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Zadbane i lśniące niemal na połysk centrum Mińska może sugestywnie oddziaływać na wyobraźnię
przybysza zza granicy, podpowiadając mu, że znajduje się w nowoczesnym europejskim państwie,
które posiada odpowiednie zasoby przeznaczane na zrównoważony rozwój. Funkcjonujący z kolei
w centrum stolicy Białorusi rzymskokatolicki kościół, będący w dużej mierze świątynią polską,
sprawia wrażenie, iż Białoruś tworzy wyłom w bloku państw nieufnie odnoszących się do polskiej
spuścizny i wpływów kulturowych. 

Przekraczanie granicy polsko-białoruskiej w Kuźnicy na wysokości Grodna to wyraźny sygnał, że
oddalamy  się  od  tego,  co  dotychczas  znane  i  przewidywalne,  ku  światu  z  innej  przestrzeni
cywilizacyjnej. Kilkuwarstwowe zasieki na granicy, a przede wszystkim skomplikowana procedura
uzyskiwania samej wizy, wskazują na doświadczanie wjazdu do autonomicznego świata, który na
obszarze ponad 200 tys. kilometrów kwadratowych tworzy Republika Białoruś.Znajdujące się 16
kilometrów  od  granicy  Grodno  nie  ma  szczęścia  do  historii.  Nie  posiadało  ono  przed  wojną
swojego uniwersytetu tak jak wiodące miasta kresowe, a choć znajdowało się bliżej centrum kraju
(a w zasadzie leżało w jego centrum), to kresowość jest tu bardziej uprawnionym określeniem niż w
przypadku Wilna czy Lwowa. 

Dziś te 16 kilometrów sprawia wrażenie dłuższych niż 70 kilometrów do Lwowa czy ponad 100 do
Wilna. Nieco zapomniane dzieje najnowsze, z obroną miasta we wrześniu 1939, nie pomagają tej
dawnej  siedzibie  królów i  trybunałów  zakorzenić  się  w  pamięci  przeciętnego  Polaka.  Grodno,
niczym cała dzisiejsza Białoruś, nie kojarzy się zazwyczaj z nikim ani z niczym.
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 Tym bardziej warto przekonać się, skąd brał się heroizm takich postaci jak Tadek Jasiński, skąd
czerpała inspirację Eliza Orzeszkowa, czemu król Batory spędzał tu czas niczym w stolicy państwa,
którą Grodno de facto było.Wszechobecny język rosyjski,  sowiecki tank czy pomnik Lenina to
wciąż żywe pozostałości po okresie sowieckim. Pod tą zwartą skorupą kryje się urok kresowego
miasta  położonego nad Niemnem, rzeki  upamiętnionej  m.in.  przez  słynną Elizę  Orzeszkową w
jednej z powieści – nota bene bijącej rekordy niepopularności jako jedna z najnudniejszych lektur
szkolnych.                                                                                

W centrum miasta,  którego ulice  noszą  niewdzięczne  nazwy w rodzaju Lenina,  Komsomolska,
Internacjonalistyczna,  Komunistyczna,  przy  placu  Sowieckim  góruje  były  kościół  jezuicki,
wyposażona w charakterystyczny zielony dach świątynia pełniąca funkcję katedry.

Wejście do środka kościoła to szok nie tylko z uwagi na wyposażenie wnętrza. Świątynia jest –
można powiedzieć bez żadnej przesady – polska. Elementy białoruskie takie jak Msza św. w tym
języku  nie  są  jednak  w  stanie  przykryć  ogromu  polskich  epitafiów,  dominacji  Mszy  świętych
odprawianych  po polsku,  a  przede  wszystkim –  wciąż  żywej  polskości  zaklętej  w modlitwach
odmawianych w naszym ojczystym języku.

                                                                 GRODNO  ZAMEK

Wyjazd poza Grodno wyjaśnia wiele, choćby to, czemu mimo usytuowania w centrum Polski 
nazywano te miejsca kresami. Romantyczne krajobrazy, ale i ziemia, w którą wsiąkło wiele krwi 
przodków, naznaczyły te tereny tym lekko niesprawiedliwym, ale przecież wzbudzającym nawet 
dziś sentyment określeniem. Gdzieś w zakolach Niemna znajduje się osada Bohatyrowicze, gdzie 
ktoś miejscowy może okazać się naszym rodakiem. 
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Typ człowieka opisywany w kresowych legendach czy utworach pisarzy pokroju Orzeszkowej jest
tam  wciąż  obecny.  Na  skraju  lasu  znajduje  się  mogiła  i  krzyż  upamiętniający  powstańców
styczniowych,  do  której  bez  problemu  poprowadzi  nas  miejscowa  Polka  lub  Polak.  Historia
powtarza  się  w  takich  miejscach  jak  Sopoćkinie  czy  Niemnowo  –  miejscu  śmierci  generała
Olszyny-Wilczyńskiego,  pochowanego  na  nieodległym  cmentarzu.  Cmentarzu  oczywiście
katolickim, czyli polskim i to z licznymi grobami świeżej daty, w których spoczywają nasi rodacy.
Kościół  w  Spoćkiniach  to  z  kolei  również  polska  świątynia,  rozpiska  Mszy  św.  w  języku
białoruskim sprawia wrażenie spisanej pro forma. 

Już  sama  wizyta  tylko  w  tym  przygranicznym  rejonie  może  pozostawić  w  trwałym  szoku
przyjezdnych. 

Jak  się  okazuje,  silnie  obsadzony  kordon  graniczny  nie  zmienia  etnicznego  charakteru  tego
terytorium  po  drugiej  stronie  granicy.Znajdująca  się  już  na  historycznej  Wileńszczyźnie  Lida
sprawia niemal identyczne wrażenie. Położony w centrum kościół katolicki to świątynia, w której
nietrudno usłyszeć modlitwy po polsku. Wnętrze kościoła wypełniają tablice upamiętniające czyn
zbrojny Armii Krajowej albo powstańców z jednego ze zrywów niepodległościowych, których było
w  końcu  w  naszej  historii  niemało.  Najnowsze  tablice  pamiątkowe  są  niekiedy  dwujęzyczne,
białorusko-polskie,  nie  zmienia  to  jednak  ogólnego  wrażenia,  że  pośród  ulic,  placów,  alei
Sowieckich, Lenina czy to Komsomolskich znajdują się po prostu polskie świątynie, jakkolwiek
jest to określenie niepoprawne w świetle powszechnego charakteru Kościoła katolickiego.

                                           BIAŁORUŚ  ZAMEK  POLSKI W  LIDZIE. 

                       TU  WALCZYŁ Z  CARSKIMI  ROSJANAMI  TADEUSZ  KOŚCIUSZKO
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Niżej  podpisani  mają też okazję  zapoznać  się  z  aktywistami  polskimi  w wieku licealnym albo
studenckim. Odwagi,  trzeba przyznać,  młodym nie brakuje.  Ryzyko rewizji  domowej ze strony
KGB, różnego rodzaju nieprzyjemności, a nawet trudności z zatrudnieniem (na które władza ma na
Białorusi duży wpływ) są wkalkulowane działalność na tym bardzo trudnym odcinku narodowego
aktywizmu.  Młodzi  jednak  nie  porzucają  go,  przeciwnie  –  tworzą  dynamiczną  grupę,  która
porządkuje  AK-owskie  mogiły,  pomaga  kombatantom,  mobilizuje  się  na  mecze  miejscowych
drużyn  piłkarskich,  podkreślając  nań  obecność  polskiego  sektora.  Ich  liderzy  kładą  nacisk  na
mówienie  po  polsku,  choć  z  tym jest  wyraźny  problem –  języka  polskiego  w formie  czynnej
młodzież nie zna, stąd językiem komunikacji jest rosyjski, skutecznie umocowany na przestrzeni
wieków przez biały lub czerwony carat na terenach dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego i
byłych kresów. 

