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Na koniec kilka zdań do katolików, którzy jak wiadomo stanowią większość naszej społeczności. Jesteście 
stawiani jako zakładnicy Waszej wiary, która mówi o pomocy bliźniemu, czy wręcz wrogowi. Wszystko to 
prawda, ale zgoda na bezkrytyczne przyjmowanie osób, co do których istnieją silne przesłanki, że mogą 
Wam i Waszym rodzinom być wrogie to potencjalne zbiorowe samobójstwo. Na taki termin Katechizm 
Kościoła Katolickiego odpowiada następująco: 
 
KKK 2280 Każdy jest odpowiedzialny przed Bogiem za swoje życie, które od Niego otrzymał. Bóg pozostaje 
najwyższym Panem życia. Jesteśmy obowiązani przyjąć je z wdzięcznością i chronić je ze względu na Jego 
cześć i dla zbawienia naszych dusz. Jesteśmy zarządcami, a nie właścicielami życia, które Bóg nam 
powierzył. Nie rozporządzamy nim. 
 

KKK 2281 Samobójstwo zaprzecza naturalnemu dążeniu istoty ludzkiej do zachowania i przedłużenia 
swojego życia. Pozostaje ono w głębokiej sprzeczności z należytą miłością siebie. Jest także zniewagą 
miłości bliźniego, ponieważ w sposób nieuzasadniony zrywa więzy solidarności ze społecznością rodzinną, 
narodową i ludzką, wobec których mamy zobowiązania. Samobójstwo sprzeciwia się miłości Boga żywego. 
 

KKK 2282 Samobójstwo popełnione z zamiarem dania "przykładu", zwłaszcza ludziom młodym, nabiera 
dodatkowo ciężaru zgorszenia. Dobrowolne współdziałanie w samobójstwie jest sprzeczne z prawem 
moralnym. Ciężkie zaburzenia psychiczne, strach lub poważna obawa przed próbą, cierpieniem lub 
torturami mogą zmniejszyć odpowiedzialność samobójcy. 
 

 

Jeśli zaś poszukujecie autorytetu, z pewnością niezaprzeczalnym jest Prymas Polski, Kardynał Stefan 
Wyszyński, który wypowiadał się następująco: 
"Posługując się wartościami ekonomicznymi musimy pamiętać, że i tutaj istnieje ład, który jest normowany 
przez zasadę miłości. Zaczynając od najbliższych sobie, zaspokajając potrzeby rodziny, narodu czy państwa, 
dopiero w dalszym rzucie, kierując się miłością ogólnoludzką, możemy służyć zbywającymi dobrami innym 
ludom i narodom. 
Ład w miłowaniu – ordo caritatis wymaga, aby człowiek, który staje na czele jakiejś grupy społecznej i 
przyjmuje na siebie odpowiedzialność za nią, pamiętał najpierw o obowiązkach wobec dzieci swego narodu, 
a dopiero w miarę zaspokajania i nasycania najpilniejszych, podstawowych potrzeb własnych obywateli, 
rozszerzał dążenie do niesienia pomocy na inne ludy i narody, na całą rodzinę ludzką". 
 

