztaty 

plastyczne i terapeutyczne dla dzieci w Kurdystanie (Projekt Czujczuj). 

Apel polskich żołnierzy z PKW EUFOR o wsparcie szkoły w Doboju – 

gdzie potrzebne jest wszystko (także meble). Szukamy i nawiązujemy 

kontakty. 

Nasze koce – 260 sztuk – w noclegowni dla bezdomnych (kobiet, dzieci, 

chorych) prowadzonej przez Wspólnotę Chleb Życia. 

Kwiecień 2012 

Wizyta przedstawiciela Stowarzyszenia Szkoły dla Pokoju w PKW 

Ghazni; przekazanie materiałów piśmiennych szkole Dżahan Malika 

(uczy się tam osiem tysięcy dziewcząt w wieku 7-20 lat); materiały 

pochodzą ze zbiórki w Szkole Jogi Foksal.  

Podziękowania od obu szefów PKW (kończącego i rozpoczynającego 

misję) generała brygady Piotra Błazeusza i generała brygady Bogdana 

Tworkowskiego. 

Kolejna partia podręczników przekazana Baratowhi Khanowi, 

przedstawicielowi New Gulestan Arzo Organization, szefowi Akademii 

Języka Angielskiego i Informatyki w Ghazni. 



Ciężarówka mebli wyrusza w stronę Doboju. Meble, dwie używane 

drukarki i dwa używane komputery pochodzą z NBP; dwa używane 

telewizory, dwa kubły farby oraz akcesoria malarskie ze zbiórki 

prywatnej, m.in. w Szkole Jogi Foksal. 

Maj 2012 

Jedenaście ton naszych koców w Ghazni. Niewielka partia tego samego 

dnia trafiła do wioski Chaghari. 

Nasze koce i ubrania zimowe w wiosce Chaghari w dystrykcie Waghez, 

Niewielka wioska – 60 kalat – jest w pobliżu bazy, w której od marca 

stacjonują polscy żołnierze. Mieszkańcy wioski po raz pierwszy otrzymali 

pomoc humanitarną.  

Podziękowania za pomoc humanitarną dla Ghazni od Jego Ekscelencji 

Ziauddina Mojadedi, Ambasadora Afganistanu. 

Kolejne operacje w dystrykcie Waghez – kolejne partie naszych koców i 

ubrań trafiają do mieszkańców; także w dystrykcie Khogiani. 

Nasze podręczniki do języka angielskiego oraz materiały piśmienne w 

Zulmaj Sahid Secondary School.  

Nasze koce we wsi Deh-e-haji w dystrykcie Khwaja Omari. 

Czerwiec 2012 

Akcja ‘Wyprawka za uśmiech – Polacy afgańskiej szkole’ – akcja w 

Krakowie; pomoc przeznaczona dla dwóch szkół w okolicach pałacu 

Darul Aman pod Kabulem. 

Dar firmy Bakalland  (batony śniadaniowe, etc.) – 50kg – trafia do Domu 

Dziecka w Darłowie oraz ośrodka opiekuńczo-wychowawczego w 

Sławnie. 

Nasze meble (dar NBP), używane telewizory, komputery i drukarki, oraz 

farby i akcesoria malarskie już w Bośni. 

Nasze koce w dystrykcie Raszidan – dystrykt bardzo odległy i biedny. Po 

raz pierwszy dotarła tam pomoc humanitarna.  

Lipiec 2012 



Turmay w dystrykcie Khwaja Omari – nasze podręczniki do angielskiego 

oraz materiały papiernicze przekazane szkole, a koce klinice i 

miejscowej ludności. 

W stronę Ghazni wyrusza czternaście palet (sześć ton dwieście) bardzo 

różnych rzeczy. Są tam środki czystości (dar Procter&Gamble), 

podręczniki do angielskiego (przechowywane i zapakowane na palety w 

DB Schenker), odzież zimowa, materiały piśmienne (zbiórka w Szkole 

Jogi Foksal), trzydzieści pięć białych tablic, oraz piłki do piłki nożnej (dar 

Fundacji All Sports Promotion). Jak zwykle przy wysyłce nieoceniona 

pomoc Agencji Celnej DTA we Wrocławiu. 

