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Szanowny Panie Rzeczniku, 

 
Pragnę podziękować Panu za list i zainteresowanie sprawą Pani Prezes Andżeliki Borys i Pana 

Redaktora Andrzeja Poczobuta, przetrzymywanych w białoruskim więzieniu liderów Związku 

Polaków na Białorusi. Zarzuty formułowane wobec nich, między innymi podżeganie 

do nienawiści, czy propagowanie faszyzmu nie wytrzymują krytyki w świetle zasady 

praworządności, czy po prostu racjonalnego rozumowania. Zarzuty te są całkowicie 

bezpodstawne. Pani Andżelika Borys i Pan Andrzej Poczobut, podobnie jak ponad 800 innych 

obywateli Białorusi, są więźniami politycznymi.  

Ambasada RP w Mińsku w nadesłanej na Pańskie pismo odpowiedzi datowanej 

na 13 października 2021 roku przekazała już podstawowe informacje. 

Pragnę dodać, że mimo bardzo trudnych relacji politycznych pomiędzy Białorusią a Polską 

oraz całą wspólnotą transatlantycką, spowodowaną przez sfałszowane wybory prezydenckie 

w 2020 roku, masowe łamanie praw człowieka, falę brutalnych represji oraz wywołanie 

kryzysu imigracyjnego u naszych granic, utrzymujemy kanały komunikacji z władzami 

w Mińsku i pracujemy nad uwolnieniem przywódców polskiej mniejszości na Białorusi. 

W wyniku tego typu starań zostały już uwolnione trzy przedstawicielki mniejszości polskiej 

i bezpiecznie przebywają w Polsce. Mamy nadzieję, że uda się nam osiągnąć postęp również 

w podejmowanej przez Pana sprawie. 

Temu celowi służyło również umiędzynarodowienie kwestii uwięzienia przedstawicieli 

polskiej mniejszości. Nagłośnienie tej sprawy zaowocowało szeregiem oświadczeń 

przedstawicieli Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. 



Ta sprawa nie przestanie być naszym priorytetem. Dziękuję za Pańską gotowość 

do włączenia się w wysiłki na rzecz uwolnienia Andżeliki Borys i Andrzeja Poczobuta. 

Jednym ze sposobów jest wzmacnianie presji na reżim Aleksandra Łukaszenki na arenie 

międzynarodowej, między innymi poprzez dalszą aktywizację organizacji praw człowieka. 

Ze swej strony prowadzimy w tym zakresie szerokie działania, między innymi opowiadając 

się za wzmacnianiem unijnej polityki sankcji. 

Wierzę, że nie tylko zabiegi polskiej dyplomacji ale i Pana urzędu oraz wszystkich ludzi dobrej 

woli, przede wszystkim Białorusinów domagających się życia w godnych warunkach, 

doprowadzi do pożądanych zmian w tym do uwolnienia Andżeliki Borys i Andrzeja Poczobuta 

oraz wszystkich więźniów politycznych na Białorusi. 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

Marcin Przydacz 

Podsekretarz Stanu 

 