Kardynał Stefan Wyszyński Prymas Polski, II kazanie świętokrzyskie z 20 II 1974 
 

"[...] Nie oglądajmy się na wszystkie strony. Nie chciejmy żywić całego świata, nie chciejmy ratować 
wszystkich. Chciejmy patrzeć w ziemię ojczystą, na której wspierając się, patrzymy ku niebu. Chciejmy 
pomagać naszym braciom, żywić polskie dzieci, służyć im i tutaj przede wszystkim wypełniać swoje zadanie 
– aby nie ulec pokusie „zbawiania świata” kosztem własnej ojczyzny. Przypomina mi się tak wspaniale 
przedstawiony w powieści Gołubiewa „Bolesław Chrobry” i Parnickiego „Srebrne orły” fragment. Oto 
cesarz Otto III kusi Bolesława Chrobrego, czyni go patrycjuszem rzymskim i chce go ściągnąć do Rzymu. 
Ale król nie dał się wyciągnąć z Polski, z ubogiego Gniezna, na forum rzymskie. Został w swoim kraju, bo 
był przekonany, że jego zadanie jest tutaj. Naprzód umocnić musi swoją ojczyznę, a gdy to zrobi, pomyśli o 
innych, o sąsiadach. Niestety, u nas dzieje się trochę inaczej – „zbawia” się cały świat, kosztem Polski. To 
jest zakłócenie ładu społecznego, które musi być co tchu naprawione, jeżeli nasza Ojczyzna ma przetrwać w 
pokoju, w zgodnym współżyciu i współpracy, jeżeli ma osiągać upragniony ład gospodarczy. 
Nieszczęściem jest zajmowanie się całym światem kosztem własnej Ojczyzny [...]" 
 

Kardynał Stefan Wyszyński Prymas Polski, Przemówienie do kapłanów w 1976r. 
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Należy zacząć od nazwania rzeczy po imieniu, zdejmując odium zakłamania w nazewnictwie.  
Rasizm na skutek nieodległej historii ma znaczenie pejoratywne. Jednakże osoba broniąca swojej  rodziny, 
domu, społeczności, kultury, prawa do samostanowienia przed wyniszczeniem przez zewnętrzną grupę ludzi 
czy mniejszość, nie wypełnia ogólnie przyjętej definicji rasisty. Jeśli broniąc powyższych wartości zostałeś 
nazwany rasistą, a wewnętrznie się z tym nie zgadzasz, wiedz że stwierdzenie to nie jest kneblem. Wciąż 
możesz wyrażać swoją opinię, domagać się swoich praw w imię wolności słowa. Nie będąc agresorem 
egzekwujesz swoje prawo do obrony! Nikogo tym nie krzywdzisz! Warto dodać, że w swoim pierwotnym 
znaczeniu słowo „rasizm” było nacechowane pozytywnie, bo określało działanie dążące do przetrwania 
własnej rasy. 
Ksenofobia z języka greckiego ksenos- obcy, phobos- strach, wrogość, niechęć w stosunku do wszystkich 
obcych społecznie lub kulturowo. Jeśli wi ęc jednocześnie nie żywisz wrogości i obaw wobec wszystkich 
wokół- nie jesteś ksenofobem. Nawet jeśli jednak ktoś nie zgadza się z tym twierdzeniem, masz prawo do 
swoich obaw. To Ty jesteś gospodarzem w swoim domu, mieście, kraju. Masz prawo przyjmować tylko 
tych, których zapraszasz. Goście zaś muszą stosować się do Twoich praw, zasad etycznych i kulturowych. 
To na nich ciąży ciężar dowodu, żeby przekonać Cię, że powinieneś przyjąć ich w gościnę! 
Tolerancja z języka łacińskiego tolerare - "znosić", "cierpieć", świadoma zgoda na wyznawanie i głoszenie 
przez innych ludzi poglądów, z którymi się nie zgadzamy, oraz na wybór sposobu życia uważanego przez 
nich za właściwy, chociaż go nie aprobujemy i może nas krzywdzić. Jeśli czujesz, że coś Cię krzywdzi, coś 
Ci odbiera, zagraża- nie musisz tego tolerować, tym bardziej gdy jesteś gospodarzem! 
Solidarność wspólnota działania, podyktowana wspólnotą interesów. Nie ma wspólnoty interesów- nie ma 
solidarności. Działanie bez wspólnoty interesów może być szlachetne, uległe, ale nie solidarne! 
 

