
 

 
Popatrz moimi oczami – kryzys humanitarny w Nepalu. Za kulisami pomocy humanitarnej  

Autorka: Olga Mielnikiewicz 

 

 

Etap edukacyjny: szkoły ponadpodstawowe  

 

Krótki opis: Uczniowie i uczennice zdobędą wiedzę o skutkach kryzysu humanitarnego  

na przekładzie trzęsienia ziemi w Nepalu, oraz o zasadach i dobrych praktykach w udzielaniu 

pomocy humanitarnej przez organizacje pozarządowe. Rozwijają empatię poprzez próbę 

spojrzenia oczami Nepalczyków. 

 

Odniesienie do podstawy programowej:  

Uczeń:  

• wyjaśnia, czym zajmują się wybrane organizacje międzynarodowe;  

• przedstawia przykłady działania organizacji pozarządowych i społecznych i uzasadnia  

ich znaczenie dla obywateli; 

• uzasadnia potrzebę pomocy humanitarnej i angażuje się (w miarę swoich możliwości)  

w działania instytucji (także pozarządowych), które ją prowadzą;  

• klasyfikuje państwa na podstawie analizy wskaźników rozwoju społecznego  

i gospodarczego, podaje przyczyny dysproporcji w poziomie rozwoju społeczno-

gospodarczego regionów świata; 

• ocenia i projektuje różne formy pomocy państwa i organizacji pozarządowych państwom  

i regionom dotkniętym kryzysem (klęskami ekologicznymi, wojnami, głodem);  

• wyjaśnia na przykładach znaczenie podstawowych norm współżycia między ludźmi, w tym 

wzajemności, odpowiedzialności i zaufania;  

• wyszukuje w mediach wiadomości na wskazany temat; wskazuje różnice między przekazami  

i odróżnia informacje od komentarzy 

 

Czas trwania: 2 godziny lekcyjne                                       

 

Główne zagadnienia:  

 kryzys humanitarny,  

 pomoc humanitarna. 

 

Cele zajęć: 

Po zakończeniu zajęć uczniowie i uczennice: 
 

 rozumieją jak katastrofy naturalne/kryzysy humanitarne wpływają na życie ludzi, 
 rozumieją, że za każdym kryzysem stoją historie ludzi, nie są to tylko krótkie relacje 

telewizyjne,  



 

 rozumieją na czym polega udzielanie mądrej pomocy humanitarnej (rozpoznanie 
potrzeb, dostosowanie pomocy do warunków itp.),  

 wiedzą, że taka pomoc jest udzielana m.in. przez organizacje humanitarne takie jak 
PAH i że sami mogą się zaangażować w udzielanie pomocy humanitarnej. 

Metody i techniki pracy: praca w grupach, praca w parach, burza mózgów, praca z materiałem 
audiowizualnym, dyskusja. 
 

Środki dydaktyczne i materiały: filmy, zdjęcia. 

 

Przebieg zajęć: 

 

Lekcja 1 – 45 minut +10 min. 
 
1.Wstęp/rozgrzewka (3 min)  
Zapytaj uczniów i uczennice, co wiedzą i co słyszeli o Nepalu, niech spróbują wymienić jak 
najwięcej informacji, skojarzeń. Możesz też poprosić ich wcześniej, aby się przygotowali, 
poszukali informacji samodzielnie. Jeśli w trakcie burzy mózgu nie pojawi się skojarzenia  
o trzęsieniach ziemi, które zdarzyły się w kwietniu i maju 2015 r., naprowadź uczniów i 
uczennice na ten fakt dodatkowymi pytaniami albo ewentualnie podsumuj część rozgrzewkową, 
mówiąc że dzisiejsza lekcja będzie poświęcona zagadnieniu kryzysu humanitarnego, a kolejna 
lekcja pomocy humanitarnej na przykładzie katastrofy naturalnej w Nepalu.  

 
2. Projekcja filmu (10 min) 
Obejrzyjcie razem film Nepal: Odbudowa szkół. PAH i WP: #logujemysiedlanepalu  z kanału 

youtube Polskiej Akcji Humanitarnej pah_org. 

Dopytaj czy uczniowie i uczennice mają pytania, czy trzeba coś wyjaśnić. Mogą podzielić się 

na szybko pierwszymi wrażeniami po obejrzeniu filmu.  

