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TRZECI ROK POMOCY DZIECIOM W ALEPPO (2020) 

 

SYTUACJA DZIECI W SYRII 

W 2020 roku minęły trzy lata, odkąd prowadzimy działania na rzecz dzieci w Aleppo.  

To syryjskie miasto zniszczone wojną powoli podnosi się z ruin. Sytuacja mieszkańców jest 

bardzo trudna. W styczniu 2020 roku opublikowano Raport Międzynarodowej Komisji Śledczej 

ds. Syrii. Wynika z niego, że podstawowe prawa syryjskich dzieci są nagminnie naruszane lub 

łamane. Codziennością małych Syryjczyków stała się śmierć ich bliskich, rozłąka z rodziną, rany 

na ciele, strach i niepewność. Wiele dzieci pozbawiono dostępu do edukacji. W skutek ataków 

zbrojnych wiele budynków szkolnych zostało zniszczonych lub zamkniętych. Statystyki 

wskazują, że co trzecie dziecko w wieku szkolnym – na 6 milionów zamieszkujących Syrię – nie 

chodzi do szkoły, a  większość nastolatków w wieku 15-16 lat nie potrafi czytać.  Rodziny 

starają się szukać jakichkolwiek zajęć edukacyjnych dla swoich dzieci dostępnych w okolicy, 

ale jest to bardzo trudne. Istotny problem stanowi także brak nauczycieli. 

  



 

DZIAŁANIA W ROKU WYBUCHU PANDEMII COVID-19 

 

 

W roku wybuchu pandemii COVID-19 staraliśmy się w sposób szczególny wspierać 

mieszkańców Aleppo. Przez cały 2020 roku wspieraliśmy dzieci w powrocie do szkoły  

oraz zapewnialiśmy im bezpieczną przestrzeń i warunki do nauki. Owocami naszych działań 

były zajęcia edukacyjne prowadzone w naszej mini-szkole, zajęcia organizowane podczas 

wakacji oraz dystrybucja paczek z pomocą dla 100 rodzin, których dzieci uczą się w świetlicy. 

Pod koniec 2020 roku przenieśliśmy także naszą mini-szkołę do nowego budynku, dzięki czemu 

będziemy mogli zapewnić miejsce do nauki większej liczbie dzieci. Wszelkie nasze działania 

były możliwe dzięki hojności i  wsparciu darczyńców, którzy przez cały 2020 rok przekazywali 

swoje darowizny na ten cel. 

 



 

Dzięki ofiarności osób wspierających nasze działania nieprzerwanie od 2018 roku 

prowadzimy świetlicę edukacyjną dla dzieci na terenie Aleppo. Uczniami naszej mini-szkoły są 

dzieci dotknięte trudnym doświadczeniem wojny. Wiele z nich straciło najbliższych członków 

rodziny. Mimo swojego młodego wieku znaczna część z nich musi pracować, często w 

niebezpiecznych warunkach, aby wesprzeć żyjące w biedzie rodziny. Świetlica jest dla nich 

miejscem oderwania od rzeczywistości dotkniętej cierpieniem. Dzieci mają do dyspozycji 

przestrzeń, by się uczyć, bawić, nawiązywać przyjaźnie, odkrywać swoje umiejętności i w ten 

sposób odzyskać ułamek straconych lat dzieciństwa. Bardzo ważną częścią edukacji jest także 

praca w grupie i nauka komunikacji bez przemocy. 



 

 

 

  



W 2020 roku świetlica była otwarta z przerwami wynikającymi z restrykcji 

wprowadzanych przez władze kraju. Od połowy marca do połowy czerwca musieliśmy ją 

zamknąć z uwagi na bezpieczeństwo dzieci. Z uwagi na fakt, że granica Syrii została zamknięta, 

wirus nie rozprzestrzenił się w takim stopniu jak w innych krajach. Dlatego też 15 czerwca 

możliwy był powrót do szkoły, co bardzo ucieszyło wszystkie dzieci. Długi czas izolacji sprawił, 

że wróciły one stęsknione za koleżankami, kolegami i nauczycielami, a  jednocześnie 

podekscytowane myślą o dalszej nauce. W czasie kwarantanny pomagałem mamie w domu i 

zacząłem uczyć się nowego języka. Bardzo często myłem ręce. –  opowiadał nam 8-letni Saeed. 