W kwestii cudzoziemców interesujący jest podział wg następującej klasyfikacji: 
-imigrant- osoba, która z własnego wyboru opuszcza swój kraj i podejmuje decyzję o osiedleniu się w 
(naszym) państwie; osoba taka może stanowić wartość samą w sobie, jeśli jest chętna asymilować się ze 
społeczeństwem, posiada kwalifikacje pożądane na rynku pracy i szanuje prawo i obyczaje miejscowe; 
jednocześnie jej pobyt nie może być podyktowany tylko, albo głównie chęcią uzyskania świadczeń 
socjalnych. 
-uchodźca- osoba, która na skutek klęsk żywiołowych, działań wojennych, represji politycznych lub 
religijnych opuszcza swój kraj i osiedla się w bezpiecznym miejscu, 
Zarówno imigrant jak i uchodźca podejmują wszystkie wymagane prawem działania, aby pobyt został 
uznany za legalny. Muszą także podporządkować się poleceniom władz i służb danego kraju. 
-nielegalny imigrant- osoba, która z własnego wyboru w sposób niezgodny z prawem dostaje się na 
terytorium państwa i chce w nim przebywać. Taka osoba jest przestępcą. Powinna zostać wydalona do 
kraju, z którego przybyła. 
  
Kwestię statusu uchodźcy reguluje Konwencja Genewska dot. Statusu Uchodźców z 1951r (zmieniona 
Protokołem Nowojorskim z 1967r.). Pozostałe akty prawne dotyczące tej kwestii to m.in. Europejska 
Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na 
terytorium RP i Ustawa o cudzoziemcach. 
Co istotne: cudzoziemcy nie mogą uzyskać ochrony w postaci statusu uchodźcy, gdy: 
- Podlegają wyłączeniom z mocy Konwencji Genewskiej, czyli: popełnili zbrodnię przeciwko pokojowi lub 
ludzkości, poważne przestępstwo o charakterze niepolitycznym przed przybyciem do Polski, lub inne akty 
sprzeczne z zasadami i celami Narodów, a także gdy stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa 
polskiego; 
- Przybywają z bezpiecznego kraju (gdzie prawa człowieka podlegają zasadniczej ochronie); 
- Przybywają z bezpiecznego kraju trzeciego, który zapewnia im dostęp do postępowania o nadanie statusu 
uchodźcy; 
- Status uchodźcy został im już nadany w innym kraju. 
 

Nielegalne przekroczenie granicy stanowi przestępstwo z art. 264 § 2 k.k. zagrożone karą pozbawienia 
wolności do lat 3. W przepisie tym wskazano szczególny sposób lub środki, jakimi posługuje się sprawca 
nielegalnie przekraczający granicę. W grę wchodzą tu przemoc, groźba – obejmująca groźbę użycia 
przemocy i groźbę bezprawną, podstęp, jak również współdziałanie z innymi osobami. O tym, że nie mamy 
do czynienia w większości z uchodźcami świadczy fakt, że osoby te masowo "gubią" lub kupują fałszywe 
paszporty, wspomniana wcześniej przeze mnie nienaturalna struktura społeczna oraz roszczeniowa postawa. 
Gdybyś Ty pomógł osobie, która nielegalnie przekroczyła granicę, została przemycona, wspierałbyś 
przestępstwo i byłbyś przestępcą. Co wpływa na to, że gdy zjawisko ma większą skalę, to mamy do 



2 

 

czynienia z czymś innym? Przecież prawo przewiduje jak należy postępować z nielegalną imigracją. Tylko 
stosując je można wyselekcjonować rzeczywistych uchodźców i im realnie pomóc. 
  
