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MILIONY BIEDNYCH I CIERPIĄCYCH OCALAŁYCH W TURCJI I SYRII CZEKAJĄ 

NA WASZE "STO RAMION" I "RĘCE PEŁNE SERC"   

Apel o wsparcie naszej akcji ratunkowej dla ocalałych z trzęsienia ziemi 
 

Pozdrawiam wszystkich naszych współbraci, 

Minął tydzień od najbardziej niszczycielskiego trzęsienia ziemi w tym roku, które miało 

miejsce 6 lutego 2023 roku i spowodowało śmierć ponad 20 000 Turków i Syryjczyków, z 

których większość stanowili najbiedniejsi, uwikłani w sam środek wojny i poważnego 

kryzysu politycznego w regionie. Mroźne temperatury, opady śniegu i zniszczone drogi 

utrudniały gorączkowe poszukiwania i ratowanie ocalałych uwięzionych pod obalonymi 

budynkami.  

 

Według doniesień, trzęsienia niszczą ponad 2800 budynków w Turkiye. Epicentrum 

znajdowało się w Gaziantep, gdzie mieszkają miliony syryjskich uchodźców, tuż przy stolicy 

regionu. Trzęsienie dodało więcej nieszczęść wzdłuż granicy, obszaru nękanego przez 

prawie 12-letni konflikt w Syrii i kryzys uchodźczy. Turcja gości największą liczbę uchodźców 

na świecie, około 3,6 miliona Syryjczyków, według UNHCR, który prowadzi jedną z 

najbardziej rozległych operacji z Gaziantep. 

 

Setki tysięcy ludzi w obu krajach zostało bez dachu nad głową w środku zimy. Wielu z nich 

koczuje w prowizorycznych schronieniach, na parkingach, w meczetach, na poboczach dróg 

lub wśród ruin, często rozpaczliwie poszukując jedzenia, wody i ciepła. Priorytety obejmują 

dostęp do czystej wody, urządzeń sanitarnych i higieny (WASH), opiekę zdrowotną, 

schronienie, wsparcie psychospołeczne i ochronę oraz zaopatrzenie w materiały, takie jak 

namioty, łóżka i koce. 

Dzieci dotknięte trzęsieniem ziemi są teraz wyjątkowo bezbronne i zagrożone. Setki tysięcy 

z nich są teraz bezdomne, oddzielone od swoich rodzin, narażone na choroby i ryzyko 

wykorzystania, takie jak praca dzieci i handel nimi. Potrzeby humanitarne w północno-

zachodniej Syrii były już bardzo poważne, a to katastrofalne trzęsienie ziemi dodało traumy 

do trwającego tam kryzysu. Ośrodki zdrowia były już źle wyposażone i nie były w stanie 

sprostać potrzebom, a niektóre zostały zniszczone. Niektórzy członkowie dotkniętych 

rodzin odczuli fizyczne i psychiczne skutki trzęsienia ziemi. Niezliczona liczba ocalałych 

potrzebuje leków na inne choroby, takie jak nadciśnienie, cukrzyca, choroby układu 
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oddechowego, rak i inne. Kobiety w ciąży są zagrożone poronieniem i innymi 

komplikacjami. 

 

Po raz kolejny apelujemy o Waszą hojność. Usłysz jęki i apel tych najbardziej bezbronnych 

ludzi. Prawdziwe cierpienie jest tutaj, a my wszyscy jesteśmy wezwani do usłyszenia "krzyku 

anawim". CADIS International nawiązał kontakt ze wspólnotą franciszkańską Cappuccin i 

CARITAS Turkiye (Istambuł). Dokonujemy bieżącej oceny sytuacji szczególnie w miejscach, 

które nie otrzymują dużej pomocy ze strony organizacji publicznych i prywatnych.   

W związku z powyższą sytuacją oraz przygotowaniem do interwencji i współpracy w 

niesieniu pomocy ocalałym, zwracamy się do Państwa o wsparcie finansowe. Jest to nasza 

pilna potrzeba w tym momencie. Prosimy o podzielenie się z tą misją, naszą misją i 

odpowiedzenie w porę na wołanie ocalałych.   

 

Prosimy o wpłaty na nasz fundusz awaryjny: 

 

KONTO:  Fondazione Camillian Disaster Service International - CADIS 

ADRES: Piazza della Maddalena, 53 - 00186 Roma 

NAZWA BANKU: DEUTSCHE BANK  

IBAN:   IT13T 03104 03202 00000 08402 70 

BIC-SWIFT:  DEUTITM1582  

ADRES: Largo di Torre Argentina, 4, 00186 Roma 

 

Z góry dziękujemy za wielkie wsparcie i hojność. Prosimy o zachowanie w modlitwie 

ocalałych i ratowników. Będziemy Was informować o ostatnich wydarzeniach na miejscu.  

 

Niech dobry Bóg zachowa Was zawsze w swoim sercu i za wstawiennictwem św. Kamila de 

Lellis niech zawsze cieszy się błogosławieństwem zdrowia. 

 

 

      _____________________________ 

Aristelo D. Miranda, MI 

      Dyrektor wykonawczy 

      Rzym, 12 lutego 2023 r. 