 

3. Zrozumienie treści filmu/selekcja informacji (10 min) + 7 min prezentacja na forum.  
Praca w parach i grupkach. Kula śniegowa. 
 
Przed ponowną projekcją filmu objaśnij uczniom i uczennicom zadanie polegające na tym,  
że w trakcie oglądania filmu powinni skoncentrować uwagę na wszelkich treściach, które 
dostarczają odpowiedzi na pytania poniżej. Zaznacz, że ważne jest aby zapamiętali jak 
najwięcej i przedyskutowali film między sobą, gdyż będzie to podstawą do kolejnych zadań. 
Zapisz pytania na tablicy, flipczarcie albo rozdaj jako skopiowane kartki. Po obejrzeniu filmu 
uczniowie i uczennice powinni pracować w parach nad pytaniami, a potem dobrać się  
w czwórki i porozmawiać o tym co zapamiętali i zrozumieli. Następnie kilka grup może streścić 
wyniki pracy w czwórkach na forum a inne osoby mogą dopowiadać  to, co nie zostało ich 
zdaniem powiedziane. 

https://www.youtube.com/watch?v=FfLJB-_IVRc&list=PLbOt8TlBhUxPzRTVgLYjG2ylqblpp_UX6&index=9
https://www.youtube.com/user/PolAkHum
https://www.youtube.com/user/PolAkHum


 

 

 

MATERIAŁ 1.  

 

Zapamiętaj i wypisz informacje z filmu, dające odpowiedź na pytania:  
 Jak wygląda życie bohaterów i bohaterek filmu (Manish, Manita i ich rodzice, Sandila, 

Devi Simikhanda): gdzie i jak mieszkają, co robią w ciągu dnia, co myślą i mówią  
o swoim życiu i sytuacji. Czego możesz dowiedzieć się o samym Nepalu  
i Nepalczykach z całego filmu.  

  
 Co się stało podczas trzęsienia ziemi i jakie konsekwencje dla Nepalczyków/bohaterów 

i bohaterek miało trzęsienie ziemi, jak wpłynęło na ich życie. 
 

Skup się na faktach, które pokazuje film, ale i na emocjach, opiniach bohaterów i bohaterek.  
W razie potrzeby odtwórzcie film ponownie na telefonach komórkowych. 
 
Informacje dla nauczyciela/nauczycielki:  
Zwróć uwagę, czy podczas prezentacji w grupach pojawiły się zagadnienia:  
- bariery w dostępie do edukacji (droga do szkoły, ubóstwo a edukacja, uwarunkowania 
kulturowe: sytuacja dziewczynek) przed i po trzęsieniu ziemi,  
- znaczenie i rola edukacji dla Nepalczyków, 
- pomoc samych Nepalczyków sobie nawzajem (np. wsparcie dla biedniejszej rodziny przez 
inne zasobniejsze). 
 
4. Spójrz moimi oczami – 15 min 
 
Poproś uczniów i uczennice, by spróbowali  wyobrazić sobie sytuację, w której spotykają 
osobiście któregoś z bohaterów lub bohaterek filmu:. Manitę, Manisha, Sandilę, mamę Manisha 
i Manity czy mamę lub tatę Sandili albo inżyniera, koordynatora PAH, dyrektorkę szkoły. Przed 
ćwiczeniem możecie wszyscy razem na forum przypomnieć sobie imiona bohaterów  
i bohaterek, możesz też wypisać je na tablicy/flipczarcie. Każdej grupie przydziel innego 
bohatera lub bohaterkę, tak aby spróbować spotkać każdego z nich, ewentualnie niech 
uczniowie i uczennice zgłoszą swoje preferencje. Sprawdź na końcu czy grupy w miarę 
równomiernie ‘zagospodarowały’ omawiane postacie. 
Następnie poproś o zastanowienie się w grupach, o co młodzi by chcieli zapytać 
Nepalczyków, o czym porozmawiać. Mogą wypisać sobie najważniejsze pytania, jeśli  
im to pomoże. Spróbujcie przeprowadzić taką improwizowaną rozmowę wczuwając się 
najlepiej jak możecie w wybranego bohatera lub bohaterkę pamiętając o wszystkim, co już 
wiecie o nich z pracy w poprzednim  ćwiczeniu.  
 