Od lat ’40 nie istnieją tutaj  prawie żadne polskie szkoły powszechne, ludność przeznaczono do
rusyfikacji, tej zaś przeciwdziałał Kościół rzymskokatolicki – będący ostoją nie tylko polskości, ale
i cywilizacji łacińskiej jako takiej, co zresztą na tych terenach bywa niemal synonimem kultury i
wpływów polskich.Neosowiecka ideologia państwowa Białorusi każe ostrożnie zmierzać do krzyża
katyńskiego  na  jednym z  cmentarzy  katolickich.  Młodzież  polska  ostrzega  przed  zbyt  jawnym
nawiedzeniem miejsca upamiętniającego kaźń polskich oficerów w Związku Sowieckim, 

którego obecne władze  Białorusi  czują  się  ideowymi spadkobiercami.  Jakkolwiek możliwe jest
kultywowanie  polskości  po  cichu  w kościele,  to  już  jakikolwiek  aktywizm wykraczający  poza
ideologiczne  ramy  wyznaczone  przez  władze  są  niemile  widziane.  Kończy  się  to  rekwizycją
komputerów przez służby albo nawet prowokacjami obliczonymi na zastraszenie młodych polskich
społeczników. „Kościelny” Polak – tylko taki typ naszego rodaka może być akceptowany przez
władze.  Tak też zresztą niekiedy określani byli nasi rodacy na Białorusi przez odrodzeniowców
białoruskich, którzy poddawali w wątpliwość wiarygodność deklaracji narodowościowych Polaków
na Białorusi.

 Dla  władz  jednak  zarówno  „niekościelny”  Polak,  jak  i  działacz  odrodzenia  narodowego,  są
grupami niepożądanymi. Spotkany na jednej z mińskich ulic Białorusin w koszulce upamiętniającej
powstanie styczniowe (postrzegane przez odrodzeniowców jako walka o wolną Białoruś) zapytany
o działalność opozycyjną  z  przerażeniem odwraca się  i  przyspiesza  kroku.  Z kolei  kombatanci
Armii Krajowej na nieszowinistycznej w gruncie rzeczy Białorusi (porównajmy choćby z Litwą)
mają status bandytów, nie posiadają specjalnych emerytur ani nawet prawa do własnych sztandarów
czy chodzenia w mundurze. 

Stąd jakiekolwiek upamiętnienie Armii Krajowej to zazwyczaj tablica wewnątrz kościoła lub krzyż
na skraju lasu bądź na uboczu drogi. Są to jednocześnie enklawy w morzu neosowietyzmu, których
istnienie wyraźnie próbuje się przeczekać. Młodzi, którzy mogliby te tradycje kontynuować, nie bez
przyczyny są przez władze nękani. Czas, który może przynieść opustoszenie polskich kościołów i
zasilić cmentarze nowymi mogiłami pozostałych tu Polaków, rozwiązałby problem raz na zawsze.
Opustoszałe kościoły czy groby nie są już przecież zagrożeniem.
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              BIAŁORUŚ  MIŃSK  PLAC  LENINA … ładniej  niż w  Warszawie... 

Niżej podpisani mają okazję uczestniczyć w zamkniętych spotkaniach z konsulem generalnym RP
w  Grodnie  i  ambasadorem  RP  w  Mińsku.  Zaplanowane  jako  odbywające  się  w  przyjaznej
atmosferze pogawędki zamieniają się jednak w poligon,

 jako że  wysocy urzędnicy  III  Rzeczypospolitej  znajdują się  w ogniu pytań,  które  nacjonalista
polski zmuszony jest  w takiej  sytuacji  zadać.  I tak reprezentanci Republiki Okrągłego Stołu na
Białorusi, ku niezadowoleniu organizatorów spotkania ze strony wizytującej (m.in. profesorowie
uniwersyteccy z Polski), stanęli przed wyzwaniem wyjaśnienia wszystkim – nawet tym wcześniej
niezainteresowanym (obok  profesorów młodzieżowa  lewica  i  abnegaci  z  polskiej  świadomości
narodowej)  m.in.:

- jakie kroki państwo polskie podejmuje, by utrzymać i zdynamizować polskość na Białorusi?

-  czy  w przypadku  konfliktu  między wspieraniem polskości  a  zmianą  reżimu polskie  państwo
wybierze to pierwsze czy to drugie?

- czy polityka i prawo Unii Europejskiej, które wprowadzają dla Polski ograniczenia w działaniach
wobec Białorusi, nie świadczą o tym, że nie jesteśmy już suwerennym państwem?

 Niestety, na symbolice przed wejściem do ambasady RP w Mińsku, gdzie obok bandery (nie flagi,
a bandery, która nie wiedzieć czemu zastąpiła flagę – skąd ten nieprofesjonalizm?) polskiej wisi
niebieski prostokąt z kółkiem z żółtych gwiazd na środku, złe wrażenia się nie kończą. Konsul
pozwala  sobie  nawet  na  stwierdzenie,  że  Polacy  na  Białorusi  i  tak  się  prędzej  czy  później
wynarodowią.
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 Priorytetem jest – jak się okazuje – ekspresowe wydawanie wiz do Polski tak, aby Unia Europejska
nie zauważała naginania procedur unijnych. Wydawanie wiz ma okcydentalizować Białoruś, konsul
nie wie chyba jednak, że wpływy zachodnie na terytorium dzisiejszej Białorusi niemal zawsze 
równały się wpływom polskim. Z czego władze polskie chcą stworzyć nowoczesne społeczeństwo 
na Białorusi, skoro bierność przeciętnego Białorusina rzuca się wręcz w oczy?

                                                   GRODNO

Jednym z kluczowych pytań było zasygnalizowanie problemu i próba dociekania przyczyn sytuacji,
w której białoruscy studenci dostają od rządu polskiego wyższe stypendium niż Polacy z dawnych
kresów –  potomkowie  obywateli  polskich.  Okrągłostołowe  elity  są  jednak  na  ten  problem tak
wyczulone, że wspierający je ideologicznie organizatorzy ze strony polskiej wygaszają to pytanie,
wobec  czego  dyplomaci  nie  mają  okazji  wykazać  się  wykręcaniem  kota  ogonem.  Naszym
znajomym z Grodzieńszczyzny, młodym Polakom, radzi się z kolei przy innej okazji, 

by  brali  udział  w stypendium im.  Kostusia  Kalinowskiego,  przeznaczonego… dla  białoruskich
studentów.  Trzeba  się  powoli  przyzwyczaić  do  tego,  że  za  bycie  Polakiem  i  wierność  swoim
korzeniom III  Rzeczpospolita  nikogo nie  premiuje,  tylko jak powiedzieć to  narażającym się na
szykany młodym rodakom?

Całokształt  wizyty  w  pasie  od  Grodzieńszczyzny  aż  po  ostatni  przedwojenny  polski  słupek
graniczny na brzegu Dźwiny, za którą znajduje się już Łotwa, oswaja z sytuacją, w której obecność
jakiegokolwiek krzyża, powstańczej mogiły czy po prostu całego cmentarza polskiego nie może już
dziwić.  Tzw.  polski  pas,  którego  część  znajduje  się  zresztą  również  po  litewskiej  stronie
Wileńszczyzny (4/5 tej krainy to terytorium dzisiejszej Białorusi), do dziś istnieje.
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 Niezliczone  są  miejsca  upamiętniające  żołnierzy  wojny  polsko-bolszewickiej,  powstańców
styczniowych czy listopadowych, a nawet AK-owców lub po prostu polskie ofiary cywilne II wojny
światowej. Stanowi to miły kontrast dla wszechobecnych pomników sołdatów Armii Czerwonej i
licznych Leninów obecnych w centrach miast (stojących zresztą obok polskich kościołów), ale też
uświadamia,  jak  wiele  krwi  przelali  tu  Polacy  za  wolność  ojczystej  ziemi.  Nie  trzeba  chyba
przypominać, że Okręgi Nowogródzki i Wileński Armii Krajowej stanowiły tworzyły najsilniejsze
formacje  zbrojne  Polskiego  Państwa  Podziemnego.  I  choć  los  tego  państwa  zakończył  się
tragicznie, to wydaje się, że to właśnie tutaj z tego dziedzictwa zostało najwięcej – więcej nawet niż
w Warszawie czy innych polskich miastach. Jak długo tak będzie, to zależy w dużej mierze od
Polski i zdolności wygenerowania narodowych elit przez młode pokolenie u nas.

