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SKUTKI WOJNY W SYRII   

Wojna domowa w Syrii trwa nieprzerwanie od 2011 roku. Na obszarach bezpośrednio 

dotkniętych działaniami wojennymi żyje ponad 8,2 mln ludzi. Tysiące zostało rannych, tysiące 

straciło życie. Po wielu latach walki o Aleppo wiele dzielnic miasta zostało niemal doszczętnie 

zniszczonych przez bombardowania i czołgi.  

 

Ludność cywilna, żyjąca wśród gruzów, 

boryka się z niedoborem żywności, wody 

pitnej, leków i pomocy medycznej.   

W szczególnie trudnej sytuacji są 

niepełnosprawni, osoby starsze i dzieci. 

Ponad 50% placówek medycznych nie 

funkcjonuje, a brak dostępu do czystej wody 

pitnej sprzyja rozprzestrzenianiu się chorób. 

Co trzecie dziecko w Syrii nie chodzi do 

szkoły, gdyż opłaty za czesne wzrosły  

o ponad 200% w stosunku do cen przed 

wybuchem wojny. 57% Syryjczyków nie ma 

pracy, zaś ponad 10 milionów boryka się  

z niedożywieniem, które spowodował 

gwałtowny wzrost cen żywności.  
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POMOC RODZINOM W ALEPPO  

 

W 2018 roku, dzięki hojności naszych Darczyńców, Centrum Pomocników Mariańskich 

przekazało 36 720 zł dla sześciu chrześcijańskich rodzin, mieszkających w ruinach Aleppo. 

Projekt realizujemy od 2017 roku. Łączna kwota ofiarowana potrzebującym w ciągu dwóch lat 

wyniosła 63 200 zł.  

 

Zebrane środki trafiły do 

potrzebujących dzięki współpracy  

z Caritas Aleppo (lokalnemu oddziałowi 

Caritas), który monitoruje dystrybucję 

pomocy charytatywnej i bieżącą 

sytuację potrzebujących. Centrum 

Pomocników Mariańskich wspiera 

rodziny z dziećmi oraz samotnych 

rodziców.  

Każda z rodzin, którym udzielamy pomocy, ucierpiała 

z powodu wojny domowej i znajduje się w trudnej 

sytuacji finansowej. Wszyscy doświadczyli również 

dyskryminacji lub prześladowań ze strony 

wyznawców islamu. 
 

Z serca dziękujemy Darczyńcom za życzliwość okazaną chrześcijańskim rodzinom z Aleppo. 

Zebrane środki pomogą im w zakupie podstawowych produktów spożywczych  

i wody zdatnej do picia. Bóg zapłać za pomoc.  

 

Dyrektor Centrum Pomocników Mariańskich 

W sprawozdaniu wykorzystano materiały fotograficzne CARITAS, dokumentujące owoce Programu „Rodzina Rodzinie”. 


