
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI 
STOWARZYSZENIA SZKOŁY DLA POKOJU W ROKU 2015

Część pierwsza

W roku 2015, realizując swoje 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 oraz polskimi kontyngentami wojskowymi. 

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  warszawskich 
bezdomnych oraz 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. 

Chętnie  chodzimy  do  szkół  na  spotkania  z  młodzieżą  –  pokazujemy 
zdjęcia z miejsc, w których dostęp do edukacji jest trudny. Pokazujemy, 
jak ważna jest edukacja i przed czym chroni. Zachęcamy młodych ludzi 
do  pomagania  innym  –  ludziom  wokół  siebie  (starszym,  samotnym 
sąsiadom).  Do  dzielenia  się  tym,  co  mamy  i  do  niemarnowania 
(używanej odzieży w dobrym stanie, książek, żywności). 

Konsekwentnie  prowadzimy  kampanię  przeciw  marnowaniu  żywności, 
rozpowszechniając  i  udostępniając  teksty  dotyczące  tego  problemu. 
Pośredniczymy  w  przekazywaniu  żywności  –  gdy  ktoś  ma  nadmiar 
(choćby  niewielka  ilość  –  po  Świętach,  etc.)  i  chce  przekazać  np. 
warszawskim bezdomnym. 

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. 

Wiedząc, jak oderwane od życia przepisy potrafią zabić entuzjazm do 
działania i pomocy, staramy się udostępniać to, co sami wypracowaliśmy 
(otworzyć subkonto, przyjąć darowiznę na moment – żeby ją sprawnie 
oclić i przekazać tam, dokąd powinna trafić, etc.).

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  –  tu  na  miejscu, 
nieocenione dla warszawskich bezdomnych. Tego zawsze za mało. 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 roku 2015

Styczeń 2015

Przez  cały  miesiąc  dziękujemy wszystkim,  którzy  wsparli  nas  jednym 
procentem  podatku  –  cały  czas  podkreślamy,  że  każda  kwota  ma 
znaczenie.  Wiemy,  że  wciąż  połowa  podatników  nie  przekazuje  tych 
pieniędzy.  Do  tych  ludzi  chcemy  dotrzeć.  Pokazać,  że  warto  żyć 
świadomie, doceniać wartość swoich możliwości i pieniędzy. 

22 stycznia 2015

Dostaliśmy siedemnaście pudeł używanych angielskich podręczników i 
słowników ze Szkoły Archibald – z przeznaczeniem dla Kosowa.

Luty 2015

2 lutego 2015

Nasze dary (materiały papiernicze,  przybory szkolne,  środki  czystości, 
używana  odzież)  rozdysponowane  w  Bośni  (  w  Bosańskim  Brodzie  i 
Moradicy)  przez  żołnierzy  PKW  EUFOR  (Zespół  Łącznikowo-



Obserwacyjny). Odzież rozdana najuboższym rodzinom przy współpracy 
z  miejscowym  Czerwonym  Krzyżem.  Szkoła  podstawowa  VUK 
KARADZIĆ  w  Tesliću  otrzymała  przybory  i  pomoce  szkolne  zebrane 
przez  młodzież  ze  szkół  w  Bielsku-Białej.  Polscy  uczniowie  dołączyli 
również karki z życzeniami w języku serbsko-chorwackim. Piękny gest i 
ofiarność  polskich  uczniów  został  bardzo  ciepło  przyjęty  przez 
obdarowanych.  Inicjatorką  i  koordynatorką  zbiórki  była  Pani  Dorota 
Marek, nauczycielka z IV LO im. KEN w Bielsku-Białej. Bielscy uczniowie 
zebrali  łącznie  33  pudła  przyborów  i  pomocy  szkolnych  dla  swoich 
rówieśników w Bośni. Zbiórka miała miejsce w połowie 2014 roku. 

12 lutego 2015

Wsparcie  Projektu  Bellur  –  coroczna  impreza  organizowana  przez 
Szkołę Jogi Foksal. Bellur to nazwa wioski w Indiach, w której urodził się 
BKS Iyengar. Niektórzy wolontariusze Stowarzyszenia Szkoły dla Pokoju 
uczą i  praktykują jogę w Szkole Jogi  Foksal  i  wzięli  udział  w kolejnej 
edycji  wydarzenia (uroczysta sesja jogi, zbiórka pieniędzy oraz aukcja) 
Szkoła  Jogi  Foksal  przekazała  na  Projekt  Bellur  9  tysięcy  PLN. 
Pieniądze  przeznaczone  są  na  budowę/modernizację  szkoły,  ośrodek 
zdrowia, uzdatnianie wody, etc. 

13 lutego 2015

Kolejna partia naszej pomocy humanitarnej rozdysponowana w Kosowie 
przez  żołnierzy  XXXI  zmiany  KFOR.  Przekazaliśmy  używaną  odzież, 
przybory i pomoce szkolne, oraz używane podręczniki do nauki języka 
angielskiego. 