                                    POŁOCK    PLAC    WOLNOŚCI

Wyjazd za granice II RP wymaga teoretycznego przygotowania,  aby i tam dostrzec polskość, a
szerzej:  wpływy zachodu.  Nad położonym nad Dźwiną Połockiem górują wieże soboru świętej
Zofii,  zamienionej i funkcjonującej do dziś jako muzeum świątyni wybudowanej w stylu barku
wileńskiego. Czynny kościół katolicki w tym mieście znaleźć jest bardzo trudno, za to nie będzie
problemu z odwiedzeniem prawosławnej cerkwi – często są to budowle wzniesione z polecenia
władz carskich w charakterystycznym dla Rosji stylu. Jednocześnie takie obiekty jak grekokatolicki
(a  więc  niegdyś  również  „polski”)  sobór  świętej  Zofii  były  zamykane  albo  przekazywane
prawosławnym, w ramach walki z unią brzeską na ziemiach włączonych do zaboru rosyjskiego.

 Dla kontrastu obok Połocka stoi Nowopołock, miasto-fabryka,  zbudowana na mocy odgórnego
postanowienia  władz  sowieckich,  której  sensem istnienia  jest  głównie  rafineria,  znajdująca  się
zresztą  w rękach rosyjskich i  de facto oddana w ramach spłaty kredytów i dotacji  zasilających
„białoruski  cud  gospodarczy”  zbudowany  dzięki  tanim  rosyjskim  surowcom.  Mówi  to  chyba
wszystko o orientacji geopolitycznej, a może i nawet cywilizacyjnej Republiki Białoruś.
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Stołeczny Mińsk to czyste i zadbane miasto z mikro-starówką i dostrzegalnymi pozostałościami
czasów  Rzeczypospolitej  i  Wielkiego  Księstwa  Litewskiego.  W  śródmieściu  znajduje  się
odbudowany ratusz, a więc symbol zachodniej cywilizacji, tuż obok archikatedra łacińska i dwa
byłe katolickie  kościoły,  oddane wiernym innych,  liczniejszych obrządków. Obok głównej  alei,
gdzie znajduje się m.in. wypolerowany do granic możliwości budynek instytucji od brudnej roboty,
czyli KGB, stoi w samym centrum cudem chyba zachowany kościół katolicki pw. śśw. Szymona i
Heleny,  ufundowany  na  początku  XX  wieku  przez  miejscowego  szlachcica,  Edwarda
Wojniłłowicza. Wojniłłowicz uważał pozostawienie Mińska poza granicami II RP za zdradę, sam
umarł w Bydgoszczy, a jego zwłoki przeniesiono do Mińska całkiem niedawno, choć na grobie
znajduje  się  tylko  białoruska  inskrypcja.  Sam  kościół  zachował  wewnątrz  i  zewnątrz  sporo
wpływów polskich.

 Niemniej,  dostrzegalnym efektem znalezienia  się  Mińska w granicach sowieckich po traktacie
ryskim jest Dom Sowietów zbudowany w stylu stalinowskiego modernizmu z lat ’30, z górującym
obok pomnikiem Lenina. Ta dziwaczna koegzystencja w ramach ideologii państwowej jest jednak
przejawem istnienia zjawiska, w ramach którego to spuścizna sowieckiej Białorusi dominuje nad
wszystkim innym. Stąd w centrum może działać czynny kościół katolicki, a nawet stać pomnik
Mickiewicza z dwujęzycznym polsko-białoruskim napisem (na Litwie nikt nie podpisałby pomnika
wieszcza po polsku choćby najmniejszą czcionką). Jakkolwiek nie ma przeszkód, by katolicy mieli
w  centrum  swój  kościół,  to  warto  pamiętać  o  tym,  że  droga  do  niego  to  nieustanne  mijanie
pomników sowieckiej  epoki,  monumentalnych gmachów,  na  których do dziś  niekiedy widnieje
sierp i młot.

W kilku takich budynkach znajdują się jedyne na Białorusi McDonaldy i w zasadzie tylko tam
można  mieć  pewność  co  do  spodziewanego  smaku  danego  posiłku.  W sklepach  spożywczych
trudno  natrafić  na  produkt  dobrej  jakości,  gdy  ktoś  nie  lubi  się  rozczarowywać  kulinarnie,  to
pozostaje żywić się chipsami i batonami znanych zachodnich koncernów. 
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Białoruskie  władze  swoją  polityką  wizową  paradoksalnie  uchowują  przyjezdnych  przed
awitaminozą, jako że dłuższe przebywanie w tym kraju wymaga posiadania długoterminowej wizy,
a do tej  trzeba specjalnych zaproszeń,  dokumentów itd.  Miejscowi z  kolei  uzupełniają braki  w
pożywieniu uprawianiem własnej ziemi, choćby najmniejszej działki. Tak jest też w Mińsku, gdzie
każdy niemal mieszkaniec ma gdzieś za miastem albo u rodziny miejsce, gdzie może uprawiać
choćby ziemniaki. Można pół-żartem, pół-serio powiedzieć, że ziemniak ma na Białorusi większą
wartość niż zjedzony przez inflację pieniądz, który w sile garści banknotów nie przejawia wartości
większej niż 2-3 złote.
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 O ile więc przyjezdnemu uda się znaleźć normalną restaurację niebędącą zachodnim fastfoodem, a
pracownicy będą mieli motywację do obsługi klienta (a z tym bywa różnie), to za obiad zapłacimy
kilkadziesiąt tysięcy rubli, co daje równowartość ceny obiadu w polskiej restauracji, jednakowoż
przeciętna  zarobków  nie  jest  na  Białorusi  choćby  połową  tego  co  w  Polsce.  „Białoruski  cud
gospodarczy” to kompilacja ogólnego braku motywacji do pracy, niedoboru towaru w sklepach,
gdyż niekiedy nie ma sensu go sprzedawać, skoro np. warzywa każdy uprawia sam, a także ogólnie
marnej jakości produktów. Kołchozowe rolnictwo jest kwiatkiem do kożucha, którego rolę pełnią
państwowe rafinerie i zakłady pracy, wykupione już bądź lada co mają być wykupionymi przez
koncerny rosyjskie.

                            TARGOWISKO  MIEJSKIE W  MIŃSKU

Droga do Brześcia przez całą Białoruś to szlak obfitujący w zabytki w rodzaju zamków i pałaców
polskiej  szlachty,  z  Mirem  i  Nieświeżem  na  czele.  Wiele  z  nich  jest  wyremontowanych  w
nienagannym stylu,  tego samego nie  można niekiedy powiedzieć  o niektórych rekonstrukcjach,
przeprowadzanych w sposób urągający sztuce konserwatorskiej. Na ich uboczu znajdują się takie
perły jak np. cmentarz katolicki (w dużej mierze polski) w Mińsku, czyli jeszcze przed granicą II
RP od  strony  wschodniej.  Widzimy więc,  jak  daleko  sięgała  polska  misja  cywilizacyjna  i  jak
rozległym paradoksalnie pojęciem były kresy, które przylgnęło do tych ziem dopiero po odzyskaniu
przez Polskę niepodległości. 

To tutaj, w centrum życia państwowego i kulturalnego, powstawały znakomite dzieła architektury,
które każdy Polak powinien zobaczyć – włączając w to ekspozycje muzealne, które w dużej mierze
zasilają eksponaty polskie. Z kolei Brześć nad Bugiem to chwila refleksji nad polskim losem – w
tym właśnie mieście, przed ówczesną siedzibą Urzędu Wojewódzkiego woj. poleskiego odbierano
w środku ówczesnej Polski – dziś już wypchniętej za Bug – wspólną defiladę Wehrmachtu i Armii
Czerwonej.Podsumowując,  dla  narodowca  polskiego  wizyta  na  Białorusi  może  być  więcej  niż
inspirująca. Czasami może, o ile ktoś wcześniej nie interesował się tematyką kresową, zupełnie
zrewolucjonizować  myślenie  o  ludziach,  gospodarce,  polityce,  o  Polsce.  Obok  polskiego
dziedzictwa kulturalnego na tym obszarze znajdują się przede wszystkim żywi ludzie, dający do
dziś swoje świadectwo. 
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Dla wyzutej z odpowiedzialności za tysiącletni naród i państwo władzy nie będą oni nigdy żadnym 
wyrzutem sumienia, dla nacjonalisty polskiego zaś będą zobowiązaniem i wezwaniem do 
działalności tu i teraz, aby kresy i kresowość nie stały się tylko melodią przeszłości i symboliczną 
świeczką zapaloną na grobie powstańca.

