
SPRAWOZDANIE  MERYTORYCZNE  Z  DZIAŁALNOŚCI 
STOWARZYSZENIA SZKOŁY DLA POKOJU W ROKU 2014

Część pierwsza

W roku 2014, realizując woje cele statutowe, Stowarzyszenie Szkoły dla 
Pokoju  pozyskiwało wsparcie dla placówek oświatowych w miejscach 
potrzebujących  pomocy.  Pozyskiwało  również  pomoc  humanitarną 
(środki  czystości,  żywność,  odzież,  etc.)  Pozyskiwane  towary 
przechowujemy nieodpłatnie dzięki życzliwości  Szkoły Jogi Foksal.  To, 
co  wysyłamy do  Afganistanu,  Kosowa,  Bośni  i  Hercegowiny trafia  na 
miejsce  we  współpracy  z  Dowództwem  Operacyjnym  Rodzajów  Sił 
Zbrojnych. 

Działając  w  kraju  współpracujemy  m.in.  ze  Stowarzyszeniem 
Penitencjarnym  Patronat  (pomoc  dla  osób  opuszczających  zakłady 
karne;  zapobieganie  bezdomności,  wsparcie  dla  rodzin  osób  w 
zakładach  karnych)  oraz  Fundacją  D.O.M (pomoc  dla  bezdomnych  i 
najuboższych  mieszkańców  Warszawy).  Reagujemy  na  konkretne 
potrzeby i staramy się pozyskać wsparcie. 

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. 

Na naszym profilu na Facebooku systematycznie zamieszczamy teksty o 
trudnym  dostępie  do  edukacji  w  różnych  miejscach  na  świecie  oraz 
dotyczące  szeroko  rozumianych  praw  człowieka.  Konsekwentnie 
pokazujemy,  że  nasze  życie  jest  bardzo  wygodne  i  dostatnie,  więc 
możemy i powinniśmy pomagać innym. 

Sortujemy odzież pozyskiwaną dla Ghazni czy Kosowa. Zostawiamy w 
kraju  to,  co  w  Ghazni  czy  Kosowie  byłoby  nieprzydatne  i  to,  czego 
wysłać nie możemy, czyli np. używane buty. To wszystko bardzo przydaje 
się  na  miejscu  (używane  buty  dla  warszawskich  bezdomnych).  To 
wszystko,  czasem  też  kawa  i  herbata  (zbiórki  prywatne  wśród 



znajomych) trafia do  Bacówki Fundacji  D.O.M w Warszawie przy ulicy 
Grójeckiej  oraz do Stowarzyszenia Penitencjarnego Patronat. To robimy 
systematycznie  –  stąd  jedynie  większe  partie  wspominamy w Części 
drugiej niniejszego Sprawozdania. 

Część druga

Działania Stowarzyszenia Szkoły dla Pokoju w 2014 roku

Styczeń 2014

9 – 25 stycznia 2014

Zbiórka  żywności  (mąka,  olej,  cukier,  fasola,  groch,  ryż)  dla  wioski 
Tawhid  Abad  w  Ghazni  –  wioska  dotkliwie  ucierpiała  podczas 
sierpniowego ataku  na polską bazę, ze względu na bliskie położenie. 
Zbiórka w Szkole  Jogi  na Foksal.  Zebraliśmy ponad 700kg żywności. 
Nieodpłatnie  otrzymaliśmy  50kg  świeżutkich  krówek  od  firmy  B&B 
Słodycze z pomysłem.

26 stycznia 2014

Wysyłka do Bośni i Hercegowiny – przy współpracy z PKW EUFOR oraz 
Dowództwem Operacyjnym. Przekazaliśmy sześć zestawów komputerów 
– pozyskanych nieodpłatnie z NBP – oraz trzynaście pudeł słowników i 
podręczników  do  języka  angielskiego  (w  zestawach:  podręcznik, 
ćwiczenia, podręcznik dla nauczyciela).

28 stycznia 2014

Nasze wyprawki szkolne przekazane uczniom w Mladikovinie (Bośnia). 

11 lutego 2014

Nasz  kolejny  transport  dotarł  do  Kosowa.  Głównie  używana  odzież  i 
podręczniki do języka angielskiego. 

13 lutego 2014

Kolejna  porcja  naszych  darów  przekazana  ojcu  Poli  (dziewczynki 
znalezionej przez polski patrol przy drodze Kandahar-Kabul). Wysłaliśmy 
mleko w proszku, kosmetyki pielęgnacyjne, ubranka, zabawki. 