Poproś chętną grupę o odegranie dialogu na forum.  
Na koniec porozmawiaj z uczniami i uczennicami o tym doświadczeniu:  
- emocjach które im towarzyszyły (jak się czuli, co czuli, czy było im trudno rozmawiać, 
dlaczego,), refleksjach, które wzbudziło to ćwiczenie. 
 
 



 

Inna wersja ćwiczenia 
Spróbujcie wyobrazić sobie wybranych bohaterów i bohaterki po kilkunastu latach. Jak myślicie 
jak wygląda ich życie, co robią. Jak byście chcieli, żeby wyglądało ich życie, czego byście  
im życzyli. 
 
 6. Zadawanie/stawianie kluczowych pytań – 10 min (dodatkowe) 
Zadaj pytanie uczniom, czy pod wpływem filmu i pracy w grupach, zrodziło się w nich jakieś 
ważne pytanie, na które chcieliby podyskutować całą klasą ?  
 
Wypiszcie kilka pytań na tablicy i zadecydujcie wspólnie, o którym porozmawiacie. Czy film 
odpowiada na to pytanie? Jeśli nie, zastanówcie się gdzie znajdziecie odpowiedzi.  Możesz 
dać czas uczniom i uczennicom do następnej lekcji, aby spróbowali się poszukać potrzebnych 
informacji/argumentów. Zachęcamy do kontaktu z PAH kampanie@pah.org.pl. Zastanów się z 
młodzieżą, jak zweryfikują informacje i źródła z których korzystali?  Na kolejnej lekcji 
postarajcie się o tym porozmawiać.  

 
Jeśli nie będzie pytań ze strony uczniów i uczennic zaproponuj na przykład następujące:  
 
Czy widzicie jakieś podobieństwa między bohaterami i bohaterkami a Wami? Czy macie coś 
wspólnego?  
 
       *** 
Lekcja 2  - Pomoc humanitarna – 45 min  
 
1.Wprowadzenie  -  4 min  
Przypomnijcie sobie o czym rozmawialiście na poprzedniej lekcji wokół filmu: Odbudowa szkół 
w Nepalu. Jeśli wybraliście pytanie lub temat do dyskusji na poprzedniej lekcji i uczniowie oraz 
uczennicę się do niego przygotowali, porozmawiajcie o tym (10 min). Powiedz, że dzisiejsza 
lekcja poświęcona będzie udzielaniu pomocy humanitarnej 
 
2.Projekcja filmu: Za kulisami pomocy humanitarnej. Nepal. Zrozumienie treści filmu.  
 – 5 min  + 15 min 
 
Film jest dostępny na kanale Youtube PAH_org. 
 
Praca w małych grupach lub parach nad wyłowieniem informacji do zagadnień:   

 
a) Na czym polegała/jak wyglądała pomoc humanitarna udzielona mieszkańcom  

i mieszkankom Nepalu w dystrykcie Dhading? Na jakie potrzeby odpowiadała? 
 
b) Jak wygląda i na czym polega praca pracowników humanitarnych? 

 
c) Najważniejsze zasady pomocy humanitarnej.  

 

 
 

mailto:kampanie@pah.org.pl
https://www.youtube.com/watch?v=2kwbHhDb3yw&feature=youtu.be


 

 
3. Prezentacja wyników pracy na forum. – 5 min 
Pozostali uczniowie i uczennice mogą dopowiadać, jeśli zapamiętali więcej, niż pojawiło się  
w prezentacji grupy. 
Zapytaj, czy coś ich zaskoczyło? czy tego się spodziewali? Jakie mieli wyobrażenia o pomocy 
czy pracy pracowników humanitarnych?  
 
4. - Dobre praktyki pomocy humanitarnej  - ćwiczenie ze zdjęciami - 15 min 
Ćwiczenie nawiązuje do poprzedniego ćwiczenia i ma za zadanie ugruntowanie i pogłębienie 
wiedzy o pomocy humanitarnej.  
Zapytaj najpierw, czy na podstawie filmu uczniowie i uczennice mogą wymienić podstawowe 
zasady, dobre praktyki w udzielaniu pomocy humanitarnej przez organizacje pozarządowe.  
W filmie jest mowa o współpracy ze społecznością, analizie potrzeb i zwrócona jest uwaga,  
na to że pomoc powinna być profesjonalna.  
 