                            BRZEŚĆ  BIAŁORUSKI  CENTRUM

Bo jeśli za takimi drobnymi gestami nie idzie żadne konkretne działanie, to takie gesty stają się
puste i nic nieznaczące. Utrzymanie polskości na tych terenach kosztowało zawsze bardzo wiele.
Skoro tam w najtrudniejszych czasach się  dało,  to  tym bardziej  nam się  musi  udać dzisiaj,  by
osiągnąć  w  końcu  pełne  zwycięstwo  dla  Polski  i  jej  utraconych  kresów.
Czołem Wielkiej Polsce !

                            NIE  MOŻNA  MILCZEĆ  !   

                          Prześladowania  na  Białorusi. 
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Od  ponad  miesiąca nie wiadomo, co się stało z ks. Władysławem Łazarem, proboszczem parafii
rzymskokatolickiej w Borysowie na Białorusi. Duchowny został zatrzymany przez białoruską tajną
policję polityczną, która do dziś nosi znamienną nazwę KGB. Równocześnie ukazał się komunikat
prezydenta Łukaszenki, informujący o tym, że schwytano szpiega obcego wywiadu, który poprzez
Kościół katolicki przekazywał „szkodliwe informacje ” na Zachód. Komunikat nie podaje jednak
personaliów. Czy chodzi o ks. Łazara? Także nie wiadomo, bo na temat powodów jego zatrzymania
władze państwowe milczą. Nie powinna jednak milczeć opinia publiczna, bo przecież nie od dziś
białoruski przywódca, zwalczając opozycję i wszelkich swoich krytyków, łamie podstawowe normy
państwa  prawa,  standardy  sądownicze.  Poza  tym  nie  są  aż  tak  odległe  czasy,  kiedy  to  z
niepokornych duchownych, broniących praw ludzi wierzących lub walczących o sprawiedliwość
społeczną  próbowano  zrobić  nie  tylko  agentów  Watykanu,  ale  i  Niemiec,  USA  czy  nawet
egzotycznej Japonii. O ks. Łazara trzeba więc głośno się upominać, także w Polsce. 

ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Gazeta Polska Codziennie, 20 sierpnia 2013 r. 

                               MIŃSK  NEVADA  AMERICAN BLEND'Nielegalny ' handel  po  mostem w 
Mińsku.

                                                     foto :   BUTIK W  MIŃSKU 
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                          JAK  JEST  NAPRAWDĘ  NA  BIAŁORUSI 
Łukaszenko zdymisjonował rząd, bo ten nie zapłacił kołchozom 
podsuwali optymistyczne statystyki, powstała spirala długów. Centrale handlowe wciąż były winne 
zakładom przetwórczym równowartość ok. 20 mln dol., te zaś nie wypłaciły 12 mln dol. 
kołchozom i sowchozom, a gospodarstwa rolne były winne ponad 6 mln dol. swoim pracownikom, 
którzy owe mleko i mięso produkują …....
Łukaszenka z synem mieszali cement 
MSW pojechali do zaprzyjaźnionego Kołchozu im. Janki Kupały i tam m.in. sortowali ziemniaki. - 
Niech to i będzie komunistyczny zwyczaj, ale najważniejsze, że to dobry zwyczaj i korzystny dla 
naszego społeczeństwa - podsumował Łukaszenka. 
Białoruś. Kto nie pracuje, ten nie je 
18 dzieci z podstawówki w Katkach na wschodzie Białorusi nie dostaje na obiad ziemniaków, tylko 
po kawałku chleba. Za karę, bo nie pracowały na wykopkach w miejscowym kołchozie. Kołchoz 
zawarł umowę ze szkołą, że zaopatrzy ją w kartofle w zamian za pracę uczniów na polach. 
Białoruscy przestępcy chcieli mięsa 
Trzech uzbrojonych Białorusinów napadło na farmę kołchozu Rasswiet-Myto na 
Grodzieńszczyźnie. Grożąc bronią, zmusili dwóch pracowników do położenia się, następnie zabili 
kilka krów, których mięso chcieli za brać. Przeszkodził im w tym inżynier kołchozu, który 
niespodziewanie zjawił się na farmie ...
Świńska rewolucja Aleksandra Łukaszenki 
Odwiedzając w piątek kołchozy i przedsiębiorstwa rolne w południowo-zachodniej części kraju, 
prezydent Łukaszenka zapowiedział zmiany w rolnictwie. - W hodowli świń rozpoczyna się 
rewolucja, wzorem nam będą duńskie i holenderskie technologie - mówił, odwiedzając 
białorusko-duńskie przedsiębiorstwo ...
Łukaszenko żąda białoruskich cytryn i pomarańczy 
Aleksander Łukaszenko chce, by białoruskie kołchozy rozpoczęły hodowlę cytryn i pomarańcz. - 
Kto powiedział, że w cieplarniach one nie wyrosną? - oburzał się dyktator podczas specjalnej 
narady rządowej w sprawie żniw. Łukaszenko oświadczył, że oburza go zacofanie i brak nowych 
pomysłów w ...
Cebula zamiast wypłaty 
problemy miejscowych kołchozów ze sprzedażą cebuli zapłacić ma cała lokalna społeczność, nie 
tylko pracownicy kołchozów.- Ludzie są oburzeni, bo nie potrzebują aż tyle cebuli - mówi Leanid 
Sudzilenka, lokalny działacz opozycyjny. - Rejon bragiński to przede wszystkim niewielkie 
miasteczka i wsie, każdy tam ...
Lekcje trzeźwości po białorusku 
podopiecznego i opowiada mu o szkodliwości picia. - Na tych, którzy zdołają przekonać ludzi do 
odstawienia alkoholu, czekają premie i wyjazdy turystyczne - mówiła mediom Irina Bujnicz, 
szefowa komisji ds. walki z pijaństwem w kołchozie Asnieżyckaje.W Mińsku wprowadzono w 
niektórych szkołach "lekcje ….