 

Przez całe wakacje nasza świetlica była otwarta, dzieci codziennie przebywały pod 

opieką nauczycieli, uczestniczyły w zajęciach sportowych, spędzały czas na nauce i zabawie.  

W ten sposób nadrobiliśmy trzymiesięczną przerwę w edukacji. Niestety, pod koniec lipca 

świetlica ponownie została zamknięta z powodu pogarszającej się sytuacji związanej  

z pandemią. Otworzyliśmy ją dopiero na początku października. W grudniu razem z dziećmi 

świętowaliśmy Boże Narodzenie. Każdy uczeń otrzymał od Świętego Mikołaja nową, ciepłą 

kurtkę. 



 

 

PRZENIESIENIE ŚWIETLICY EDUKACYJNEJ DO NOWEGO MIEJSCA 

 

 

W listopadzie przenieśliśmy naszą mini-szkołę do nowego, większego budynku, dzięki 

czemu więcej dzieci będzie mogło się w niej uczyć. Od początku prowadzenia przez nas 



świetlicy w Aleppo, chętnych do nauki było znacznie więcej, niż mogliśmy w niej pomieścić. 

Obecnie w lekcjach uczestniczy regularnie 80 dzieci w różnym wieku (od 6 do 14 roku życia), 

ale w najbliższych miesiącach, dzięki zmianie szkoły i jej powiększeniu, będziemy mogli przyjąć 

kolejne 30 dzieci.  

 

Nowe miejsce jest lepiej oświetlone i bardziej przestronne: mamy do dyspozycji trzy 

sale lekcyjne i salę ćwiczeń, a także mały pokój nauczycielski, kuchnię i dwie toalety. Każda z 

trzech klas ma duże okna i wychodzi na podwórko. Obecnie w naszej szkole pracuje 5 

nauczycieli, wychowawca-pedagog i kierownik szkoły. 



 

 

 

  



Miejsce, które tworzymy dla dzieci w Aleppo, jest dla wielu z nich jak drugi dom, w 

którym mogą poczuć się bezpieczne, zauważone i ważne. To właśnie szkoła jest miejscem, w 

którym mogą zaznać ciepła i opieki, odkrywać talenty, rozwijać się i doświadczać tego, co 

zostało im zabrane przez wojnę. Swoją pomocą obejmujemy dzieci niezależnie od wyznania 

ich rodziców. 

 

 

  



100 PACZEK Z POMOCĄ DLA RODZIN Z DZIEĆMI 

 

 

 

 



 

 

Skutkiem pandemii COVID-19, oprócz wprowadzonych w Syrii obostrzeń, był gwałtowny 

wzrost cen żywności, a także innych produktów użytku codziennego. Wiele rodzin znalazło się 

w dramatycznej sytuacji. Postanowiliśmy wesprzeć rodziny, których dzieci przychodzą na 



zajęcia do naszej świetlicy. W połowie maja wraz z naszymi partnerami lokalnymi rozdaliśmy 

dzieciom 100 paczek artykułów higienicznych i spożywczych. Paczki zawierały 

najpotrzebniejsze produkty.  

 

W Aleppo pracujemy z partnerami, co do rzetelności których jesteśmy pewni i którzy pomagają 

dzieciom niezależnie od ich wyznania i dzielnicy, w której mieszkają. Prowadzimy nasze 

działania przy współpracy z organizacją Hope  Center  (Centrum  Nadziei), a partnerem 

monitorującym  jest  Caritas  Polska.  Regularnie otrzymujemy od naszych partnerów dokładne 

raporty finansowe i merytoryczne wraz ze zdjęciami z poszczególnych działań. 

 

Marzeniem wielu dzieci z Aleppo jest to, żeby móc się uczyć. Dzięki wsparciu naszych 

darczyńców, już ponad 10 tysięcy dzieci i młodzieży z Aleppo zostało objętych naszą opieką. 

Kolejne dzieci czekają na pomoc. Potrzebujemy wsparcia, by nasza mini-szkoła mogła działać 

także w przyszłym roku. Prosimy o darowizny na ten cel: Fundacja Świętego Mikołaja, nr 

Volkswagen Bank Polska S.A. 37 2130 0004 2001 0299 9993 0002 z dopiskiem: darowizna 

Aleppo - pomoc dzieciom. Więcej informacji na naszej stronie: www.mikolaj.org.pl/Aleppo  

http://www.mikolaj.org.pl/Aleppo

