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APEL  
do organizacji członkowskich Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych 

i do organizacji polonijnych na całym świecie 
 
 Pół roku temu, gdy rozpoczęły się aresztowania, prowokacje i działania 
białoruskich służb bezpieczeństwa zwrócone przeciw liderom i całej polskiej 

mniejszości na Białorusi, liczne organizacje polskie i polonijne w Europie i na świecie 
zaprotestowały solidaryzując się z prześladowanymi. Wiemy jednak, że to nie koniec, 
gdyż władze tego kraju kontynuują represje.  

 Po całej szerokiej kampanii polonijnej nastąpiła kilkumiesięczna medialna 
cisza, w oczekiwaniu na działania dyplomatyczne oraz na właściwą reakcję władz 

białoruskich i zwolnienie z więzienia działaczy Związku Polaków na Białorusi. Niestety 
władze białoruskie nie podjęły właściwych kroków w kierunku uwolnienia więźniów  
a represje wobec Polaków wręcz zaostrzono. 

 Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” otworzyło w Białymstoku Centrum Pomocy 
Humanitarnej „SOS Białoruś”. Pragniemy podziękować wszystkim organizacjom 

członkowskim EUWP, które zebrały pieniądze i przekazały ja na konto Centrum.  
W Warszawie przed Domem Polonii im. Prof. Andrzeja Stelmachowskiego ustawiono 
tablice informacyjne, przypominające nam i polskiemu społeczeństwu o uwięzionych 

działaczach Związku Polaków na Białorusi, Andżelice Borys i Andrzeju Poczobucie. 
To jedni z nas, Andżelika przez 3 lata pełniła funkcję sekretarza, a obecnie jest 
członkiem Rady Prezesów Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. Andrzej Poczobut 

był uczestnikiem organizowanych przez nas spotkań i Forów Mediów Polonijnych. 
 Otrzymaliśmy dramatyczne, sprawdzone informacje, że oboje są chorzy  

i szykanowani, a ostatnio stan ich zdrowia bardzo się pogorszył. Uważamy,  
że nadszedł czas, abyśmy ponownie solidarnie dołączyli do działań podjętych przez 
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i wznowili akcje w obronie naszych uwięzionych 

przyjaciół.  
 Apelujemy do wszystkich organizacji członkowskich Europejskiej Unii Wspólnot 

Polonijnych oraz do organizacji polonijnych na całym świecie, o solidarne wznowienie 
naszych działań protestacyjnych wobec władz białoruskich na terenie krajów naszego 
zamieszkania. Nasze kolejne akcje mogą mieć znaczenie w ratowaniu zdrowia i życia 

Andżeliki i Andrzeja, gdyż ich sytuacja w więzieniu jest dramatyczna.  
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