Krytykujesz Łukaszenkę? Trafisz do psychiatryka 
pracowników okolicznych kołchozów, których masowo przywoziła tam milicja.- W wystąpieniach 
na YouTube mówił o rzeczywistych problemach, więc postanowiono go uciszyć - wyjaśnia 
"Gazecie" dziennikarz z Witebska Uładzimir Żygulou.- Myślę, że na moim przykładzie władze 
testują nowy sposób zastraszania 
Latem na Białorusi trwa bitwa o plony 
Każdego lata kraj przeistacza się w wielki kołchoz pracujący pod kierownictwem Aleksandra 
Łukaszenki. Odpowiednikami polskich PGR-ów są tu SPK, czyli rolniczo-produkcyjne 
spółdzielnie, które niewiele zmieniły się od czasów ZSRR pod rządami Leonida Breżniewa. - W 
życiu nie widziałem w telewizji tyle …
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W stolicy rosną czynsze, ludzie są przerażeni 
 - Życie w kołchozie jest naprawdę ciężkie. Ale ten pokój to nasz cały świat. Mamy tu sypialnię, 
salon, łazienkę i kuchnię w jednym - mówi.Irena Kotłowska-Pyza przez wiele lat była kasjerką. Od 
ośmiu lat jest bezrobotna. - Mam 57 lat. Nikt nie chce mnie zatrudnić - żali się.Dom utrzymuje jej 
mąż....
Wybory na Białorusi jak zwykle wygrywa Łukaszenka 
".By zmusić ludzi do pójścia do urn wyborczych, reżim musiał sięgnąć po tradycyjne środki 
perswazji. W Postawach w obwodzie witebskim pracownikom miejscowych kołchozów wydawano 
wypłatę dopiero po oddaniu głosu. Niezależni obserwatorzy odnotowali wypadki presji na 
studentów i pracowników zakładów ….
Łukaszenka planuje ziemniaczaną inwazję 
- Musimy eksportować milion ton ziemniaków. Przy obecnych cenach przyniesie nam to 300 mln 
dol. - oświadczył Łukaszenka. Swe ambitne plany prezydent ogłosił we wtorek w trakcie wizyty w 
jednym z kołchozów w obwodzie brzeskim. - Musimy pracować, ale musimy też liczyć pieniądze - 
podkreślał 
Obiektywne trudności Łukaszenki 
. Ci ostatni pytali go nawet, czy mogą zezwolić pracownikom kołchozów i sowchozów na 
oderwanie się od pracy na czas nadchodzącej prawosławnej Wielkanocy. Prezydent zezwolił. 
Łukaszenka przywiązuje do ziemi 
Białoruskiemu rolnictwu brakuje fachowców. Średnia płaca w kraju odpowiada mniej więcej 
równowartości 300 dol., a w rolnictwie zarabia się o połowę mniej. Młodzież, nawet po studiach 
rolniczych, nie chce więc pracować w kołchozach stanowiących przytłaczającą większość 
gospodarstw. Dziś każdy …
Mówcie mi Baćka 
, uniwersytet, służba w wojsku - no i wstąpienie do partii komunistycznej, co było warunkiem 
awansu społecznego. Dzięki temu mógł zostać kierownikiem kołchozu Garadziec. To pierwsze 
stanowisko, które dało Łukaszence realną władzę nad ludźmi. Jeżeli ktoś zaczynał go krytykować, 
tracił pracę. 
Białoruś modernizuje aparat 
stolińskiego, gdzie szereg stanowisk objęła jedna rodzina. Szefem rejonowej administracji jest tam 
Aleksander Demko, przewodniczącą rady rejonowej (lokalnego samorządu) - jego szwagierka, 
kierownikiem jednego z działów administracji - syn, lokalnymi kołchozami kierują jego teść i brat, 
a kuzyn jest szefem ….
Demokracja Łukaszenki 
Aleksander Łukaszenka w kołchozie Szkłowo, gdzie był dyrektorem, dzień po wygraniu 
pierwszych wyborów prezydenckich.Milicjanci biją w Mińsku uczestnika demonstracji przeciwko 
autorytarnym rządom Łukaszenki.
Żniwa białoruskich gwiazd 
osobiście daje wskazówki, gdzie i jak pracować. Tam, gdzie nie doleci wódz, radzić sobie muszą 
urzędnicy. Ranek, pole należące do kołchozu Kutuzowskiego położonego niedaleko Kobrynia. Z 
autobusu wysiadają urzędnicy Brzeskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego. Każdy z nich 
trzyma kosę. Ustawiają się w rząd i …............
Jaka jest Białoruś? Sprawdzili fotografowie z kolektywu Sputnik [ZDJĘCIA] 
wspaniała, ludziom żyje się dobrze, kryzysu nie ma. Jest czysto, budynki odmalowane, sprzedaż 
ziemniaków w kołchozach wzrasta. Milicjanci łapią przestępców, a pionierzy z Kozłówki śpiewają 
radosne pieśni. Tylko gdzieniegdzie spod farby na murze przebija napis:"Bandyci na wolności, 
bohaterowie w więzieniach.....                      
 cytaty  : gazeta.pl
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Akt oskarżenia przeciw obywatelowi Białorusi podejrzanemu o szpiegostwo  
2.06.2015.

Prokuratura  Apelacyjna  w  Warszawie  skierowała  do  sądu  akt  oskarżenia  przeciw  obywatelowi
Białorusi podejrzanemu o udział w działalności obcego wywiadu przeciwko RP - poinformował
rzecznik PA prok. Zbigniew Jaskólski. Akt oskarżenia przeciw Yurijowi K. przekazano do Sądu
Okręgowego w Warszawie - podał rzecznik. Podejrzanemu grozi do 10 lat więzienia.   Jaskólski
poinformował, że postępowanie było prowadzone na podstawie materiałów zgromadzonych przez
Delegaturę  Agencji  Bezpieczeństwa  Wewnętrznego  w  Warszawie.    Przestępstwo  zarzucone
oskarżonemu jest zagrożone karą do 10 lat pozbawienia wolności.   Rzecznik ABW płk Maciej
Karczyński powiedział, że Agencja nie będzie komentowała i informowała o szczegółach sprawy. 

Wiosną 2014 r. polskie media pisały o zatrzymaniu przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego
oraz SWW dwóch białoruskich szpiegów. Media pisały, że Yurij K. informował w listach z aresztu,
że  nie  jest  szpiegiem.  W ocenie  ABW wcześniej  robił  wszystko,  żeby dać  do  zrozumienia,  że
wykonuje  w Polsce  zadania  wywiadowcze -  informowały  media,  cytując  anonimowego oficera
Agencji.  

Przed dwoma tygodniami Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał wyrok sądu okręgowego wobec
jednego  z  zatrzymanych  obywateli  Białorusi,  który  pozorując  przez  osiem  lat  współpracę
wywiadowczą z  b.  Wojskowymi Służbami  Informacyjnymi,  jako białoruski  agent  przekazał  im
bezwartościowe  informacje,  czym  wyłudził  319  tys.  dolarów  i  18  tys.  euro.  
leksandr  Lianiuka  od  1999  r.  do  2007  r.  "pozorował  oddawanie  usług  wywiadowczych  RP".
Zarazem SA uznał,  że  czynił  to  w ramach "gry operacyjnej  białoruskiego wywiadu przeciwko
Polsce" - uznał sąd. SO ocenił, że oskarżony nie działał w ramach obcego wywiadu - co w apelacji
do  SA  skutecznie  zaskarżyła  Prokuratura  Apelacyjna  w  Warszawie,  która  od  początku  tak
twierdziła.  Strony mogą jeszcze złożyć kasacje do Sądu Najwyższego,  czego nie zakłada robić
prokuratura.  Według  rocznego  raportu  ABW "kierunek  polski  pozostaje  jednym  z  priorytetów
działalności służb specjalnych Białorusi. Są one ukierunkowane na "poszukiwanie rynków zbytu na
towary  białoruskie,  firm  gotowych  inwestować  w  ich  kraju,  a  także  możliwości  uzyskiwania
środków  z  programów  pomocowych  UE".  Ponadto  interesują  się  one  polskim  sektorem
zbrojeniowym,  wojskiem  i  systemami  bezpieczeństwa  wewnętrznego.  

W 2009 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, po tajnym procesie, skazał  na pięć lat i sześć miesięcy
więzienia obywatela Białorusi Siergieja Monicza. Sąd uznał, że za pieniądze chciał on zdobyć tajne
informacje o polskim MSZ. Monicza zatrzymano w 2006 r. na Litwie  na  wniosek Polski, która
zażądała  jego  ekstradycji,  na  co  zgodził  się  litewski  sąd.  Monicz  twierdził,  że  padł  ofiarą
prowokacji polskich służb.

http://wiadomosci.wp.pl/kat,

Białoruś zablokuje nadające z Polski Radio Racja?  17  maja  2015.

Ministerstwo informacji Białorusi przygotowuje oficjalne ostrzeżenie dla nadającego z Polski Radia
Racja. Grozi zablokowaniem jej serwisu internetowego. 
W oficjalnym dokumencie podpisanym przez minister Lilię Ananicz serwisowi zarzuca się 
"rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, które mogą szkodzić interesom państwa i 
społeczeństwa". Nie wskazano jednak żadnych takich informacji. 
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Resort uprzedza, że zgodnie z białoruską ustawą o środkach masowego przekazu dostęp do serwisu
"Radia Racja" zostanie ograniczony w przypadku wydania kolejnego ostrzeżenia w ciągu roku.  
Szefostwu serwisu nakazano do 20 maja przedstawienie w białoruskim ministerstwie informacji o
statusie prawnym oraz adresie prowadzonej działalności. Tymczasem na stronie internetowej Radia
Racja  widnieją  te  dane.  Redakcja  otrzymała  pismo z  Białorusi  drogą  elektroniczną.  Jej
przedstawiciele podkreślają, że radio działa na podstawie przepisów polskiego prawa.  Radio Racja
nadaje  z  Białegostoku  audycje  w  języku  białoruskim,  jest  słyszalne  nie  tylko  w  okolicach
Białegostoku, ale także w Grodnie i na Grodzieńszczyźnie, a także w Brześciu. Jest wspomagane
finansowo przez polski MSZ. 

Aleksander Łukaszenka: nie jestem zadowolony z pracy części polskich księży    
29  sty 2015.

