TRZE,SIENIE ZIEMI NA HAITI
„Liczba potwierdzonych ofiar śmiertelnych
trzęsienia ziemi z 12 stycznia
tylko w rejonie metropolitalnym stolicy Haiti,
Port-au-Prince,
przekroczyła

150 tysięcy

- poinformowała haitańska minister kultury
i łączności Marie-Laurence Jocelyn Lassegue.”
„Niecała minuta to bardzo niewiele.
Jak się okazuje, jest to wystarczająco dużo czasu, by zniszczyć całe
państwo.
Potężne trzęsienie ziemi, które 12 stycznia zrujnowało Haiti, trwało tak
krótko.”

„Haitańczycy potrzebują naszej pomocy.
Oni muszą wiedzieć, że nie są teraz sami!”
Zbiórka pieniędzy dla Haitańczyków:
- puszki Szkolnego Samorządu Uczniowskiego
+ dochód ze sprzedaży biletów kolejnego S.A.F.-u;
- w pokoju pedagogów IIp. S.204;
- w bibliotece szkolnej;
- przelewem na konto CARITAS

Caritas Polska wzywa o pomoc
dla ofiar trzęsienia na Haiti
„W odpowiedzi na apel Benedykta XVI Caritas Polska wzywa
o pomoc dla ofiar najsilniejszego od 200 lat trzęsienia ziemi na Haiti. -

Brakuje wody, żywności, schronienia. Mieszkańcy Haiti nadal są
w szoku; szukają swoich bliskich w gruzach gołymi rękami –
donosi Karel Zelenka z regionalnego biura Caritas USA na Haiti.
Caritas Polska pozostaje w stałym kontakcie z przedstawicielami Caritas
Internationalis, którzy udali się na miejsce tragedii w celu koordynacji
pomocy - Uruchomiliśmy specjalny numer konta, na który można

dokonywać wpłat. Zebrane środki zostaną przekazane do Caritas
Haiti na zakup lekarstw, żywności i środków opatrunkowych mówi ks. Marcin Brzeziński, zastępca dyrektora Caritas Polska.
Osoby, które chcą włączyć się w pomoc dla ofiar trzęsienia ziemi, mogą
również wysyłać SMS na numer 72052.
Premier Haiti Jean-Max Bellerive w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji
powiedział, że liczba zabitych może przekroczyć nawet 100 000 osób.
Osoby i instytucje, które chcą wspomóc akcję pomocy poszkodowanym
mogą dokonywać wpłat na konto:
CARITAS POLSKA
ul. Skwer Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa
Bank PKO BP S.A. 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526
Bank Millenium S.A. 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384
z dopiskiem: HAITI
WYŚLIJ SMS O TREŚCI "POMAGAM" NA NUMER 72052, koszt 2,44 zł z VAT.
Bliższe informacje: Caritas Polska
ul. Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa
tel. +48 22 3348500, +48 22 3348585, fax +48 22 3348558

