Strażacy polscy dla rodzin strażaków z Bejrutu
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W niedzielę 4 października o godz. 19.07 mijają dokładnie 2 miesiące od eksplozji w Bejrucie,
która zwróciła oczy całego świata na stolicę Libanu. Stowarzyszenie "Dom Wschodni" od
początku towarzyszy Libańczykom po tej tragedii i dzięki Waszemu wsparciu możemy udzielać
pomocy doraźnej ofiarom eksplozji oraz remontować ich zniszczone domy i miejsca pracy.
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Polscy strażacy byli jednymi z pierwszych, którzy udali się do Bejrutu po eksplozji, żeby pomóc
w prowadzeniu akcji ratunkowej. Libańczycy zapamiętali polskich strażaków i do dziś noszą w
sercu wielką wdzięczność za ten konkretny gest solidarności. Teraz będą mieli kolejny powód
do wdzięczności: polscy strażacy organizują razem z Domem Wschodnim zbiórkę na rzecz
rodzin strażaków libańskich, którzy zginęli podczas tamtej eksplozji.

Tragedia, o której słyszał cały świat, zaczęła się 4 sierpnia 2020 roku o godz. 18:06 lokalnego
czasu, gdy doszło do wybuchu składowanej w bejruckim porcie saletry amonowej. W tym czasie
trwała w porcie akcja gaszenia pożaru innego magazynu. Strażacy z oddziału w Karantin nie
wiedzieli, w jak niebezpiecznym otoczeniu prowadzą akcję. W chwili eksplozji byli bez szans.
Dziesięć młodych osób, w tym jedna kobieta będąca ratownikiem medycznym w tej brygadzie,
poniosło śmierć na miejscu. Libańczycy oddali hołd tym strażakom i pożegnali ich jak
bohaterów.

Polscy strażacy, którzy na początku sierpnia uczestniczyli w akcji ratunkowej w bejruckim
porcie, teraz po dwóch miesiącach od wybuchu rozpoczęli zbiórkę środków na pomoc rodzinom
ich libańskich kolegów, którzy 4 sierpnia zginęli tragicznie w eksplozji. Niestety rodziny te nie
tylko straciły bezpowrotnie swoich najbliższych - tej straty nic nie naprawi - ale wraz z ich
śmiercią część z nich utraciła jedynych żywicieli rodziny. Państwo libańskie borykające się z
olbrzymimi problemami ekonomicznymi, finansowymi i społecznymi, nie wypłaciło im żadnego
odszkodowania i nie udziela żadnej finansowej pomocy.
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Dlatego Łódzki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej oraz Stowarzyszenie
"Dom Wschodni" podjęli decyzję o współpracy w celu udzielenia wsparcia rodzinom strażaków
libańskich, którzy zginęli podczas akcji ratunkowej prowadzonej w bejruckim porcie 4 sierpnia
2020 roku. Akcja zbiórki środków realizowane jest pod patronatem Komendanta Głównego PSP
i przy czynnym zaangażowaniu wielu polskich strażaków, zwłaszcza uczestników akcji
ratunkowej.
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Akcję zbierania środków rozpoczynamy 4 października o godz. 17:06 (18:06 czasu libańskiego),
czyli dokładnie dwa miesiące od wybuchu, publikacją filmu przypominającego tragedię miasta i
strażaków, który przygotowany został przez Michała Kłosińskiego. Zbiórka będzie trwała 10 dni
(do 15 października) - każdego dnia na stronie stowarzyszenia "Dom Wschodni" będzie
przedstawiana jedną osoba z libańskiej straży pożarnej, bohatera, który oddał życie na służbie.
Po zakończeniu zbiórki zebrane środki zostaną przekazane rodzinom.

Źródło: http://www.domwschodni.pl/pl/post/straz-339 .
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