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Akcja
13 sierpnia br. przed Konsulatem Generalnym RP w Grodnie odbyło się pikietowanie,
zorganizowane przez grupę młodzieży z BRZM, przedstawicieli kierownictwa ZPB i
Grodzieńskiego Miejskiego Oddziału ZPB. Celem akcji było zwrócenie uwagi władz polskich na
śledztwo w sprawie śmierci lidera polskiej partii „Samoobrona” Andrzeja Leppera. Około 30
osób przyszło z transparentami o treści: „Wymagamy obiektywnego śledztwa w sprawie śmierci
Andrzeja Leppera”.

Jak zaznaczył Kazimierz Znajdziński, prezes Grodzieńskiego Miejskiego Oddziału ZPB, „Ta
śmierć nie pozostawiła obojętnym nikogo. Andrzej Lepper często bywał na Białorusi,
współpracował z ZPB. Mieliśmy wielkie nadzieje na dalszą współpracę. Był to twardy człowiek i
dobry polityk. Uważamy, że jego śmierć jest bardzo zagadkowa. Chcemy zwrócić uwagę władz
polskich na dokładne wyjaśnienie przyczyn i okoliczności śmierci polityka. Apelujemy także o
powołanie międzynarodowych ekspertów do dochodzenia w sprawie jego śmierci”.
Uczestnicy akcji zapalili znicze przed wejściem do konsulatu, umieścili portrety Andrzeja
Leppera. Także do władz polskich przekazano oświadczenie z prośbą o przeprowadzenie
obiektywnego śledztwa. Protest przebiegł spokojnie i podczas niego nie doszło do żadnych
incydentów, ani zakłócenia porządku.
Jak dodał Kazimierz Znajdziński, „wyrażaliśmy również protest przeciwko zakazu wjazdu do
Polski Leonardy Rewkowskiej, aktywnej działaczki i patriotki, która w składzie zespołu „Credo”
miała wyjechać na festiwal do Białegostoku. Konsulat w Grodnie nie udzielił jej żadnych
wyjaśnień”.
Podobna akcja przeprowadzona została również przed Konsulatem Generalnym RP w
Brześciu.
Tekst oświadczenia, przekazanego stronie polskiej:
Prezydent, Premier,
Minister spraw zagranicznych,
Marszałkowie Sejmu i Senatu RP
My, Polacy Białorusi, jesteśmy głęboko zmartwieni i zaniepokojeni z powodu śmierci naszego
rodaka Andrzeja Leppera. Jego śmierć jest boleśnie postrzegana w naszym kraju.
Andrzej Lepper był prawdziwym przyjacielem białoruskich Polaków. On był szczerze
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zainteresowany naszymi problemami, zawsze starał się pomóc, nie pozostawał obojętny.
Jednak w swoim kraju polityk ciągle był prześladowany. Niepochlebne opowieści o swojej
osobie on widział niemal w każdym prorządowym środku masowego przekazu. To polowanie na
pewno pozostawiło ślad w jego duszy.
Jednak nie wierzymy, że Andrzej Lepper mógł dobrowolnie opuścić ten świat. Był człowiekiem
wierzącym, praktykującym katolikiem, który rozumiał, jakie męki będzie cierpiała jego
nieśmiertelna dusza. Pozostawił chorego syna, który codziennie potrzebuje pomocy. Andrzej po
prostu nie mógł odejść i pozostawić go bez swojej opieki.
Dlatego prosimy polskie władze o bardzo staranne i rzetelne przeprowadzenie śledztwa w
sprawie śmierci Andrzeja Leppera. Możliwie trzeba zaprosić ekspertów zagranicznych,
niezależne organizację międzynarodowe. Obiektywne śledztwo leży w interesach państwa
polskiego. To pozwoli wyeliminować wszelkie spekulacje na ten temat.
Z szacunkiem Polacy Białorusi.
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