Zwróćmy uwagę, że nielegalni imigranci, o których mówimy w dużej części przebywali już w bezpiecznym 
kraju, jak Turcja, czy kraje bałkańskie. W wielu źródłach można doszukać się tej informacji, np. 
artykuł Wprost  z 2015-09-22 13:06 pt. „Waszczykowski: Przybywający to w większości nie uchodźcy z 
Syrii”  http://skroc.pl/nie-syryjczycy 
Interesujące jest także jak wiele osób podnosi fakt, że przyjmując obecną falę migracji, sprowadzamy na 

siebie bezpośrednie zagrożenie, np. artykuł Polityce z 2015-09-20, pt. „Wstrząsająca relacja z Węgier i 

ostrzeżenie dla Polski: "Nie możemy przyjmować młodych facetów upchniętych tutaj przez ISIS. To piąta 

kolumna!" http://skroc.pl/5kolumna 

 

Jako mieszkańcy Podkowy Leśnej jesteśmy jednak otwarci na pomoc 
uchodźcom i repatriantom np. z Ukrainy. Takim osobom pomożemy 
bardzo chętnie! 
 

Pytania, na które musimy znać odpowiedź, przed podjęciem właściwej debaty 
o obecności imigrantów z Afryki Północnej na terenie Podkowy Leśnej. 

 

1. Czy p. Burmistrz posiada oficjalną informację dot. przyjęcia „uchodźców”? 
2. Czy p. Burmistrz podjął kontakt z wszystkimi służbami, inspekcjami i instytucjami, 

które decydują o pobycie uchodźców w Ośrodku UdSC na Dębaku oraz kontrolują 
jego działanie? Jaki jest stan wiedzy tych instytucji na temat planowanego osiedlenia 
omawianych cudzoziemców, jak są przygotowane do nowych wyzwań? 

3. Dlaczego p. Burmistrz, wzorem Prezydenta Białej Podlaskiej nie zwołał w trybie 
natychmiastowym Zespołu Zarządzania Kryzysowego, który wypracowałby 
rozwiązania zabezpieczające tutejszych mieszkańców przed zagrożeniami związanymi 
z pobytem w Ośrodku cudzoziemców z Afryki Północnej? Zespół w szczególności 
powinien znać odpowiedzi na dalsze pytania i zapewnić, że odpowiedzi i działania za 
nimi idące są satysfakcjonujące. Wiedza ta także powinna literalnie zostać przekazana 
mieszkańcom. 

4. W jaki sposób rozróżniani są uchodźcy od nielegalnych imigrantów? 
5. Jak są sprawdzane osoby, które do nas przybywają, tzn. kim one są, jakie mają 

zamiary? 
6. Skąd nabywamy pewność, że osoby napływające do nas to osoby nastawione 

pokojowo, podczas gdy przedstawiciele Izraela i Stanów Zjednoczonych, posiadające 
najlepsze służby wywiadowcze na świecie twierdzą, że nie przyjmą omawianej 
migracji? Wiadomym jest, że poza kosztami powodem jest fakt, że nie są w stanie 
rozróżnić uchodźców od terrorystów.  http://skroc.pl/izrael-wp oraz http://skroc.pl/usa-wp 

7. W jakim okresie omawiani cudzoziemcy będą przewożeni do ośrodka, w jakich 
transzach i ile będzie transz? Czy są to dane pewne i ostateczne i na jakiej podstawie 
można określić pewność? 

8. Jaka jest struktura społeczności, która do nas zawita? Wg Komisji ds. Uchodźców 
Narodów Zjedoczonych 75% uchodźców stanowią mężczyźni, 12% kobiety, a 13% 
dzieci. Potwierdzają to dane Eurostatu, z których wynika, że odsetek mężczyzn wśród 
Syryjczyków ubiegających się o azyl wynosi 85%. Czy to jest naturalna struktura 
uchodzących rodzin z obszaru objętego wojną? Czy nie powinny dominować kobiety i 
dzieci?  

9. Mając na względzie podaną wyżej strukturę, czy jesteśmy przygotowani na 
dodatkową liczbę uchodźców, zgodnie z prawem dot. łączenia rodzin? Jaka to będzie 
liczba ludzi? 
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10. Kto będzie zapewniał transport (zarówno dojazd, ew. opuszczenie ośrodka, codzienne 
poruszanie, jeśli będzie dopuszczone, transport dzieci)? 