Prezydent  Białorusi  Aleksander  Łukaszenka  oświadczył,  że  jest  niezbyt  zadowolony  z  pracy
niektórych polskich księży katolickich, gdyż czasem zajmują się nie tym, czym powinni. Mówił o
tym na konferencji prasowej w Mińsku. - Jeśli chodzi o polskich duchownych, to nie bardzo jestem
zadowolony  z  ich  służby,  a  dokładniej  rzecz  biorąc,  jestem  niezbyt  zadowolony  ze  służby
niektórych polskich przedstawicieli na naszej ziemi. Mówiłem o tym byłemu papieżowi, gdy się z
nim spotykałem. Mówiłem, że czasem zajmują się nie tymi rzeczami, którymi powinni - powiedział
Łukaszenka, pytany o stosunki władz Białorusi z Kościołem oraz o pracę duchownych. Dodał, że
"ludzie są różni, i wśród prawosławnych, i wśród katolików; dochodzi między innymi do naruszeń
prawa, drobnych, średnich i dużych". Zaznaczył jednak: - Są problemy, ale nie są one katastroficzne
i nie do rozwiązania. Spokojnie tu rozwiążemy sprawy, w tym także z obywatelami Polski, którzy
wygłaszają  kazania  pracując  w  Kościele  katolickim.  

W ubiegłym tygodniu próby uprawiania polityki zarzucił niektórym księżom z Polski pełnomocnik 
rządu Białorusi ds. religii i narodowości Leanid Hulaka. Oznajmił, że w takich przypadkach nie jest
udzielana zgoda na dalsze przebywanie danego duchownego na Białorusi. 
Rzecznik Konferencji Episkopatu Białorusi ksiądz Jury Sańko powiedział wówczas, że o ile wie, 
nikt z księży z Polski nie zajmuje się polityką. 

Łukaszenka podkreślił w czwartek, że władze Białorusi mają dobre stosunki zarówno z 
prawosławnymi, jak i katolikami. - Mamy znakomite stosunki i takie będą - zapewnił. Dodał: "Jeśli 
tylko mogę, pomagam dokładnie tak samo prawosławnym, jak i katolikom. W niedalekiej 
przyszłości, może nawet w tym roku, zaczniemy budować katolickie centrum". 
Zaznaczył, że w rozmowach z przedstawicielami Stolicy Apostolskiej postulował, żeby więcej 
białoruskich duchownych było przygotowywanych do służby w Kościele katolickim. "Staramy się, 
żeby więcej Białorusinów otrzymywało wykształcenie i służyło w naszym Kościele" - powiedział. 

Dodał, że Białoruś zaprasza nie tylko polskich księży, ale także np. włoskich. 
Według danych podanych przez Hulakę w Białorusi służy obecnie ponad 430 księży, z czego 113 to
cudzoziemcy  SIC  !  z reguły z Polski.
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Białoruski więzień polityczny pokaleczył się w proteście

Białoruski więzień polityczny pokaleczył się w proteście  27  maja  2015.

Białoruski więzień polityczny Mikałaj Dziadok podciął sobie żyły i pokaleczył brzuch w kolonii 
karnej w Gorkach, by zwrócić uwagę na swoją sytuację - poinformowało w środę Centrum Praw 
Człowieka "Wiasna", powołując się na jego żonę. Jak powiedziała żona więźnia, Waleryja Chocina,
12 maja Dziadok został przeniesiony do kolonii karnej w Gorkach. Zmęczony, poszedł spać na 
godzinę przed ciszą nocną. Dzień później został za to osadzony na 5 dni w celi izolacyjnej. 
Dodatkowo nakazano mu wymycie toalet, czego nie zrobił, bo - jak mówi żona - oznaczałoby to 
degradację społeczną w kolonii. 19 maja znów umieszczono go w celi izolacyjnej, gdzie nocą 
panowała bardzo niska temperatura i mimo próśb nie przeniesiono do innej. Aby zwrócić uwagę na 
swoją sytuację, 20 maja Dziadok podciął sobie żyły i pociął brzuch. Wtedy udzielono mu pierwszej 
pomocy, po czym znowu zamknięto w celi izolacyjnej. 

"To nie była próba samobójcza" 
- To nie była próba samobójstwa. Po prostu nie mógł inaczej zwrócić na siebie uwagi. Ale jego 
postulatu i tak nie spełniono - powiedziała jego żona. 
Dziadok został zatrzymany we wrześniu 2010 roku i wraz z dwoma innymi anarchistami oskarżony 
o zorganizowanie serii podpaleń urzędów publicznych, w tym ambasady Rosji w Mińsku. Skazano 
go na 4,5 roku pozbawienia wolności, a jego kolegów - na 3 i 7 lat. 

Przedłużona kara 
W lutym tego roku, tuż przed upływem kary, przedłużono mu ją o kolejny rok za łamanie przepisów
więziennych. Jak informowało Radio Swaboda, w większości były to takie przewinienia, jak 
chodzenie w spodniach od dresu albo bez koszulki. 
Białoruskie organizacje praw człowieka uznają całą trójkę anarchistów za więźniów politycznych, 
argumentując, że nie dowiedziono ich winy, a rozmiar spowodowanych szkód był niewielki.

Na Białorusi rozgorzała dyskusja o Armii Krajowej 
 Czerwiec 25, 2013  www.narodowcy.net

Ustawienie krzyża upamiętniającego zabicie przez sowieckie służby podporucznika Anatola 
Radziwonika stało się zarzewiem medialnej dyskusji o roli Armii Krajowej na ziemiach 
obecnej zachodniej Białorusi.

Anatol Sidarewicz, białoruski publicysta i polityk opozycyjny stwierdził, że ustawienie krzyża było
”prowokacją”. Jego zdaniem, Armia Krajowa walczyła nie tyle przeciwko władzom radzieckim, co
o Polskę w przedwojennych granicach, a więc chciała podziału Białorusi.Mieczysław Jaśkiewicz,
prezes  Związku  Polaków  na  Białorusi  nieuznawanego  przez  miejscowe  władze,  pytany  przez
korespondenta Polskiego Radia w Mińsku o zarzuty kierowane pod adresem Armii Krajowej mówi,
że walczyła ona o ziemie II Rzeczypospolitej. – To mieszkańcy tej ziemi, tych wiosek i miasteczek
walczyli o swoją ziemię – zauważa Jaśkiewicz. Z kolei historyk Uładzimir Lachouski w rozmowie
z  Polskim  Radiem  apeluje  o  powstrzymanie  się  od  emocjonalnych  ocen  działalności  Armii
Krajowej na Białorusi. – To sprawa dla historyków. Jest polski punkt widzenia na tę sprawę. Myślę,
że  białoruscy  historycy  jeszcze  nie  wypowiedzieli  się  całkowicie  i  obiektywnie  o  tych
wydarzeniach – mówi doktor Uładzimir Lachouski.
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 W związku z ustawieniem 12 maja we wsi Raczkowszczyzna krzyża upamiętniającego zabicie 
porucznika Radziwonika i ludzi z jego oddziału, w środę (19.06) w pobliskim miasteczku 
Szczuczyn sądzona będzie Weronika Sebastianowicz, prezes Stowarzyszenia Żołnierzy AK na 
Białorusi . Na ławie oskarżonych zasiądzie też Mieczysław Jaśkiewicz, prezes Związku Polaków na
Białorusi nieuznawanego przez białoruskie władze.             Źródło: IAR

Chińska kolonia na Białorusi 
3.06.2013   prawy.pl
                                                                                           

   Aleksandr Łukaszenko wydzielił obok  stolicy Białorusi obszar prawie o połowę większy od
Manhattanu  pod  budowę  chińskiego  Parku  Przemysłowego.  Chińczycy  zainwestują  w  jego
stworzenie  5  miliardów  dolarów.  Do  specjalnie  wydzielonej  strefy  ma  przybyć  minimum  155
tysięcy obywateli ChRL.

 poniedziałek, 03-06-13 Karol Kaźmierczak   www.prawy.pl

Aleksandr Łukaszenko wydziel

Obszar inwestycji to ponad 80 kilometrów kwadratowych w odległości 25 kilometrów na wschód
od Mińska. Inwestorem jest zamknięta spółka akcyjna „Industrial Park Development Company”
powstała  w sierpniu  zeszłego  roku w której  60  proc.  udziałów posiada  chińska  spółka  „China
CAMC Engineering”, 30 proc. Komitet Wykonawczy Obwodu Mińskiego, 10 proc. spółka akcyjna
„Horizont  Holding  Management  Company”.  Ta  ostatnia  –  państwowa  spółka  –  decyzją  rady
ministrów z sierpnia 2011 r. jest „upełnomocniona jako reprezentant interesów Republiki Białoruś
w kwestii przyciągania inwestycji”.