15 lutego 2014

Zebrana  przez  nas  żywność  przekazana  mieszkańcom  wioski  Sartar 
Baba w Ghazni.

18 lutego 2014 

Nasze rękawice przekazane policjantom w Ghazni. 

15 marca 2014

Dostaliśmy  prawie  czterysta  kilogramów  nakrętek  (zebranych  przez 
naszych  żołnierzy).  Wylądowały  we  Wrocławiu.  Pamiętając  o  carbon 
footprint przekazaliśmy  je  jednej  z  tamtejszych  organizacji 
pozarządowych. 

27 marca 2014

Malutka wysyłka do Kosowa: trzy pudła materiałów papierniczych, dwa 
wory ubrań i pościeli. Materiały papiernicze opatulone w odzież sportową 
pozyskaną nieodpłatnie.

17 kwietnia 2014

Nasze rzeczy już  w Kosowie  (materiały  papiernicze,  odzież,  pościel). 
Wysyłka realizowana we współpracy z Redemptoris Missio z Poznania – 
żeby upraszczać logistykę i eliminować koszty.

6 maja 2014

Duży stół wraz z krzesłami przekazany Stowarzyszeniu Penitencjarnemu 
Patronat.  Także  żywność,  odzież,  środki  czystości  (zbiórka  prywatna 
wśród znajomych).

20 maja 2014

Nasza  odpowiedź  na  apel  SOS (Stołeczna  Odpowiedzialność 
Studentów) z Krakowa o dary dla dzieci ze świetlic środowiskowych: dwa 
pudła  pomarańczowych  kubeczków,  trzy  torby  gier  planszowych  oraz 
innych drobiazgów edukacyjnych.

21 – 30 maja 2014



Pomoc po powodziowa dla Bośni i Hercegowiny. Razem z młodzieżą i 
nauczycielami  z  Bielska-Białej,  oraz  dzięki  wsparciu  Firmy  Kubala 
wyekspediowaliśmy łącznie ponad pół  tony darów (150 wiader,  środki 
czystości, odzież, pościel, materiały papiernicze i przybory szkolne, piłki).

Czerwiec 2014

Ciąg dalszy zbiórki darów dla Bośni i Hercegowiny. 

21 lipca 2014

Nasze rzeczy – wysłane w maju – już w żeńskim liceum w Kuhistanie w 
afgańskiej  prowincji  Kapisa.  Dwa  wory  materiałów  piśmiennych, 
przyborów szkolnych i angielskich słowników.

28 lipca2014

Kolejna wysyłka do Bośni  i  Hercegowiny.  Tym razem dwa urządzenia 
wielofunkcyjne, rzutnik multimedialny, czterdzieści dwa pudła przyborów 
szkolnych/materiałów  piśmiennych  zebranych  w  Bielsku-Białej  przez 
młodzież; także trochę używanej odzieży i pościeli.

12 sierpnia 2014 

Nasze rzeczy już w Kosowie. 

30 sierpnia 2014

Niezwykły prezent ślubny – Ola i Dominik poprosili rodzinę i przyjaciół o 
przybory szkolne/materiały papiernicze.  Całość wyekspediowaliśmy do 
Kosowa. 

Wrzesień 2014

Miesiąc cichej logistyki – czas dogrywania z resortem obrony planów i 
umów transportowych na przyszły rok. 

24 września 2014

Nasze rzeczy już w Kosowie, przekazane tamtejszym szkołom. 

Październik 2014



Kolejna wysyłka do Bośni i Kosowa. Tym razem dziesięć komputerów, 
podarowanych  nam  przez  NBP.  Duża  partia  materiałów 
papierniczych/przyborów szkolnych, trochę używanej odzieży. 

Listopad 2014

Kolejny miesiąc cichej logistyki – dogrywanie planów transportowych na 
przyszły rok.

Zbiórka przedświąteczna dla Patronatu.

Grudzień 2014

Zbiórka najpotrzebniejszych, elementarnych rzeczy dla samotnej matki z 
Lublina – aby mogła odzyskać dziecko,  które ze względu na warunki 
bytowe trafiło  do pogotowia opiekuńczego.  Zbiórka niewielka,   ale  od 
naszej  pomocy ważniejsze zwrócenie  uwagi  na  potrzebujących  wokół 
nas – stąd obszerna relacja na stronie internetowej i naszym profilu na 
Facebooku. 

Bakalie (dar od firmy Bakalland),  paczki ze świątecznymi prezentami dla 
dzieci  osób  przebywających  w  zakładach  karnych  –  przekazane 
Patronatowi. Jak zawsze trochę odzieży, kilka zimowych kurtek. 