Kolejne partie koców w dystryktach Khogani i Khwaja Omari.  

Życzenia jubileuszowe dla nas od pana generała brygady Bogdana 

Tworkowskiego, dowódcy PKW. 

Nasze koce w przepełnionym więzieniu w Ghazni, gdzie karę odbywa 

także wiele kobiet z małymi dziećmi.  

Sierpień 2012 

Siedemset czternaście słoików dżemu – dar firmy Scandic Food; część 

dla domu dziecka w Sławnie, część dla domu Stowarzyszenia 

Penitencjarnego Patronat w Piasecznie.  

Kolejna partia podręczników do angielskiego wydawnictwa Macmillan 

przekazana w Ghazni przedstawicielowi New Gulestan Arzo 

Organization (i jednocześnie szefowi Akademii Języka Angielskiego i 

Informatyki) Baratowi Khanowi. 

Kolejna partia koców i podręczników do angielskiego w Turmay (Khwaja 

Omari). 

Nasz lipcowy transport już w Bagram. 

Koczownicze rodziny Kuczi również otrzymały nasze koce. 

Wrzesień 2012 

Kolejna partia koców i podręczników przekazana ludności dystryktu 

Khwaja Omari – tym razem spotkanie na posterunku policji. 



Piętnaście palet już w Ghazni. 

Nani w dystrykcie Waghez – szkoła (bez budynku) dostała tablice, 

materiały piśmienne, podręczniki do angielskiego i koce, a klinika koce i 

środki czystości. 

Szkoła w Makljenovcu (gmina Doboj) wyremontowana dzięki polskim 

żołnierzom z PKW EUFOR/MTT (i naszym farbom oraz akcesoriom 

malarskim) i wyposażona w meble z NBP (także dwa telewizory, dwie 

drukarki i dwa komputery) gotowa na kolejny rok szkolny.  

Środki czystości przekazane w bazie w Ghazni subgubernatorowi 

dystryktu Nawor. 

Podziękowania za pomoc humanitarną od zarządcy dystryktu Khwaja 

Omari – w imieniu całej społeczności.  

Początek zbiórki ubrań i akcesoriów dla dzieci i niemowląt (akcja dla 

Poli, dwudniowej dziewczynki znalezionej przez polski patrol przy drodze 

Kandahar-Kabul); nowi rodzice otrzymali środki czystości (nasza wysyłka 

darów od Procter&Gamble);apele w mediach i na portalach 

społecznościowych; koordynacja zbiórki i przewozu darów. 

Październik 2012 

Subgubernator dystryktu Raszidan ponownie z wizytą w bazie w Ghazni i 

z wielką prośbą o pomoc przed zimą – otrzymał koce, zimową odzież i 

środki czystości.  

Wizyta przedstawiciela Stowarzyszenia Szkoły dla Pokoju w Ghazni.   

Podsumowanie akcji dla Poli – odpowiedzieliśmy na wszystkie maile, 

telefony, smsy i pytania. Odzew z całej Polski. Duży  udział warszawskiej 

Szkoły Jogi Foksal. Łącznie prawie tona darów (rzeczy dla dzieci i 

niemowląt, odzież zimowa, środki czystości). Dary od osób prywatnych, 

także wsparcie od firmy Megmar Logistic z Kutna – dwadzieścia pięć 

plecaczków z wyprawkami dla uczniów (100kg). 

Tona darów i ponad siedem ton koców (3625 sztuk) wyruszają w stronę 

Ghazni. 

Podziękowania w języku polskim i serbskim ze szkoły w Makljenovcu. 



Przekazanie darów z akcji „Wyprawka za uśmiech”. 