 Co ciekawe holding „Horizont”, największa grupa kapitałowa na Białorusi jedna z największych
we  Wspólnocie  Niepodległych  Państw,  powstał  z  przekształcenia  niegdysiejszego  radzieckiego
producenta  elektrotechniki  powołanego  z  kolei  po  znacjonalizowaniu  we  wrześniu  1939  r.
polskiego  Towarzystwa  Radiotechnicznego  „ELEKTRIT”  i  wywiezieniu  całej  jego  linii
produkcyjnej z Wilna do Mińska. Holding gromadzi dziś przedsiębiorstwa z różnych sektorów i
można określić go jako strategiczny także i z tego względu, że jedno z nich produkuje militarne
instalacje elektrokomunikacyjne, kupowane między innymi przez Rosjan.

                                                                   Foto. Mińsk
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Autonomiczny kompleks

Ramowe porozumienie o realizacji przedsięwzięcia ministerstwa gospodarki obu krajów podpisały
jeszcze 11 października 2010 r. a rządy Białorusi i Chin 18 września 2011 r. 5 czerwca zeszłego
roku dekret prezydenta Łukaszenki  ustanowił  specjalną strefę ekonomiczną na terenie przyszłej
inwestycji.  W  kwietniu  tego  roku  przygotowano  szczegółowy  plan  inwestycji.  Położony  pod
białoruską  stolicą  chiński  Park  Przemysłowy będzie  znajdował  się  tuż  przy  międzynarodowym
korytarzu  drogowym  Moskwa-Berlin.  Będzie  powiązany  linią  kolejową  z  lokalnym
międzynarodowym lotniskiem. Zapotrzebowanie energetyczne ma zaspokoić elektrownia atomowa
w Ostrowcu, budowana właśnie przez Rosyjski „Rosatom” i w 90 proc. finansowana przez rosyjski
kredyt.

Podmioty inwestujące w Parku zostaną zwolnione na 10 lat z podatków od ziemi, nieruchomości
oraz zysku ze sprzedaży dóbr wyprodukowanych na jego terenie. Przez następne 10 lat będą płacić
jedynie połowę fiskalnych należności. Będą mogły nabywać działki w 99-letnią dzierżawę, tak jak
to  zwykle  jest  w  przypadku  inwestycji  zagranicznych  na  Białorusi,  ale  także  nabywać  je  na
własność. Wszelkie importowane dobra przywiezione na potrzeby inwestycji zostaną zwolnione z
opłat  celnych oraz podatku VAT. Park ma docelowo przyciągnąć inwestorów sektora przemysłu
elektronicznego, maszynowego, chemicznego, biomedycznego. Pierwsze zakłady mają ruszyć w
2020 roku.

Wyjątkowe będą nie tylko zasady ekonomiczne. Zgodnie z białorusko-chińskim międzyrządowym
porozumieniem  z  31  stycznia  2013  r.  implementowanym  następnie  w  dekrecie  prezydenta
Białorusi,  obszar  Parku  będzie  odrębną  jednostką  administracyjną  zarządzaną  przez
„Międzyrządową  Radą  Koordynującą”  posiadającą  własną  kadrę  urzędniczą.  Jednak  tym  co
najbardziej niepokoi białoruską opinię publiczną jest fakt, że chińskie przedsiębiorstwa uzyskały
przyzwolenie na masowe ściąganie do kompleksu siły roboczej z Chin. 

W  ramach  parku  powstanie  rozległy  kompleks  osiedli  mieszkaniowych  o  zróżnicowanym
standardzie  (domki jednorodzinne oraz bloki),  które mają dać dach nad głową dla  155 tysięcy
przybyszy z  Dalekiego Wschodu. To i  tak liczba minimalna,  bowiem w grudniu zeszłego roku
białoruskie  media  niezależne obiegła  informacja,  że również wszyscy robotnicy  pracujący przy
budowie Parku zostaną przywiezieni z Chin. Białoruskie służby konsularne jeszcze w zeszłym roku
miały według mediów przygotować około 650 tysięcy wiz pozwalających na podjęcie pracy przez
obywateli  ChRL.  Dodajmy,  że  co  najmniej  od  zeszłej  dekady  Mińsk  jest  celem  licznych
dewizowych studentów z Chin.  Uczelnie białoruskie na niektórych kierunkach mają przyzwoity
poziom  nauczania,  jednocześnie  nauka  w  nich  jest  znacznie  tańsza  niż  na  zachodnich
uniwersytetach.  Szczególnym  powodzeniem  cieszy  się  Miński  Państwowy  Uniwersytet
Lingwistyczny, co stwierdzi każdy kto spacerował po Placu Zwycięstwa niedaleko którego się on
znajduje, codziennie wypełnionym grupami młodzieży o dalekowschodnich rysach twarzy.

Stolica Białorusi to miasto zapewniające wszystkie wyrafinowane towary i usługi choć oczywiście
w  cenach  przekraczających  znacząco  możliwości  przeciętnego  obywatela,  w  czym  miasto
upodabnia  się  do  metropolii  rosyjskich.  Jego  bezpośrednie  sąsiedztwo  jest  więc  atrakcyjnym
miejscem osiedlenia.  Zaludnienie państwa to niecałe 9,5 miliona ludzi z tego prawie 2 miliony
zamieszkują w samej stolicy. Przybycie tak dużej ilości pracowników z Chin w zauważalny sposób
wpłynęłoby na stosunki narodowościowe w państwie. Dlatego też całe przedsięwzięcie ma wielu
przeciwników na których nietrudno napotkać na internatowych forach. Sceptycyzmu nie kryją też
opozycyjne media. Protestował przeciw Parkowi opozycyjny Białoruski Front Narodowy, którego
zarząd określił  inwestycję  jako „sprzeczną z interesami narodowymi”.  Sprzeciw wyrażała także
organizacja  „Mów  prawdę!”  Uładzimira  Niaklajeua.  Protestowali  ekolodzy,  na  demonstrację
zdobyli  się  wywłaszczani  posiadacze  podmiejskich  dacz.  Oczywiście  wszystko  to  nie  robi  na
władzach  żadnego wrażenia.
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  Strategiczna decyzja

Dla prezydenta Łukaszenki zaproszenie Chińczyków ma wymiar strategiczny. Nie chodzi
jedynie  o  jakże  potrzebne  gospodarce  kapitał  oraz  know-how,  które  pozwolą  polepszyć
podupadającą  konkurencyjność  białoruskiego  przemysłu.  Białoruski  prezydent  usiłuje
poluzować nieco uścisk Rosji w który tak ochoczo się garnął. Przez lata konserwował centralnie
planowaną  gospodarkę  strukturalnie  związaną  z  gospodarką  rosyjską,  bo  produkującą  dobra
mogące  być  atrakcyjnymi  głównie  na  rynku  rosyjskim.  W  2011  r.  34,69  proc.  białoruskiego
eksportu trafiało za wschodnią granicę. Wartość importu z Federacji Rosyjskiej wynosiła aż ponad
45 proc. jego ogólnej wielkości. Moskwa udowodniła, że trzyma białoruską gospodarkę za gardło,
gdy manipulując cenami gazu i ropy odbieranych przez Białorusinów walnie przyczyniła się do
ostrego kryzysu finansowego na Białorusi w 2011 r. (inflacja osiągnęła wówczas prawie 109%).

