
„Aby dać Im schronienie i narzędzia do odbudowy godnego życia!” - remonty mieszkań i „Daj
Pracę!” w ramach projektu „Solidarni z Bejrutem”.

Miłość ich uratowała!

O godz. 18:06 w dn. 04.08.2020 roku Tania i Mario spoglądali z okna swojego mieszkania na
pożar w bejruckim porcie. Gdy potężna eksplozja uderzyła w ich mieszkanie, Mario ucierpiał tak
mocno, że tylko jedną ręką mógł opatrywać rany swojej półprzytomnej żony. Cudem przeżyli. Do
dziś nie doliczono się ofiar, mówi się o ponad 220 zmarłych, z których część pozostała do tej pory
niezidentyfikowana. Tysiące uszkodzonych mieszkań i budynków, niektóre zmiecione z powierzchni
ziemi. Chaos, ból, gniew, starcia na ulicach, pustka... 

   

Rankiem  po  wybuchu  pospieszyliśmy  do  zniszczonych  dzielnic,  dzień  później  spotkaliśmy  się  z
półprzytomnym ojcem Elia ze zniszczonego kościoła Św Michała w rejonie Mar Mikhael, naprędce
stworzyliśmy Zespół, z którym trwamy do dziś. Ksiądz Elie obiecał, że zanim wyremontuje kościół
postawi na nogi okoliczne zakłady pracy i wyremontuje mieszkania parafian. 

    

Jak wszystkie inne organizacje zaczęliśmy od wstawiania drzwi i okien, żeby zabezpieczać wnętrza
zniszczonych  obiektów  przed  nadchodzącym  deszczem.  Odwiedzaliśmy  rodziny  starając  się  nie
tylko pomóc im w odbudowie zniszczeń, ale także przyjąć część ich bólu. Godzinne opowieści pełne
łez.



Pierwsze podsumowanie

Pół roku po wybuchu Tania i Mario wciąż dochodzili do
siebie (Mario ma ponad 100 szwów na ciele, a Tania
cierpi  na  bóle  głowy  do  dzisiaj),  a  drzwi  i  okna  ich
mieszkania  zostały  wyremontowane  przez  jedno  z
NGO. Jednak w środku wszystko było zniszczone,  nie
mogli więc wrócić.

Pół roku po wybuchu ks. Przemek usiadł z ojcem Elia w
jednej z kościelnych sal.  To miejsce stało się centrum
koordynacyjnym  licznych  NGO  (nawet  muzułmanie
pomagali  ręka  w  rękę  z  chrześcijanami)  punktem
dystrybucji,  a  nawet  prowadzenia  terapii  leczenia
traumy  po  wybuchu.  Podsumowywaliśmy
dotychczasowe  prace,  kościelne  ściany  wciąż  były
popękane, z sufitu kapała woda. 

Wokół Kościoła natomiast wracało życie: mieszkania
były remontowane, a zakłady pracy reaktywowane. 

My pomogliśmy w ponad 60 mieszkaniach i 17 miejscach pracy:

    

Kiedy Bejrut zszedł z pierwszych stron gazet...

W lutym 2022 - prawie 1,5 roku po wybuchu – odwiedziliśmy mieszkanie Mario i Tanii.  Wiele NGO
wycofało się, pozostawiając niedokończone prace. Część budynków było odnowionych z zewnątrz,
ale wiele mieszkań wciąż świeciło pustkami, gdyż ludzie nie mają mebli, w tym łóżek do spania.
Inną kwestią była znikoma pomoc okazywana osobom, które  przed wybuchem nie należały  do
najuboższych.   Tania i  Mario są przykładem takiej  pary,  której  do  czasu  kryzysu  powodziło  się
dobrze. Po eksplozji klasa średnia nie uzyskała takiego wsparcia jak najbiedniejsi, co doprowadziło
do  sytuacji,  w  których  nie  tylko  ich  mieszkania  ale  też  mikroprzedsiębiorstwa  nie  zostały
odnowione. Ofiary własnej zaradności.



W maju ponownie ich odwiedziliśmy. Prace w ich mieszkaniu zostały przez nas zakończone, a nasza
droga para promieniała radością.  Jak za pierwszym razem, Mario tulił żonę, mówiąc obniżonym
głosem: „Jest mi dobrze tylko wtedy, kiedy wiem, że Ona jest szczęśliwa”

 
    

 

Ich energia,  uczucie i  optymizm udzieliły  się także nam, dając motywację do kontynuacji  Misji.
Wraz z Caritas Łódź byliśmy jednymi z pierwszych, którzy okazali  Bejrutowi pomoc w usuwaniu
skutków wybuchu - dziś jesteśmy jednymi z ostatnich, którzy pozostali.



Od Tanii i  Mario trzymaliśmy wzruszający list – dla nas, dla Was! Możecie go znaleźć na naszej
stronie! Kontynuujemy naszą polską Misję,a dotychczas udało nam się:

W  ramach  rekonstrukcji  zniszczonych  mieszkań  i
innych obiektów / zakupu wyposażenia : 

a)  Przeprowadzić  prace  w  81  mieszkaniach  –
głównie wymiana szyb, okien, drzwi,  rekonstrukcja
pękniętych ścian  oraz  zakup mebli  innego rodzaju
wyposażenia niezbędnego do powrotu do mieszkań
– w dzielnicy Mar Mikhail  i  innych przyportowych
rejonach
      
b)   Pomóc  w  21  mieszkaniach,  w  tym  zbudować
windę  w  jednym  z  budynków na  osiedlu  Ain  el
Remmaneh:

c) Pomóc w 6 innych obiektach: wstawienie szyb w
zniszczonym  klubie  sportowym  w  dzielnicy  Burj
Hammoud, pomoc w remoncie dachu w szkole w
Clemenenscau,  prace w   Kościele  Św.Michała,
wstawienie  szyb  w  szkole  w  Ain  el  Remmaneh,
coolery dla Szkoły w Ashrafiyeh, ogrodzenia placu
zabaw w szkole w Nabaa  
Koszt: 60 633,50 USD

W ramcach „Daj Pracę!” : 

Pomóc  w  reaktywacji  38  miejsc  pracy  (głównie
sklepy  i  zakłady  usługowe)  poprzez  prace
remontowe i zakup niezbędnego sprzętu. 
Koszt: 29 391 USD

          

            



               