Następnie utwórz 3 lub 4 grupy uczniów i uczennic i rozdaj każdej z nich zestaw zdjęć, opisy 
zasad i nazwy zasad z załącznika nr 1, którymi kierują się organizacje, udzielając 
profesjonalnej pomocy humanitarnej (Materiał nr 2). Zadanie młodzieży będzie dwuetapowe. 
Najpierw dopasowanie nazwy zasady do zdjęcia, a następnie opisu zasady  
do zatytułowanego zdjęcia. Zasady będą się powtarzać; zdjęcia są za każdym razem inne.  
 
Na koniec ćwiczenia możesz pokazać wybrane zdjęcia na rzutniku/tablicy multimedialnej  
i omówić je razem z uczniami i uczennicami na forum. 
 
Dobre praktyki skutecznej pomocy humanitarnej:  

1. docieranie do najbardziej potrzebujących/identyfikacja grup wrażliwych,  
2. rekonesans/badanie potrzeb i ocena sytuacji,  

3. włączanie mieszkańców i mieszkanek w działania pomocowe,  
4. współpraca z lokalnymi partnerami/miejscowymi organizacjami,  
5. koordynacja pracy między międzynarodowymi organizacjami,  

6. zakup produktów pierwszej potrzeby i materiałów na miejscu lub w najbliższym rejonie,  

7. stałe podnoszenie jakości pomocy poprzez analizę i ocenę swoich działań.  
 
Jeśli będzie na to czas możesz wspomnieć iż są jeszcze inne ważne zasady, które wyznaczają 
etyczne standardy działania wszystkich organizacji humanitarnych, sformułowane przez 
założyciela Międzynarodowego Czerwonego Krzyża – Henry’ego Dunanta. Są to:  
 zasada bezstronności – oznaczająca, że pomoc humanitarna jest dostarczana wyłącznie  

w zależności od potrzeb, bez względu na narodowość, rasę, wyznanie, pozycję społeczną 

czy stronę konfliktu;  

 zasada neutralności – oznaczająca, że osoby udzielające pomocy humanitarnej nie będą 

angażowały się w spory religijne, polityczne, rasowe czy ideologiczne; 

 zasada niezależności – ma zagwarantować, że pomoc nie stanie się narzędziem w rękach 

polityków czy wojskowych, a jej udzielenie lub brak nie zostaną wykorzystane do osiągnięcia 

przez tych polityków i/lub wojskowych określonych celów politycznych, gospodarczych lub 

wojskowych.  



 

 
Więcej informacji do tego tematy znajduje się w publikacji Kryzysy humanitarne i pomoc 
humanitarna w pigułce. 
  
Zapytaj uczniów i uczennice o przykłady z własnego życia, doświadczenia dotyczące 
pomagania osobom, czy grupom osób, albo przykłady zasłyszane z mediów. Czy kierowali się 
jakimiś zasadami udzielając pomocy? Czy zapytali/zbadali potrzebę? Czy wydaje im się że ich 
pomoc była skuteczna, potrzebna i sensowna? Czy coś być dzisiaj inaczej zrobili?  
 
 4. Dyskusja, argumentowanie  - Quiz sznurkowy z TAK /NIE (15 min) 
 
Naklej taśmę malarską po środku klasy i zaznacz punkt środkowy oraz TAK i NIE  
na przeciwległych końcach linii. Możesz użyć sznurka. Przeczytaj głośno zdania z Materiału 3. 
Po przeczytaniu, na Twój znak uczniowie i uczennice powinni zając miejsca na linii  
w zależności od swojej opinii na dany temat, bliżej TAK albo NIE albo bliżej środka jeśli nie 
mają jasnej opinii na dany temat. Zapytaj wybrane osoby o uzasadnienie swojej pozycji. 
 
Materiał 3  
 

 Żeby pomagać wystarczy dobre i wrażliwe serce.  
 Najlepsza forma pomocy ofiarom kryzysów humanitarnych to wspieranie organizacji, 

zajmujących się pomocą humanitarną.  
 Najważniejsza zawsze w trakcie kryzysu jest zawsze odbudowa szkół.  
 Kryzysu humanitarnego można uniknąć.  
 Zawsze należy pomagać ofiarom kryzysów humanitarnych na świecie. 
 Kryzysy humanitarne zazwyczaj najbardziej dotykają kraje najuboższe. 

