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Szanowny Panie, 

na stronie Polskiego Czerwonego Krzyża widnieje informacja, że czynicie „starania by uzyskać 

zgodę” na udzielenie pomocy ludziom znajdującym się przy granicy polsko-białoruskiej. Mija 

dzień za dniem, a tu trzeba podjąć działania natychmiast! Czerwony Krzyż jest nie tylko 

organizacją, która ma prawo by skutecznie udzielać pomocy w takich sytuacjach, Czerwony 

Krzyż jest również organizacją, która musi to zrobić, to jest waszym statutowym obowiązkiem, 

po to jesteście (opinię prawną autorstwa dr Katarzyny Cichos w tej sprawie znajdzie Pan w 

Gazecie Prawnej).  

Jestem inicjatorką listu do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża organizacji zajmujących 

się pomocą uchodźcom oraz osób represjonowanych w stanie wojennym. Treścią listu, 

wysłanego 27 sierpnia, jest wezwanie do pomocy uchodźcom znajdującym się przy granicy 

polsko-białoruskiej w Usnarzu Górnym. Nie wiem czy informacja o tym fakcie dotarła już do 

Państwa, na wszelki wypadek list do MCK wysyłam w załączniku. Nie wiem także czy Genewa 

kontaktowała się już z Panem. Jeśli nie, proszę by skontaktowali się Państwo z Genewą i 

poprosili o pomoc. 

Jeżdżę do Usnarza i znam sytuację, to jest wyścig z czasem. Czyta Pan zapewne doniesienia 

prasowe, więc wie Pan co tam jest potrzebne, ale na wszelki wypadek napiszę czego potrzebują 

ludzie, którzy już trzeci tydzień, otoczeni ze wszystkich stron wojskiem, koczują w tym 

miejscu: 

1. Pawilony z podłogą, systemem grzewczym i oświetleniem wyposażone w łóżka i 

wszystko co jest potrzebne w sytuacji gdy na czas niewiadomy ma to być mieszkanie 

dla 32 osób.(kobiet i mężczyzn, zdrowych i chorych) 

2. Pawilon kuchenny z podłogą, ogrzewany i oświetlony ze stosownym wyposażeniem 

umożliwiającym gotowanie, jedzenie i zmywanie. 

3. Pawilon medyczny ze stosownym wyposażeniem i łóżkami dla lekarza kobiety i lekarza 

mężczyzny oraz tłumaczy. 

4. Pawilon sanitarny z podłogą, ogrzewaniem i oświetlenie wyposażony w wc oraz sprzęt 

umożliwiający mycie się w ciepłej wodzie. 

5. Stosowna dla 32 osób ilość żywności, w tym wody, środków higienicznych, lekarstw, 

odzieży, pościeli, ręczników i innych potrzebnych rzeczy. 

6. Obecność lekarzy (kobieta i  mężczyzna, pomocy psychologicznej (kobieta i 

mężczyzna), tłumacza oraz osób niezbędnych do obsługi tego miejsca. 
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Nie wiemy kiedy ludzie z granicy zostaną przewiezieni do ośrodka dla uchodźców. Czerwony 

Krzyż musi więc zbudować rodzaj ośrodka na granicy w przestrzeni między wojskiem 

białoruski a wojskiem polskim.  

Na koniec zacytuję zdanie z opinii prawnej dr Katarzyny Cichos: „Jeśli zatem PCK, tak jak 

pisze w oświadczeniu „zależy (…) aby dotrzeć z pomocą do tych, którzy jej potrzebują” a 

jednocześnie zgodnie z oświadczeniem zachowuje „neutralność i nie angażuje się w spory 

polityczne”, powinien apolitycznie, zgodnie ze sowim mandatem udzielić pomocy tym, którzy 

jej potrzebują. Nawet autorytarne rządy uznają prawo Czerwonego Krzyża do niesienia 

pomocy. Nie wydaje się zatem, by polski rząd mógł uczynić w tej sprawie wyjątek.” 

Ze swej strony deklarujemy wsparcie społeczne dla Państwa działań, czekam więc na 

informację zwrotną. 

 

Z poważaniem (i serdecznymi pozdrowieniami), 

Danuta Kuroń 

 


