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Sprawa samolotu Ryanair – komentarz dr. Piotra Kościńskiego z Akademii Finansów i
Biznesu Vistula
Zmuszenie do lądowania w Mińsku samolotu Ryanair i zatrzymanie lecącego nim
opozycyjnego dziennikarza białoruskiego Ramana Pratasiewicza, miało jeden, podstawowy
cel: zastraszenie przebywających za granicą przeciwników Aleksandra Łukaszenki.
Poza Białorusią przebywa Swiatłana Cichanauska, przypuszczalna zwyciężczyni
zeszłorocznych wyborów prezydenckich w tym kraju (wygranym ogłosił się Łukaszenko). W
Polsce znajduje się Sciapan Puciła, twórca ważnego, opozycyjnego kanału Nexta na YouTube i
Telegramie, którego współpracownikiem jest Pratasiewicz. Są też inni opozycjoniści, m.in.
działacze Białoruskiego Domu w Warszawie. Teraz otrzymali wyraźny sygnał: nie są
bezpieczni, bo białoruskie KGB może działać wszędzie.
Wiadomo, że spośród pasażerów samolotu Ryanair w Mińsku pozostał nie tylko Pratasiewicz.
Przedstawiciele tej linii twierdzą, iż na pokładzie byli też agenci KGB – i to oni pomogli
zorganizować całą akcję uprowadzenia maszyny. A to oznacza, że białoruskie służby
specjalne (być może także przy wsparciu Rosjan) działają daleko poza terytorium swojego
kraju.
Sciapan Puciła mówił ostatnio, iż docierają do niego groźby, że zostanie zabity. A sprawa
samolotu Ryanair dowodzi, że faktycznie, kagiebiści mogą śledzić białoruskich
opozycjonistów i w Warszawie, i w Wilnie. Skoro dotarli aż do Aten, skąd leciał samolot, to
przyjazd do stolicy Polski czy Litwy nie jest dla nich żadnym problemem. Cichanauska, Puciła i
inni są naprawdę w niebezpieczeństwie!
I dlatego reakcja Polski, podobnie jak całej Unii Europejskiej, musi być bardzo stanowcza.
Inaczej damy faktyczne przyzwolenie na działanie białoruskich specsłużb także w Polsce. A to
jest absolutnie niedopuszczalne.
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***

Akademia Finansów i Biznesu Vistula tworzy, wraz ze Szkołą Główną Turystyki i Hotelarstwa Vistula, filary dynamicznie
rozwijającej się Uczelni Vistula. Wyróżniają nas kierunki praktyczne, które zapewnią naszym absolwentom sukces na rynku
pracy w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu gospodarczym w Polsce i Europie. Nasi wykładowcy są wybitnymi
autorytetami i praktykami. Ściśle współpracujemy z biznesem i organizacjami międzynarodowymi. Obecnie kształcimy ponad
6 tysięcy młodych ludzi ze 100 krajów.

