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U.S. Department of State 
2201 C Street NW, Room 2206 
Washington, DC 20520-2204 
 
The Honorable Anthony J. Blinken 
Sekretarz Stanu 
 
Szanowny Panie Sekretarzu, 
 
Kongres Polonii Amerykańskiej, oddział na Stan Illinois, protestuje przeciwko represji wobec etnicznych Polaków przez 
reżim Łukaszenki na Białorusi. Zwracamy się o podjęcie działań dyplomatycznych ze strony Departamentu Stanu USA, 
w imieniu etnicznych Polaków mieszkających na Białorusi. Przez wiele lat reżim Łukaszenki prowadził działania, 
których celem było kulturowe unicestwienie Polaków, w istocie kulturowe ludobójstwo, usiłując zatrzeć wszelkie 
znaki istnienia Polaków na Białorusi, regionie, który od wieków był domem zarówno dla Białorusinów, jak i Polaków. 
 
Działania reżimu obejmują zakaz nauczania i używania języka polskiego, zakaz tworzenia niezależnych polskich 
organizacji uczących i promujących język polski, kulturę i religię katolicką, nękanie działaczy i blokowanie kontaktów z 
prasą zagraniczną, dostęp do wiadomości w języku polskim a także zakaz członkostwa w jakichkolwiek zagranicznych 
organizacjach pozarządowych. 
 
Niedawno działania te uległy eskalacji, a kulminacją było aresztowanie Andzeliki Orechwo (Borys), 23go marca 2021, 
która niedawno została ponownie wybrana na prezesa Związku Polaków na Białorusi. Pani Borys została natychmiast 
skazana na 15 dni więzienia, czas który reżym potrzebuje na spreparowanie nowych aktów oskarżenia. Wraz z nią 
aresztowany został Pan Andrzej Poczobut, publicysta, reporter i znany autor oraz dwóch dyrektorów regionalnych 
Związku Polaków. 
 
Od czasu swoich pierwszych wyborów na prezydenta Związku, pani Borys była zatrzymywana ponad 90 razy przez 
policją, poddawana torturom psychologicznym, dom jej był przeszukiwany dziesiątki razy, a jej majątek osobisty był 
niszczony. Obecnie, reżim planuje postawić ją przed sądem na podstawie zmyślonych zarzutów, z realnym 
prawdopodobieństwem, że zostanie skazana na 12 lat więzienia. Pan Poczobut, również był kilkakrotnie aresztowany 
za swoją działalność i może go spotkać podobny los.  
 
Działania reżimu Łukaszenki nie tylko naruszają Porozumienie Kopenhaskie między Polską a Białorusią z 23 czerwca 
1992 r. dotyczące ochrony praw mniejszości etnicznych, ale także naruszają uniwersalne standardy przyzwoitości 
ludzkiej. 
 
Prosimy Departament Stanu USA o zajęcie stanowiska i zwrócenie się do reżimu Łukaszenki o natychmiastowe 
uwolnienie pani Borys i pana Poczobuta, a także innych aresztowanych lub zatrzymanych w tej nagannej i nikczemnej 
akcji, kolejnej próbie Łukaszenki zatarcia wszelkich śladów etnicznych Polaków na Białorusi. 
 
Z wyrazami szacunku, 
 
Michael M. Niedzinski, President, 
Polish American Congress, Illinois Division 


