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Warszawa, 7  stycznia 2010 r. 

Informacja prasowa 

 

W Afganistanie została otwarta nowa szkoła wybudowana przez „Edukację dla Pokoju”. 

 

20 grudnia 2009 roku nastąpiło oficjalne otwarcie budynku szkolnego w mieście Herat, w północno-

zachodnim Afganistanie. Projekt „Wyrównywanie szans poprzez równy dostęp do edukacji dla 

dziewcząt i chłopców w Heracie (budowa szkoły)”został zrealizowany przez Stowarzyszenie Edukacja 

dla Pokoju we współpracy z afgańskim partnerem „Herat Youth Union”. Projekt był współfinansowany 

przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach projektu „Polska Pomoc 2009”. 

 

Naukę w nowej szkole rozpocznie ponad 1500 uczennic i uczniów w wieku 7-18 lat. Nowa szkoła o 

powierzchni 960 m² składa się z 4 pomieszczeń: 10 klas oraz sześciu dodatkowych pomieszczeń 

pomocniczych (pokój nauczycielski, biblioteka itp.). Nauka będzie odbywać się w systemie 

zmianowym. Pozwoli to na wprowadzenie podziału na grupy żeńskie i męskie, dzięki czemu 

uszanowana zostaje tradycja afgańska, co z kolei zmotywuje mieszkańców miasta do posyłania do 

szkoły także dziewczynek. 

 

Budynek został ponadto wyposażony 

w pracownię komputerów. Jest to 

pierwszy murowany budynek w 

dzielnicy Heratu Pajan Ab, liczącej 

ponad 17 000 mieszkańców. Do tej 

pory nauka odbywała się w 

namiotach, bez względu na warunki 

pogodowe. 

 

Na rok 2011 zaplanowana jest budowa 

drugiego piętra tak, aby budynek 

szkolny mógł łącznie pomieścić 3000 

uczennic i uczniów. 

 

W uroczystości otwarcia budynku szkolnego udział wzięli m.in.: wiceprzewodniczący Rady 

Samorządowej Prowincji Herat Abdul Zahir Faizadeh, dyrektor Wydziału Edukacji Prowincji Herat 
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Ghulam Hazrat Tenhah, wicedyrektor Wydziału Edukacji Prowincji Heart Arwin Tahery, dyrektor 

szkoły w Pajan Ab Abdolwase Forootan, prezes Związku Młodzieży Heratu Ehsan Hajizadah, 

wiceprezes Związku Młodzieży Heratu Ali Ashgar Yaghoobi, prezes Stowarzyszenia Edukacja dla 

Pokoju dr hab., prof. SWPS, Piotr Balcerowicz oraz członek zarządu Stowarzyszenia Edukacja dla 

Pokoju Piotr Boruszkowski. Uroczystość relacjonowały lokalne media afgańskie: telewizja, radio i 

prasa.  

 

Jest to już piąty budynek szkolny wybudowany w Afganistanie przez zespół Stowarzyszenia Edukacja 

dla Pokoju.  

 

Dodatkowe informacje na temat projektu na stronie www.edukacjadlapokoju.org  

 

 

 

*** 

Edukacja dla Pokoju to organizacja pożytku publicznego mająca na celu wsparcie rozwoju edukacji  

w krajach Trzeciego Świata. Jesteśmy przekonani, iż wzrost poziomu wykształcenia społeczeństwa zwiększa szanse 

na długotrwały pokój i może skutecznie zapobiegać konfliktom. Stabilna sytuacja w krajach Trzeciego Świata ma 

bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i rozwój gospodarczy naszego kontynentu, w tym również i Polski. Więcej 

informacji na stronie www.edukacjadlapokoju.pl 

 

 

Informacji dodatkowych udzielają: 

 

Dr hab., profesor SWPS, Piotr Balcerowicz 

E-mail: piotr.balcerowicz@edukacjadlapokoju.org 

Tel. Kom.: 501 125 007 

 

Aleksandra Minkiewicz 

E-mail: Aleksandra.minkiewicz@edukacjadlapokoju.org   

Tel. Kom.: 501 046 613 

 


