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Konflikt w Syrii trwa od 2011 roku. Spowodował on największą od czasu II wojny światowej katastrofę humanitarną 
na świecie. Już 13,5 mln osób potrzebuje stałej pomocy humanitarnej, to ponad połowa mieszkańców Syrii sprzed 
wojny – a porównując z populacją Polski, to 1/3 naszego kraju. Dane: OCHA, grudzień 2016

Zniszczenia wojenne w Syrii, 2013r. Fot. Maciej Moskwa/Testigo Documentary

http://www.unocha.org/syria


Ponad 4,8 mln Syryjczyków i Syryjek zmuszonych zostało do ucieczki, głównie do sąsiadujących państw m.in. do 
Turcji (ponad 2,7 mln), Libanu (ponad 1mln) i Jordanii (ponad 650 tysięcy). To tak, jakby nagle opustoszała cała 
Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Bydgoszcz i Toruń. Dane: UNHCR, listopad 2016

Zniszczenia wojenne w Syrii, 2013r. Fot. Maciej Moskwa/Testigo Documentary

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/syria.php


6,3 mln Syryjczyków i Syryjek w obawie o życie opuściło swoje domy, szukając schronienia na terenie kraju. Połowa 
z nich to dzieci. Dane: OCHA, grudzień 2016

Rodzina, która na skutek działań zbrojnych opuściła swoje miejsce zamieszkania, 2013r. Fot. Maciej Moskwa/Testigo
Documentary

http://www.unocha.org/syria


Ponad 2 mln syryjskich dzieci nie uczęszcza do szkoły. W tysiącach szkół ze względu na skutki walk zbrojnych nie 
mogą się odbywać zajęcia szkolne. 1/4 szkół została zniszczona. Dane: OCHA, „2016 Humanitarian Needs
Overview”, październik 2015

Zamknięta szkoła, w której schroniły się osoby wewnętrznie przemieszczone, Syria 2013. Fot. Maciej Moskwa/Testigo
Documentary

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2016_hno_syrian_arab_republic.pdf


Ostrzały niszczą domy, szkoły i szpitale, infrastruktura wodno-sanitarna przestaje działać, znacznie zmniejsza się 
produkcja a ceny w sklepach rosną. Na zdjęciu syryjscy chłopcy wewnątrz sklepu z chlebem wypieczonym w jednej 
z piekarni, które wspiera PAH. 

Syryjscy chłopcy w sklepie spożywczym z chlebem wypieczonym w piekarni wspieranej przez PAH. Syria, prowincja Idleb, 
wrzesień 2016, fot. PAH.



Jedna z piekarni w Syrii wspierana przez PAH. Dostarczamy mąkę i drożdże by piekarnie mogły wypiekać tani chleb. 

Pracownicy jednej z piekarni wspieranej przez PAH. Syria, prowincja Idleb, wrzesień 2016, fot. PAH.



Jedna z piekarni w Syrii wspierana przez PAH. Dostarczamy mąkę i drożdże by piekarnie mogły wypiekać tani chleb. 

Piekarnia, Syria, prowincja Idbel, wrzesień 2016, fot. PAH.



Wśród najbardziej potrzebujących mieszkańców i mieszkanek obozów dla uchodźców wewnętrznych dystrybuujemy 
paczki żywnościowe. Syria, prowincja Idleb, marzec 2016,  fot. PAH. 



Wśród najbardziej potrzebujących mieszkańców i mieszkanek obozów dla uchodźców wewnętrznych dystrybuujemy 
paczki żywnościowe. Syria, prowincja Idleb, marzec 2016,  fot. PAH. 

W paczce znajdują się m.in. olej, ryba w puszce, sos pomidorowy, makaron, sól czy fasola w puszce. 



Dzieci w obozie dla osób wewnętrznie przesiedlonych, którym PAH zapewnił chleb. Syria, prowincja Idleb, marzec 
2016, fot. PAH.
W jednym z obozów dla osób wewnętrznie przesiedlonych w rejonie Idleb w północnej Syrii zgromadziło się tysiące 
rodzin, głównie z rejonu Hama. 9-letna Samara (pierwsza od lewej) mówi: "Czuję się tu dobrze, w nowym miejscu, z 
nowymi kolegami i z tym wszystkim co dostajemy ale tęsknię za domem, za okolicą. Chciałabym żeby wojna szybko 
się skończyła i żebym mogła wrócić do szkoły".



Uczniowie i uczennice Zespołu Szkół nr 28 w Toruniu w czasie gry „Głodni Wiedzy”, Toruń, 2015r.

Możecie pomóc Syryjkom i Syryjczykom razem z nami! Zorganizujcie grę terenową w Waszej szkole 
i zaangażujcie kolegów i koleżanki w zbiórkę pieniędzy na projekty żywnościowe w Syrii i na Ukrainie. 
Potrzebujecie większego wyzwania? Wyjdźcie z działaniami w teren, możecie też zachęcić do pomocy lokalne 
przedsiębiorstwa. 


