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Oświadczenie w związku z agresją Białorusi na Polskę. 

 

Po raz pierwszy po upadku żelaznej kurtyny od sierpnia br. nasze państwo jest w sposób zaplanowany, zor-

ganizowany i systematyczny atakowane przez inne państwo z nim graniczące. Pod pretekstem kolejnej odsłony 

kryzysu migracyjnego w Europie władze Republiki Białorusi z Alaksandrem Łukaszenką na czele wykorzystują 

specjalnie sprowadzonych w tym celu drogą lotniczą obywateli państw Bliskiego Wschodu i Afryki. Funkcjo-

nariusze państwa białoruskiego pustymi obietnicami, kłamstwami i udzielaną pomocą techniczną zachęcają ich 

do nielegalnego przekraczania granicy z Polską, a gdy nie przynosi to skutku, zmuszają groźbami, przemocą, by 

robili to w zorganizowanych w tym celu agresywnych grupach. 

Zdecydowanie potępiamy działania reżimu Łukaszenki i jego wschodnich mocodawców. Nie tylko naru-

szają one wszelkie standardy międzynarodowe i godzą w podstawowe prawa i wolności człowieka, ale pro-

wadzą też do utraty zdrowia i życia przez często niewinnych, oszukanych ludzi. W efekcie są też nieskutecz-

ne. Zamiast deklarowanej zemsty na Polsce i Europie w miarę upływu czasu Alaksandr Łukaszenka funduje 

kolejny konflikt swemu państwu i obywatelom, bo za przebywających legalnie w granicach Białorusi obco-

krajowców odpowiada tylko i wyłącznie Białoruś. 

Oczekujemy od zaprzyjaźnionych państw, członków Unii Europejskiej, NATO oraz Ukrainy, blokady lo-

tów z Bliskiego Wschodu i Afryki na Białoruś, lotów zasilających grono potencjalnych nielegalnych imigran-

tów. Poza przerwaniem transportów organizowanych przez handlarzy ludźmi skuteczne dla zahamowania 

bezprawia będzie zaostrzenie sankcji nałożonych na reżim Łukaszenki przez społeczność międzynarodową. 

Składamy podziękowania za konkretną pomoc, w tym wojskową, oferowaną przez władze m.in. Wielkiej 

Brytanii, Estonii i Czech – zgodnie z przysłowiem, że przyjaciół poznaje się w biedzie. Jednocześnie prze-

strzegamy tych polityków tzw. demokratycznego Zachodu, którym wydaje się, że mogą decydować o losach 

Polski ponad głowami Polaków, bez ich zgody. Zawsze na koniec obraca się to przeciw rozmówcom uwiary-

gadniającym autorytarne systemy, w tym wypadku Alaksandra Łukaszenki. Ostrzegamy przed negocjacjami 

i ustępstwami wobec niego. Obecna sytuacja jest jasna: albo z Polską przeciw agresorowi, albo przeciw Pol-

sce razem z Białorusią. Tertium non datur.  

Negatywnie oceniamy postawę nielicznych polskich obywateli, organizacji i instytucji dających się oszu-

kać białoruskim kłamstwom żerującym na ludzkich uczuciach. W ten sposób osoby te faktycznie współdzia-

łają z Białorusią, wpisują się w scenariusze tam nakreślone. Za niedopuszczalne, balansujące na granicy 

zdrady stanu uważamy ataki polskojęzycznych mediów na żołnierzy, policjantów i funkcjonariuszy wykonu-

jących na granicy z Białorusią swój szlachetny obowiązek obrony ojczyzny. 

Wyrażamy uznanie dla przeważającej większości polskiego społeczeństwa rozumiejącej obecną sytuację 

polityczną. Dziękujemy za wsparcie i solidarność z obrońcami polskiej granicy. Apelujemy do Polaków 

o zachowanie jedności, o nieuleganie prymitywnej, kłamliwej białoruskiej propagandzie. 



Przede wszystkim zaś wyrażamy najwyższy szacunek i uznanie dla funkcjonariuszy Straży Granicznej 

i Policji oraz żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej, w tym Wojsk Obrony Terytorialnej, za ich postawę 

i działanie w obronie granicy Rzeczypospolitej Polskiej. Ochrona granicy to walka o integralność terytorialną 

naszego państwa, zgodna z najlepszymi historycznymi wzorcami polskiego oręża. 
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