Początek akcji „Zima w Afganistanie – dogrywka” – zbiórka materiałów 

piśmiennych dla szkół  w Ghazni; zbiórka planowana na 10-11 listopada 

2012 w Krakowie podczas edycji festiwalu SLOT FEST ‘o wschodzie’ 

Listopad 2012 

Tekst o pomocy dla szkoły w Makjenovcu w magazynie NBP Jak w 

banku. 

Szkoła Jogi Foksal pilnie zbiera zimową odzież i materiały papiernicze. 

Do zbiórki włącza się energicznie warszawska szkoła podstawowa nr 

246.  

Zbiórka w Krakowie podczas SLOT FEST ‘o wschodzie’ w II LO im.Króla 

Jana III Sobieskiego. 

Szybki transport do Ghazni ośmiu worów z najbardziej potrzebnymi 

rzeczami – dzięki uprzejmości grupy posłów.  

Duża partia środków czystości przekazana szpitalowi w Ghazni. 

Dziewczyny z Projektu Czujczuj znowu w akcji – w Soroce w Mołdawii 

prowadzą warsztaty dla cygańskich dzieci. Mają nasze materiały 

piśmienne i wszystko, co potrzebne do warsztatów plastycznych – 

zbiórka w Szkole Jogi Foksal.  

Do Ghazni wyruszają 3394 koce (6788kg) i dwa pudła narzędzi (dar 

firmy Kubala: pace, kielnie, szpachelki, mieszalniki, etc.). 

Grudzień 2012 

Pół tony krówek –dar ZPC Milanówek. Sto kilogramów od razu do 

Stowarzyszenia Penitencjarnego Patronat – trafią do świątecznych 

paczek dla dzieci, których rodzice przebywają w zakładach karnych lub 

je właśnie opuszczają.  

Ryzy papieru, znaczki i koperty – dar firmy Traffica – od razu 

przekazaliśmy Stowarzyszeniu Penitencjarnemu Patronat. 

Dom poprawczy w Ghazni otrzymał nasze koce, środki czystości i 

podręczniki do angielskiego – w ostatnim dniu roku.  



Nasze koce, zimowe ubrania i środki czystości w wiosce Piraka w 

dystrykcie Khogani. 

Podziękowania od generała brygady Andrzeja Reudowicza, Szefa 

Centrum Dowodzenia,  i Profesor Krystyny Ostrowskiej, prezes Zarządu 

Głównego Stowarzyszenia Penitencjarnego Patronat. 

Kolejna partia koców i środków czystości dla dystryktu Khwaja Omari. 

Spotkanie dla dzieci policjantów w posterunku policji OCCP przy bazie 

Vulcan – przekazano piłki do piłki nożnej, podręczniki do angielskiego 

oraz plecaczki z wyprawkami szkolnymi od Megmar Logistics. 

3400 koców i dwa pudła narzędzi budowlanych już w Ghazni. 

Subgubernator dystryktu Raszidan ponownie w bazie Ghazni – otrzymał 

kolejną partię koców i środków czystości. 

Kolejna partia świeżutkich krówek – dar ZPC Milanówek – czterysta 

osiemdziesiąt kilogramów. 

Kolejne dwie wioski w Ghazni otrzymały nasze koce, zimowe ubrania i 

środki czystości.  

Wspomagając Stowarzyszenie Penitencjarne Patronat pomagamy 

również rodzinom w trudnej sytuacji – przekazaliśmy ponad sto 

pięćdziesiąt kilogramów kartofli, cebuli, półtora tysiąca torebek herbaty – 

to wszystko ze zbiórki prywatnej pośród znajomych i sąsiadów.  

Rozpoczynamy akcję ‘Bond’ – zbiórkę wszelkich niechcianych prezentów 

(kosmetyki, odzież, etc.) – trafią do podopiecznych Stowarzyszenia 

Penitencjarnego Patronat oraz ich rodzin.  

Kolejna wioska w Ghazni otrzymała nasze koce, zimową odzież i środki 

czystości.  


