
Mesdames, Messieurs, 

Chers amis, 

 

Nous sommes heureux de vous annoncer que plus de 1000 livres/journaux de jeunesse ont été 

récoltés durant l’action « J’ai faim dans ma tête » organisée à Varsovie du 4 au 19 avril 2011. Les 

livres seront envoyés à l’Association ATD Quart Monde en Haïti  qui organise et anime le travail des 

Bibliothèques de Rue à Port-au Prince.  

Cette initiative a été menée conjointement par l’Ambassade de France en Pologne, l’Association ATD 

Quart Monde en Pologne, la Chambre de Commerce et d’Industrie Française en Pologne , Le Lycée 

Français de Varsovie, l’Association France Pologne. 

Nous tenons à remercier particulièrement le sponsor de cette action, la société de déménagements 

et services de relocalisation: qui finance et assure l'envoi des livres à Haïti. 

Nous remercions aussi tous les participants de l’opération pour leur générosité, et en particulier ceux 

qui ont transmis des livres. Grâce à vous, les Bibliothèques de Rue en Haïti feront un plein de 

nouveaux livres,  des enfants découvriront  de belles histoires et emporteront peut-être leur premier 

livre à la maison. 

Merci. 

Zofia Pinchinat-Witucka 

Fundacja Polska Haiti 

 

 

Szanowni Państwo, 

Z radością informujemy, że wspólna inicjatywa zbiórki książek pod nazwą „Głodno jest w mojej 

głowie” przeprowadzona w dniach od 4 do 19 kwietnia 2011 przyniosła ponad 1000 książek. Zostaną 

one przekazane Stowarzyszeniu ATD Czwarty Świat na Haiti, które prowadzi pracę Bibliotek 

Podwórkowych w Port au Prince.  

Do sukcesu tej akcji przyczyniły się Ambasada Francji w Warszawie, ATD Czwarty Świat w Polsce, 

Francuska Izba Przemysłowo Handlowa w Warszawie , Szkoła Francuska w Warszawie, 

Stowarzyszenie Francja-Polska.  

Szczególnie dziękujemy sponsorowi tej akcji, firmie przeprowadzkowej i relokacyjnej: 

, która sfinansuje i zorganizuje transport książek na Haiti. 

Dziękujemy za Państwa hojność, która tak znacząco wzbogaciła zasoby Bibliotek Podwórkowych. 

Dzięki Państwu wiele dzieci na Haiti pozna nowe piękne historie, a niektóre z nich otrzymają pierwszą 

własną książkę.  

Dziękuję 

Zofia Pinchinat-Witucka 

Prezes Fundacji Polska-Haiti 

 

 

 