6 marca 2015

Ciepłe ubrania i buty dostarczone do Bacówki na Grójecką (Punkt Zbiórki 
i Rozdziału Darów Fundacji D.O.M Grójecka 20b domofon 1) – pomoc 
dla bezdomnych i najuboższych mieszkańców stolicy. Dla mokotowskiej 
świetlicy dla dzieci (prowadzonej przez tę samą organizację) – kredki, 
bajki na dvd oraz szklanki. 

11 marca 2015



Ponad 500kg darów (materiały papiernicze, odzież, angielskie słowniki i 
podręczniki,  rzutnik,  komputer)  w  drodze  do  Kosowa.  Wszystko 
zapakowane i wyprawione w drogę dzięki życzliwości Szkoły Jogi Foksal.

6 kwietnia 2015

NORA

Rzadko w sprawozdaniach merytorycznych pisze się o tym, czego się 
nie zrobiło.

Żołnierze PKW KFOR, wspierający najuboższych mieszkańców Kosowa, 
chcieli  również  pomóc  ośmioletniej  Albance  z  paskudną  zmianą 
nowotworową na górnej wardze. Takiej operacji nie da się przeprowadzić 
w Kosowie, ani tez w sąsiedniej Macedonii. Stowarzyszenie  Szkoły dla 
Pokoju znalazło  pomoc  w  kraju  –  Wojewódzki  Szpital  w  Koszalinie 
zgodził  się  przyjąć  Norę  na  całe  skomplikowane  leczenie. 
Zorganizowano tez logistykę pobytu dziewczynki wraz z matką na czas 
leczenia. Dyrektor Szpitala Pan Doktor Andrzej Kondaszewski nie tylko 
zapewnił pomoc medyczną, ale też całą logistykę. Michał Kochańczyk, 
podróżnik, żeglarz, alpinista (członek Stowarzyszenia Szkoły dla Pokoju) 
znalazł  tłumaczy  z  języka  albańskiego  i  zmobilizował  wolontariuszy 
gotowych otoczyć opieką Norę i jej matkę. W akcję włączyło się Radio 
Koszalin z Panią Redaktor Jagodą Koprowską. I wtedy ojciec Nory nie 
wyraził  zgody.  Ze  względu  na  swoje  przekonania.  Chociaż  sam 
wcześniej o leczenie prosił. Wielka lekcja dla nas wszystkich. Nora nie 
przyjechała do Polski na leczenie. Skazał ją jej własny ojciec.

6 maja 2015

Relacja  z  przekazania  kolejnej  partii  pomocy  humanitarnej  dla 
najuboższych  mieszkańców  Kosowa  –  pięć  najuboższych  rodzin  w 
gminie Kaćanik otrzymało pościel, odzież, zabawki i przybory szkolne dla 
dzieci. Ludzie bez żadnego wykształcenia, pracy i szansy na pracę. 

25 maja 2015 

Kolejny transport darów dotarł do Kosowa

28 maja 2015

Kolejna partia darów wyrusza do Kosowa. 



Czerwiec 2015

Stowarzyszenie  Szkoły dla Pokoju bierze udział w akcji Sekretna Misja 
Kobiet  (zbiórka  bielizny  dla  kobiet  w  Burkina  Faso).Centrum  Misji  i 
Ewangelizacji  Kościoła  Ewangelicko-Augsburskiego  zainicjowało 
ogólnopolską zbiórkę bielizny dla kobiet  w Burkina Faso (na wyraźną 
prośbę  tamtejszych  kobiet).  Stowarzyszenie  Szkoły  dla  Pokoju 
przyłączyło się do zbiórki ze względu na wymiar edukacyjno-higieniczny 
akcji. Razem z nami w Warszawie zbierał również Goethe-Institut.

24 lipca 2015

Jedna trzecia naszych darów z poprzedniego transportu już w wiosce 
Kerbliq  ma  pograniczu  kosowsko-macedońskim  –  przekazana 
najuboższej ludności przez żołnierzy PKW KFOR.

26 lipca 2015

Piekarnia  w  Nepalu (społeczność  na  Facebooku,  grupa  przyjaciół 
pomagająca w Nepalu) – Stowarzyszenie  Szkoły dla Pokoju otworzyło 
subkonto, żeby usprawnić działania społeczności. Społeczność zwracała 
się wcześniej do innych organizacji pozarządowych z prośbą o otwarcie 
subkonta – wszystkie żądały za to zapłaty.

28 lipca 2015

Duży  samochód  pełen  darów  (odzież,  używane  buty  męskie,  kawa, 
herbata, środki czystości) dotarł do Bacówki. 