 
Dalsze kroki 

 Zadaj pytania pracownikowi humanitarnemu z PAH – napisz do PAH. 
 Prześledź stronę i kanał youtube Polskiej Akcji Humanitarnej i na ich podstawie wybierz  

informacje, jak krok po kroku wygląda udzielenie pomocy (jakie możesz wyodrębnić 
etapy).   

 Zaproś do szkoły osobę, która jest lub była świadkiem, poszkodowaną osobą w wyniku 
kryzysu humanitarnego albo klęski żywiołowej. Osobę, która może  podzielić się swoim 
doświadczeniem z uczniami i uczennicami. 

 

Literatura:  

 Pomoc humanitarna – publikacja PAH z 2014, 

 Kryzysy i pomoc humanitarna w pigułce. 

 

http://www.pah.org.pl/nasze-dzialania/53/wyszukiwarka_materialow
http://www.pah.org.pl/nasze-dzialania/53/wyszukiwarka_materialow


Załącznik nr 1  - Dobre praktyki/zasady pomocy humanitarnej  

Zasada 1 - docieranie do najbardziej potrzebujących /identyfikacja grup wrażliwych  
Pomoc powinna trafić w pierwszej kolejności do tzw. grup „wrażliwych”. Zazwyczaj są to: dzieci, kobiety, osoby starsze i z niepełnosprawnościami, 
ale mogą to być także jakieś dyskryminowane mniejszości. Podczas rekonesansu potrzeb zadaniem pracowników i pracowniczek humanitarnych jest 
jak najszybsze rozpoznanie takich grup.   

 

 

Fot. Archiwum PAH. Dystrybucja tarpolin/brezentu i koców dla poszkodowanej w wyniku trzęsienia ziemi ludności Nepalu w rejonie Timbu. 

 

 



Zasada 2 - Rekonesans/badanie potrzeb i ocena sytuacji  

Dokładna ocena potrzeb poszkodowanej ludności, które to potrzeby zmieniają się wraz z rozwojem kryzysu zaczyna się na ogół już w biurze w 
Warszawie i polega na śledzeniu informacji na wyspecjalizowanych stronach internetowych (AlertNet, ReliefWeb, gdacs.org/alerts/, emdat.be), 
nawiązywaniu kontaktów z organizacjami, które działają już na miejscu od lat, etc. Jednak dopiero osobista wizyta pracowników i pracowniczek 
humanitarnych w miejscu katastrofy i ocena sytuacji daje rzeczywisty ogląd skali i rodzaju potrzeb. Bardzo często już w czasie wizyt rekonesansowych 
udziela się pomocy humanitarnej – najczęściej w formie dystrybucji najbardziej potrzebnych przedmiotów. Dużą barierą dla organizacji 
pozarządowych w pracy na terenach pokryzysowych są odmienne warunki kulturowe, nieznajomość miejscowego języka i zwyczajów. Ważne jest, 
aby nie kierować się naszym wyobrażeniem o oczekiwaniach społeczności, ale rzeczywistymi potrzebami poszkodowanych i by nie kopiować 
wzorców przywiezionych z naszych krajów, ale dostosowywać sposób pomocy i styl pracy do miejscowych warunków. 

 

  
Fot. Maciej Moskwa/Testigo Documentary. Syria. Prowincja Idlib. Pracownica PAH na podstawie dokonanego rekonesansu dostarcza uchodźcom 
wewnętrznym najpotrzebniejsze rzeczy. Podczas wizyt u poszczególnych rodzin zbiera także informacje o kolejnych potrzebach Syryjczyków.  



Zasada 3 - Włączanie mieszkańców w działania pomocowe  
 
Do jednej z najlepszych praktyk organizowania pomocy humanitarnej należy angażowanie poszkodowanej ludności we wszystkie działania, zarówno 
w procesy decyzyjne, jak i samą realizację. Współpraca umacnia poczucie odpowiedzialności, podkreśla godność i podmiotowość poszkodowanych. 
 

