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          Afiliowana w 

 

LIST OTWARTY 

 

Imigranci ekonomiczni nadal atakują ciężarówki w Calais. 

 
To co ma miejsce od dłuższego czasu przy wjeździe do tunelu i na przeprawach promowych  

z Francji do W. Brytanii woła o pomstę do nieba.                                                                   

Przy bierności władz francuskich i angielskich są atakowani kierowcy w bardzo brutalny 

sposób przez imigrantów, niszczone są pojazdy i uszkadzane towary.                                   

Sygnały jakie docierają do polskich władz są również ignorowane i chyba musi dojść do 

tragedii, żeby ktoś wreszcie zareagował w sposób zdecydowany.                                                

Tak jak zachowują się imigranci nie zachowują się ludzie – Tak się zachowuje spłoszone 

bydło niszcząc wszystko na swojej drodze. Kierowcy są wyzywani, bici, okradani i jak się im 

nie uda dopilnować pojazdu przekraczając granicę z pasażerem na gapę są traktowani jak 

przestępcy.                                                                                                                                

Tak dłużej być nie może dlatego popieramy zachowanie Mariusza Pudzianowskiego, który 

występuje nie tylko w obronie swoich kierowców ale i bardzo cennych własnych pojazdów    

i przewożonych ładunków. Bezczynność polskich władz: pracowników ambasady (F i GB), 

Ministra Transportu, MSW i MSZ jest zdumiewająca.                                                         

Prokuratura oskarża M. Pudzianowskiego, że broniąc swojego dobytku wyraża się niezbyt 

pochlebnie o imigrantach i oświadczył, że będzie bronił kierowców i ładunków w sposób 

bezwzględny za co jest  posądzany o rasizm i nawoływanie do agresji – to jakaś paranoja. 

Gdzie była prokuratura jak pastwiono się nad kierowcami i niszczone były samochody oraz 

przewożone ładunki?                                                                                                             

Władze brytyjskie, francuskie i polskie zachowują się tak jak rząd Niemiecki po Sylwestrze  

w Kolonii – nic się nie stało. Imigranci gwałcą, plądrują, niszczą, kradną, napadają 

spokojnych ludzi na ulicach i uchodzi im to bezkarnie. To jest przyzwolenie na wzięcie 

sprawy we własne ręce i  zaczęcie bronić się samemu, czas zaprowadzić porządek w sposób 

zdecydowany i bezwzględny.                                                                                                   

Panie Mariuszu jesteśmy z Panem i ma Pan nasze poparcie a jak sytuacja nie ulegnie 

radykalnej poprawie użyjemy bardziej zdecydowanych kroków w obronie naszych wspólnych 

interesów również na forum międzynarodowym.                                                                                       

Ten list otwarty kierujemy do władz polskich: MSW, MSZ, Ministra Transportu, Ministra 

Sprawiedliwości, organizacji światowych ITF i międzynarodowych ETF. 
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