11. Jeżeli będzie to transport publiczny, to kto i w jaki sposób zapewni bezpieczeństwo 
osobom postronnym? 

12. Czy Miasto Podkowa Leśna jest docelowym miejscem pobytu omawianych 
cudzoziemców? 

13. Jak długo omawiani cudzoziemcy będą przebywali w tutejszym ośrodku? 
14. Jak będzie mierzony „sukces” osiedlenia i asymilacji omawianych cudzoziemców? 

Czy w przypadku braku pozytywnej oceny działań dalszy napływ cudzoziemców 
zostanie wstrzymany? 

15. Jak, gdzie, na jakim etapie pobytu będą przeprowadzane badania omawianych 
cudzoziemców, w szczególności: czy w tutejszym Ośrodku będą przeprowadzane 
badania pod kątem chorób zakaźnych? 

16. Czy Ośrodek objęty jest ochroną Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej, czy 
Inspektor otrzymuje informację dopiero ze szpitala specjalistycznego chorób 
zakaźnych? 

17. Jakie systemy zabezpieczające przed wydostaniem się chorób zakaźnych z Ośrodka, 
ten obiekt posiada? M. in. czy istnieje śluza bakteriologiczna, odseparowana 
kanalizacja? 

18. Gdzie i w jakiej ilości znajdują się specjalistyczne karetki pogotowia przeznaczone do 
przewożenia pacjentów zarażonych chorobą zakaźną? Jaki jest czas dotarcia takich 
karetek w rejon Ośrodka? 

19. Czy omawiani cudzoziemcy będą mieszkali w areszcie, czy ośrodek będzie otwarty? 
20. Jeżeli będą zakwaterowani w ośrodku otwartym to czy będą mogli swobodnie 

poruszać się po mieście? 
21. Czy zasady z powyższych dwóch punktów będą dotyczyły osób po badaniach, czy 

jeszcze przed nimi? 
22. Polska nie jest krajem, który osoby uczestniczące w migracji wybrały, jako docelowy. 

Podział ma być jednak narzucony. Ludzie ci z dużą dozą prawdopodobieństwa będą 
próbowały opuścić granice naszego kraju. Czy w takim przypadku będą 
przetrzymywani siłą, wydalani z kraju (gdzie?). 

23. Jaki jest sposób finansowania pobytu cudzoziemców z Północnej Afryki? 
24. W jaki sposób będą likwidowane napięcia społeczne, jeśli takie powstaną, zważywszy 

na fundusze, jakie mają być przeznaczane dla przyjmowanych osób w odniesieniu do 
niskich zarobków w polskim społeczeństwie? 

25. W jaki sposób będziemy reagować na przypadki braku chęci asymilacji i podjęcia 
pracy przez przybywające osoby, roszczeniowe podejście? http://skroc.pl/roszczenia 

26. W jaki sposób będziemy reagować na agresję dzieci ze środowisk islamskich do 
naszych dzieci w szkole, czego przykłady znane są np. z Niemiec http://skroc.pl/dzieci-
niemcy 

27. Jak będziemy zapobiegać obniżeniu poziomu nauczania na skutek pojawiających się 
problemów? Kto z imienia i nazwiska będzie odpowiedzialny, że mimo przesłanek do 
nich doprowadzono?  

28. Większość polis ubezpieczeniowych w naszym kraju, posiada klauzule wyłączające 
odpowiedzialność towarzystw ubezpieczeniowych w przypadku zamieszek, 
rozruchów, protestów. Kto pokryje straty lub koszty polisy ogólnej, zabezpieczające 
nas przed takimi stratami ze strony cudzoziemców z Afryki Północnej? 

29. Dlaczego p. Burmistrz nie postuluje jako nasz przedstawiciel przyjmowania 
cudzoziemców i repatriantów z Ukrainy? Są nam bliżsi językowo, kulturowo i w 
każdym innym zakresie. Jesteśmy przygotowani do edukacji dzieci tych ludzi. 