 

Fot. Bartek Wrześniowski, Haiti, 2010. 2 stycznia 2010 r. na Haiti miało miejsce trzęsienie ziemi, które pochłonęło życie 220 tys. Haitańczyków, 
pozostawiając 2 mln bez dachu nad głową. Poszkodowani mieszkańcy miejscowości Leogane, leżącej na północ od Port-Au-Prince, uczestniczą w 
odbudowie swoich domów. Społeczność Leogane odegrała ważną rolę w tym procesie, decydowała o usprawnieniach konstrukcji domów, dzięki 
czemu nowe budynki posiadają większą odporność na działanie huraganu, informowała o potrzebach i w większości przypadków sama wykonywała 
prace remontowo-budowlane. 
 
 
 



ZDJĘCIE 2  

 

Fot. Archiwum PAH, Nepal. Budowa szkoły w Salmetar. Początek prac przy fundamentach. Mieszkańcy okolicznych wiosek pracują na budowie w 
ramach programu Cash for Work (płaca za pracę). Grunt pod szkołę został bezpłatnie przekazany przez miejscowego rolnika.  

 

 



Zasada 4.  Współpraca z lokalnymi partnerami/miejscowymi organizacjami/władzą lokalną 

Odbiorcy pomocy powinni być włączani w proces już na etapie planowania pomocy. Konieczna jest współpraca z władzami lokalnymi i 

administracją państwową, nawet jeżeli struktury te nie są efektywne. Współpraca stanowi podstawę wzajemnego uczenia się i umacnia poczucie 

odpowiedzialności władz lokalnych za społeczności, którym służą. Organizacje humanitarne nie mogą potęgować chaosu.  

 

Fot. Ceremonia otwarcia szkoły w Saraswoti (Shree Saraswoti Prathamic Vidhyalaya). Przekazanie certyfikatów. Od lewej:  Wicesekretarz, zastępca 
szefa powiatu (VDC = Village Development Committee),  dyrektor szkoły w Pancha Kanya (Bharat Rijal), sekretarz VDC (Thakur Prasad Simkhada), 
szef organizacji partnerskiej PAH Village Nepal (Chhiring Ondghi Sherpa). W tle Kacper Nowacki i Marta Żołnierska, koordynatorzy PAH.  



Zdjęcie 2 

 

Fot. Archiwum PAH. Somalia, stan Puntland. Rozmowy przedstawicielami komitetów lokalnych w wiosce somalijskiej na temat współpracy przy 

realizacji projektów zapobiegania głodowi w wyniku Suszy w Rogu Afryki.  

 

 

 

 



Zasada 5  - Koordynowanie działań z pracą innych organizacji międzynarodowych, działających na miejscu 

Organizacje humanitarne natychmiast po dotarciu do miejsca katastrofy współpracują ze sobą w ramach tzw. „systemu klastrów”, który koordynuje 
OCHA – wyspecjalizowana agenda ONZ. Dzięki wymianie informacji organizacje mogą efektywniej udzielać pomocy, nie dublując działań i 
docierać do większej ilości poszkodowanych.  

 

 

Fot Archiwum PAH.  Nepal 2015, Katmandu. Magazyny agendy ONZ ds. zwalczania głodu (WFP).    

 

 



Zasada 6 . Zakup produktów pierwszej potrzeby i materiałów na miejscu lub w najbliższym rejonie  

Najlepszą praktyką dostarczania artykułów pierwszej potrzeby jest ich zakup w kraju lub regionie wystąpienia katastrofy. Jest to po pierwsze na ogół 
dużo tańsze. W ten sposób również wspieramy miejscową ekonomię. Lokalne produkty są również najlepiej znane i akceptowane przez dotkniętą 
katastrofą społeczność.  

 

Fot. Archiwum PAH, Nepal 2015.  Dystrybucja koców i brezentu dla poszkodowanej ludności w Nepalu, w rejonie Tarkeygyang. 



Zasada 7 - stałe podnoszenie jakości pomocy poprzez analizę i ocenę swoich działań  

Integralną częścią każdej akcji niesienia pomocy jest jej ewaluacja. Podczas ewaluacji oceniane są przydatność i efektywność projektów 
pomocowych oraz spójność z zasadami niesienia pomocy humanitarnej. W trakcie trwania projektów pomocowych na bieżąco prowadzi się też tzw. 
monitoring postępu prac czyli wizyty w terenie, obserwacje i rozmowy z kluczowymi partnerami czy społecznością lokalną.  

 

 

Fot. Archiwum PAH. Koordynatorka PAH rozmawia z inżynierem w trakcie budowy szkoły w Gumndi, w dystrykcie Dhading. 

 


