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Życie Aleksandry (w skrócie Saszy) 
wypełniały muzyka i sztuka. W lepszych 
czasach uwielbiała grać na pianinie, gitarze, 
mandolinie i flecie. Organizowała też spotkania 
dla miłośników wspólnego muzykowania. 

Aleksandra sprzeciwia się inwazji Rosji  
na Ukrainę. 31 marca 2022 roku zastąpiła 
etykiety z cenami w lokalnym supermarkecie 
w Petersburgu małymi papierowymi etykietami 
z informacją o rosyjskiej agresji na Ukrainę.   

Wczesnym rankiem 11 kwietnia 2022 roku 
policja aresztowała Aleksandrę. Oskarżyła  
ją o „publiczne rozpowszechnianie fałszywych 
informacji o użyciu Sił Zbrojnych Federacji 
Rosyjskiej”. Podstawą był nowy artykuł 
kodeksu karnego pośpiesznie wprowadzony 
przez rosyjski rząd w marcu 2022 roku. 
Miał on na celu powstrzymanie Rosjan 
przed krytykowaniem inwazji na Ukrainę. 

Dziesiątki osób zostało już zatrzymanych 
na podstawie tego nowego przepisu.   

Aleksandra od tego czasu jest przetrzymywana 
w areszcie w strasznych warunkach. Jest 
chora na celiakię (nietolerancję glutenu) 
i przez większość czasu głodowała, 
ponieważ w areszcie nie zapewniono jej 
bezglutenowej żywności, której potrzebuje. 
Jest również nękana przez pracowniczki 
aresztu i współwięźniarki. Jeśli zostanie 
skazana, grozi jej do 10 lat więzienia.

Wezwij Rosję do niezwłocznego 
uwolnienia Aleksandry.

NAPISZ DO WŁADZ ROSJI  
Wezwij do natychmiastowego uwolnienia Aleksandry 
Skoczylenko i wycofania wszelkich zarzutów, ponieważ 
została zatrzymana wyłącznie za wyrażenie sprzeciwu wobec 
wojny.  

J.E. Ambasador Siergiej Andriejew 
Ambasada Federacji Rosyjskiej 
ul. Belwederska 49 
00-761 Warszawa 

E-mail: rusembpol@mid.ru 
Twitter: @rusemb_pl 
Strona internetowa: https://poland.mid.ru/web/polska_pl 
Zwrot grzecznościowy: Wasza Ekscelencjo (jeśli piszesz  
list po angielsku: Your Excellency) 

The Prosecutor of St. Petersburg   
2/9 Pochtamtskaya Street  
Saint Petersburg  
190000  
Russian Federation 
Faks: +7 (812) 318 -26 -11    
Zwrot grzecznościowy: Dear Prosecutor (jeśli piszesz  
list po polsku: Szanowny Panie Prokuratorze) 

POMÓŻ ALEKSANDRZE 
ZACHOWAĆ HART DUCHA     
Wyślij jej wyrazy solidarności i słowa otuchy. Możesz 
dołączyć do wiadomości obrazki czy rysunki kotów 
(Aleksandra ma dwa, o imionach Lucy i Maude). Zrób 
zdjęcie i opublikuj je w swoich mediach społecznościowych, 
oznaczając Aleksandrę. Następnie wyślij swoją wiadomość 
na załączony poniżej adres. Nie zapomnij zaobserwować 
Aleksandry w mediach społecznościowych! 

Facebook: facebook.com/sasha.skochilenko 
Instagram: @skochilenko  

Adres: 
Aleksandra Skochilenko
Write for Rights 
Amnesty International 
1 Easton Street 
London 
WC1X 0DW 
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