5-11-12 sierpnia 2015

Kołdry, pościel, sprzęt kuchenny oraz naczynia – ogromna partia darów 
przekazanych  nam  nieodpłatnie  przez  Narodowy  Bank  Polski  już  w 
Słupsku. Dary zostały rozdysponowanie przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie.  Wśród  obdarowanych  między  innymi:  Ośrodek  Interwencji 
Kryzysowej,  Ośrodek  Pomocy  dla  Bezdomnych  i  Wychodzących  z 



Bezdomności,  DPS  Leśna  Oaza,  Towarzystwo  im.  Świętego  Brata 
Alberta.

27 sierpnia 2015

Wsparliśmy  darami  dwa  zaprzyjaźnione  Stowarzyszenia.  Lubelskie 
Stowarzyszenie  Pierwsza  Szansa otrzymało  dwa  pudła  odzieży  i 
zabawek, Stowarzyszenie Penitencjarne Patronat – używaną zmywarkę 
oraz inne sprawne sprzęty AGD. 

3 września 2015 

Początek zbiórki darów dla Kosowa (odzież, środki czystości, materiały 
piśmienne, środki opatrunkowe, jednorazowe fartuchy i rękawice)

9-10 września 2015

OGÓLNOPOLSKA  PLATFORMA  POMOCY  DLA  UCHODŹCÓW 
(WITAMY W POLSCE I TO DAJEMY) – nasz pierwszy krok w kierunku 
stworzenia banku ofert pomocy dla uchodźców. Platforma przeznaczona 
dla  samorządów,  organizacji  pozarządowych,  społeczności,  związków 
wyznaniowych, etc. Prosty, dobry pomysł – nie podjęty przez polityków 
ze względu na kalendarz wyborczy. 

18 września 2015

Nasze dary rozdane w Kosowie przez żołnierzy PKW KFOR. 

Tego samego dnia kolejna partia darów wyruszyła do Kosowa (używane 
komputery,  odzież,  podręczniki  do  angielskiego,  środki  czystości, 
jednorazowe  rękawice  i  fartuchy).  Materiały  piśmienne zebrane  przez 
uczniów warszawskiego Liceum im. Tadeusza Reytana.

Październik 2015

Nasza pomoc dla najuboższych mieszkańców Słupska rozdysponowana 
do końca przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Początek zbiórki darów do kolejnej wysyłki do Kosowa. 

Listopad 2015

13 listopada 2015



Wizyta  przedstawiciela  Stowarzyszenia  Szkoły  dla  Pokoju  w jednej  z 
warszawskich szkół: Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. 
Obrońców  Barykady  Września  1939  (spotkanie  z  kilkoma  klasami, 
rozmowa o trudnym dostępie do edukacji w wielu miejscach na świecie; 
o tym, dlaczego edukacja jest ważna i przed czym chroni, etc. – zachęta 
do pomagania innym i dzielenia się tym, co mamy)

23 listopada 2015

Żołnierze  PKW  KFOR  przekazali  nasze  dary  szkołom  (komputery 
stacjonarne, materiały piśmienne, przybory szkolne, drukarkę i faks) oraz 
mieszkańcom  wiosek  (używana  odzież,  środki  czystości)  w  gminie 
Strpce. 

27 listopada 2015

Wiedząc, jak oderwane od życia przepisy potrafią zabijać entuzjazm i 
chęć do działania staramy się udrażniać ścieżki i użyczać już udrożnione 
innym chcącym działać. Na kilka godzin i tylko na papierze staliśmy się 
właścicielami sprzętu pożarniczego dla Bośni i Hercegowiny. Cały sprzęt 
podarowany  nam  przez  Fundację  EDURA (Fundacja  Edukacja  i 
Technika  Ratownictwa)  przekazaliśmy  PKW  EUFOR.  Nasza  rola 
polegała na bardzo sprawnym ocleniu towaru (mamy wymagany numer 
EORI) dzięki uprzejmości Agencji Celnej TerraMar w Pruszkowie. 

Grudzień 2015

Kolejna zbiórka materiałów piśmiennych i przyborów szkolnych w Liceum 
im.  Tadeusza  Reytana,  kolejna  partia  używanych  angielskich 
podręczników i słowników ze Szkoły Archibald. 

Doraźne  wsparcie  Bacówki (używana  odzież  i  buty  męskie,  kawa, 
herbata). 

Przedświąteczne wsparcie dla Patronatu (żywność, odzież). 

Wszystkie  przedstawione  w  tym  Sprawozdaniu  działania 
Stowarzyszenia  Szkoły dla  Pokoju w roku 2015 (wraz z  bogatym 
materiałem  zdjęciowym)  na  stronie  www.szkolydlapokoju.pl 
zakładka Wydarzenia oraz na naszym profilu na Facebooku. 

http://www.szkolydlapokoju.pl/



