
7 maja 2015 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 W związku z informacjami medialnymi, pojawiającymi się w ostatnich dniach, dotyczącymi 

sytuacji na granicy białorusko – ukraińskiej w dniu 5 maja 2015, kierownictwo Rajdu  im. Rotmistrza 

Witolda Pileckiego zorganizowanego przez Motocyklowe Stowarzyszenie Pomocy Polakom Za Granicą 

WSCHÓD-ZACHÓD oświadcza, że: 

1. uczestnicy Rajdu otrzymali wizy białoruskie ważne od 30 kwietnia do 9 maja 2015r., 

2. w dniu wjazdu na Białoruś kierownictwo Rajdu otrzymało rekomendację zalecającą 

opuszczenie Białorusi do 5 maja, z argumentacją, że strona białoruska nie może zapewnić 

uczestnikom Rajdu bezpieczeństwa, ponieważ kraj ten przygotowuje się do obchodów  

9 maja, 

3. w sytuacji niezastosowania się do rekomendacji za bezpieczeństwo uczestników Rajdu, 

odpowiedzialność miałaby ponosić osoba zapraszająca, 

4.  pragnąc dostosować się do zaistniałej sytuacji zdecydowano o zmianie trasy i terminarza 

Rajdu, czego konsekwencją była chęć przekroczenia granicy białorusko – ukraińskiej w drodze 

powrotnej do Polski, 

5. w dniu 5 maja uczestnicy Rajdu (23 motocykle, 25 osób) stawili się na granicy białorusko – 

ukraińskiej. Strona ukraińska odmówiła wjazdu na teren Ukrainy argumentując brakiem 

możliwości zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom Rajdu i informacjami o możliwych 

prowokacjach względem naszej grupy, 

6. po czterech godzinach konsultacji ze stroną ukraińską, mimo wsparcia polskiego Konsulatu na 

Ukrainie, każdy z uczestników otrzymał oficjalny dokument odmowy wjazdu z uzasadnieniem 

braku podania celu przekroczenia granicy ukraińskiej, 

7. zwróciliśmy się także o pomoc do polskiego MSZ, 

8. w tym samym czasie uczestnicy Rajdu byli przesłuchiwani przez służby ukraińskie i nagrywani 

przez służby pogranicza. Podczas tych przesłuchań strona ukraińska otrzymała pełną 

informację o powodach wjazdu na Ukrainę, miejscu zakwaterowania, trasie przejazdu i 

planowanym miejscu wyjazdu z Ukrainy. Informacja ta została przekazana stronie ukraińskiej 

około godziny 15:00, 

9. powrót na granicę białoruską nastąpił pod eskortą o godzinie 19:40, a o godzinie 20:00 strona 

białoruska wyraziła zgodę na przejazd Rajdu w ciągu dwóch dni przez Białoruś do Polski, 

10. ze względu na prośbę MSZ o umożliwienie stronie polskiej załatwienia zgody na przejazd 

Rajdu przez Ukrainę, wstrzymaliśmy decyzję o wjeździe na Białoruś do godziny 23:00, 

11. w związku z brakiem pozytywnej informacji z MSZ, dotyczącej przejazdu przez Ukrainę do 

godziny 23:00, uczestnicy Rajdu zdecydowali o powrocie do Polski przez Białoruś. 

Kierownictwo Rajdu pragnie podkreślić, że Stowarzyszenie WSCHÓD - ZACHÓD, które zorganizowało 

Rajd zgodnie ze swoim Statutem,  nie jest powiązane z żadnymi ugrupowaniami politycznymi. 
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