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Opisy zdjęć do warsztatów. Pomoc Humanitarna.  

Poniższe opisy zdjęć prezentują ogólne informacje dotyczące wszystkich użytych fotografii w 
materiałach związanych z pomocą humanitarną. 
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Zdjęcie 1 

Fot./Maciej Moskwa/ TESTIGO Documentary/ Syria, prowincja Idlib, 2013  

Od 2011 roku na terenie Syrii toczy się konflikt zbrojny.  W wyniku prowadzonych działań wojennych, wiele osób musiało opuścić swoje domy 
pozostawiając w nich podstawowe artykuły codziennego użytku. Na zdjęciu dziewczynka, która wraz z rodziną znalazła schronienie w jaskini.  
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Zdjęcie 2 

Fot./ Maciej Moskwa, Testigo Documentary.  

Syria, Kafranbel, prowincja Idlib, styczeń 2013 r. Jedna z głównych ulic miasteczka Kafranbel. W sierpniu 2012 r. toczyły się tu ciężkie walki pomiędzy 
siłami rządowymi a rebeliantami. Po przejęciu kontroli nad miastem przez Wolną Armię Syryjską, Kafranbel stało się celem regularnych ataków 
lotniczych i artyleryjskich dokonywanych przez armię lojalną rządowi Bashara al-Assada. Chociaż miasteczko próbowało żyć normalnie, funkcjonował 
nawet bazar, tojednak w każdej chwili mogło dojść do kolejnego ataku. Piwnice miejscowego szpitala wypełniały się wtedy rannymi, a z minaretu 
znajdującego się przy sfotografowanej ulicy płynęły apele o krew dla rannych. Wojna w Syrii, która rozpoczęła się w 2011 r. powstaniem antyrządowym, 
przerodziła się w brutalną wojnę domową, która kosztowała życie ok. 220 tys. osób, 4,1 mln osób stało się uchodźcami w krajach ościennych: Turcji, 
Jordanii, Libanie, a 7 mln uchodźcami wewnętrznymi (dane: UN OCHA , stan na marzec 2015).  
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Zdjęcie 3 

Fot./PAH/Syria: Dostarczanie żywności. Wypiek chleba w północno- zachodniej części Syrii. Prowincja Hama i Idlib, 2013. Fot. PAH  

Podczas kryzysów humanitarnych zniszczeniu ulega również ziemia uprawiana przez miejscowych rolników, z której czerpane jest pożywienie, zakłady 
przemysłu spożywczego oraz drobne przedsiębiorstwa produkujące żywność. Na zdjęciu kilkuletnia dziewczynka trzymająca chleb arabski, który 
wypieczony został w odremontowanych syryjskich piekarniach, a półprodukty zakupione zostały przez organizacje prowadzącą pomoc humanitarną na 
tym terenie. Ten chleb to nie tylko pożywienie dla potrzebujących, ale i praca dla piekarzy oraz wsparcie lokalnej społeczności. 
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Zdjęcie 4  

Fot./Maciej Moskwa/Testigo Documentary/Syria, March 2013 

Zdjęcie to przedstawia rodzinę która otrzymała rzeczy takie jak jak koce, odzież, materiały kuchenne. Pomoc udzielana przez Polską Akcję Humanitarną.   
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Zdjęcie 5 

Fot. /Natalia Miedziak, Polska, sierpień 2015.  

Akcja zorganizowana przez Polską Akcję Humanitarną z okazji Dnia Pomocy Humanitarnej obchodzonego 19 sierpnia. Wydarzenie nie odbyłoby się bez 
zaangażowania kilku wolontariuszy, którzy zapraszali przechodniów do wyklejania 4 obrazków przedstawiających sytuację wymagające niesienia 
pomocy humanitarnej.  
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Zdjęcie 6 

PAH/2015  

Zdjęcie przedstawia wykorzystywane materiały edukacyjne podczas pracy z uczniami.  

Pierwszą formą zaangażowania się jest zdobywanie wiedzy. Można to robić w sposób ciekawy i nieszablonowy! 
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Zdjęcie 7 

Uniwersytet Śląski/2014 

Akcja Fundraisingowa na Uniwersytecie Śląskim, wspierające budowę studni w Sudanie Południowym.  
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Zdjęcie 8 

Agencja Gazeta/December 2015 

Maraton pisania listów. 
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Zdjęcie 9 

 Maciej Moskwa/TESTIGO Documentary/Syria, 2013 

Polska Akcja Humanitarna prowadzi działania pomocowe na terenie Syrii. Głównie skupiamy się na dostarczaniu pitnej wody oraz udzielaniu 
schronienia osobom poszkodowanym w wyniku konfliktu. Prowadzimy przenośną klinikę, dofinansowujemy mąkę trafiającą do tamtejszych piekarni. 
Skupiamy się na niesieniu pomocy osobom wewnętrznie przesiedlonym.   
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