Obecnie białoruskie finanse utrzymują stabilność a gospodarka może się rozwijać właśnie dzięki
rosyjskiemu wsparciu w postaci niskich cen gazu,  zniesienia ceł wywozowych na ropę,  a nade
wszystko  kredytom  udzielanym  przez  Moskwę  za  pośrednictwem  Eurazjatyckiej  Wspólnoty
Gospodarczej – po przelaniu ostatniej transzy ich wartość wyniesie 3 miliardy dolarów. W zamian
za  to  jednak  rosyjskie  podmioty  chcą  przejmować  kluczowe  dla  białoruskiej  gospodarski
przedsiębiorstwa. Tak stało się już Bieltransgazem – operatorem białoruskiego odcinka gazociągu
jamalskiego,  wcześniej  używanego  przez  kręcące  kurkami  białoruskiego władze  jako narzędzie
szantażu  wobec  Gazpromu.Rosjanie  szybko  wymusili  na  Białorusi  pełną  partycypację  w
kontrolowanych  przez  siebie  strukturach  integracji  przestrzeni  poradzieckiej.
Tymczasem  wchodząc  w  skład  Związku  Celnego  Rosji  Białorusi  i  Kazachstanu  gospodarka
białoruska ponosi wszystkie koszty związane z partycypacją Rosji w Światowej Organizacji Handlu
nie czerpiąc z tego żadnych korzyści, gdyż sama Białoruś członkiem WTO nie jest.

 Tydzień temu na posiedzeniu Wspólnej Komisji Gospodarczej niezadowoleniu Mińska dał wyraz
białoruski wiceminister spraw zagranicznych Aleksandr Michniewicz który stwierdził że w sprawie
stawek  celnych  przedstawiciele  Rosji  narzucają  decyzje  zgodne  z  własnymi  interesami
gospodarczymi ze szkodą dla innych partnerów. Jednak fakt, że zarzuty te padły ze stosunkowo
niskiego szczebla wiceministra i że natychmiast zostały stonowane zapewnieniami iż „uda nam się
przystosować do siebie”, potwierdzają słabą pozycję Białorusi wobec Moskwy. Jak na razie 80%
stawek celnych w ramach Unii Celnej odwzorowuje stawki rosyjskie.

Białoruski prezydent usiłował kompensować niemożność nawiązania bliższych relacji politycznych
i ekonomicznych z państwami UE poprzez priorytetowe traktowanie stosunków z Iranem i 
Wenezuelą. Jednak te odległe państwa szczególnie w sytuacji braku dostępu Białorusi do morza, nie
mogły w żaden sposób równoważyć postępującego uzależnienia od Rosji. Chiny to jednak gracz o 
innym ciężarze gatunkowym, mogący w dodatku zapewnić coś równie cennego co ropa i gaz ale 
znacznie prostszego w transferze – kapitał finansowy. Łukaszenko od kilku lat dobijał się do drzwi 
Pekinu z niewielkim skutkiem. W 2005 r. obroty handlowe Białorusi i Chin wyniosły zaledwie 800 
milionów dolarów. W 2011 r. sięgnęły niezbyt imponującej kwoty 3 miliardów dolarów (dla 
porównania Polska 19 miliardów). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne z tego kraju opiewały zaś 
na 9,4 miliona dolarów (w Polsce 97 milionów). W tym samym roku 2011 obroty handlowe 
Białorusi i Rosji wyniosły 39,4 miliarda dolarów a rosyjskie inwestycje bezpośrednie w roku 2012 
były warte prawie 6,7 miliarda dolarów.
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Na osi Moskwa-Pekin

Czy Park Przemysłowy pod Mińskiem zapoczątkuje większe zaangażowanie Chin na Białorusi?
Inwestycja  jest  bardzo  korzystna  dla  Chińczyków  gdyż  daje  im  wejście  na  wielką  wspólną
przestrzeń  wolnego  handlu  jaką  stanowi  Związek  Celny  Rosji  Białorusi  i  Kazachstanu.
Jednocześnie  powstanie  w  najbliższym  sąsiedztwie  Unii  Europejski,  z  którą  będzie  dobrze
skomunikowana.  Uzgodnienie  gwarancji  na  szczeblu  politycznym  gwarantuje  Chińczykom
stabilność  perspektyw  jednak  tylko  tak  długo  jak  nie  zmienią  się  właśnie  polityczne
uwarunkowania,  które  skłoniły  Aleksandra  Łukaszenkę  do  udzielenia  im  tak  daleko  idących
preferencji. Jest to prawdziwe wejście smoka na w przestrzeń poradzieckiej Europy Wschodniej, do
kraju przedstawiającego dla Moskwy największe znaczenie strategiczne w całej  strefie  „bliskiej
zagranicy” i najściślej z Rosją zintegrowanego.
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Czy i jak zareaguje Moskwa? Komentarze w rosyjskiej infosferze są raczej umiarkowane, także pod
względem  ilościowym.  W rosyjskim  myśleniu  o  polityce  zagranicznej  dominuje  w  tej  chwili
eurazjatycka optyka. W tej perspektywie USA pozostają rywalem, wobec krajów UE podejście jest
ambiwalentne  i  zróżnicowane,  ale  raczej  protekcjonalne.  Chiny  natomiast  postrzegane  są  jako
suwerenny  partner  w  budowie  preferowanego  przez  Moskwę  „ładu  wielobiegunowego”.  Jak
wskazuje niedawna analiza Ośrodka Studiów Strategicznych Chiny w oczach kremlowskiej elity
urastają do rangi wzoru połączenia autorytarnego ładu politycznego z sukcesem ekonomicznym.
Stąd Moskwa prowadzi wobec Pekinu raczej spolegliwą politykę. Tymczasem Chiny rozpychają się
w  Azji  Środkowej  gdzie  podważyły  już  dominującą  pozycję  Rosji,  przynajmniej  w  sferze
stosunków  gospodarczych.  Tym  razem  wkraczają  w  sferę  jeszcze  bliższej  zagranicy  Moskwy.
Jednak nadzieje białoruskich władz na polityczne znaczenie chińskiej inwestycji wydają się zbyt
wielkie.

Karol Kaźmierczak

Na zdjęciu: Mapa Mińska i okolic, na żółto w zielonej obwódce chińsko-białoruski park
przemysłowy

Jakauleuski: Bruksela nie wie co z tą Białorusią robić 
9 lipca 2013 

Na 22 lipca zaplanowano w Brukseli spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw uczestników
programu „Partnerstwo Wschodnie”.  Niewykluczone,  że  będzie  tam obecny białoruski  minister
Władimir  Makiej,  któremu  niedawno  cofnięto  zakaz  wjazdu  do  Unii  Europejskiej.Według
politologa  Ramana Jakauleuskiego,  przyjazd  Makieja  do Brukseli  jest  dowodem na  bezradność
polityki Unii Europejskiej, 

a także efektem pracy lobbystów Łukaszenki – mówi Jakauleuski w wywiadzie dla radia Racyja.-
Oni rozumieją, że Bruksela jest bezradna i wykorzystują to. To Mińsk rozdaje karty w tej grze. A
dla pokonania reżimu potrzebne są punktowe, konkretne sankcje uderzające w system, ale nie w
białoruskie społeczeństwo. Ale Bruksela nie wie jak to zrobić.Europa odstępuje od polityki sankcji,
a białoruska strona uparcie forsuje teorię, że żadnych więźniów politycznych w Białorusi nie ma, a
w Sejmie zasiadają demokratycznie wybrani posłowie. Czy 22 lipca minister pojedzie do Brukseli –
jeszcze  nie  wiadomo.  Ministerstwo  Spraw  Zagranicznych  Białorusi  się  zastanawia.
Kresy24.pl/bialorus.pl/racyja.eu

Białoruś     Eurodeputowany Paleckis zmienia ton 
9 lipca 2013 

Komisja  spraw  zagranicznych  Parlamentu  Europejskiego  debatowała  w  poniedziałek  na  temat
kontrowersyjnego  raportu  litewskiego  eurodeputowanego  Justasa  Paleckisa  na  temat  sytuacji  z
przestrzeganiem  praw  człowieka  na  Białorusi.  Stwierdzenie  o  „polepszeniu”  zawarte  w
sprawozdaniu Litwina zmieniło się na „ciężką sytuację”.  Eurodeputowany z Litwy, po 4-dniowym
pobycie  na  Białorusi  sporządził  raport,  z  którego  miało  wynikać,  że  sytuacja  w  zakresie
przestrzegania praw człowieka w państwie Łukaszenki uległa poprawie. Paleckis uznał że liczba
naruszeń na Białorusi zmniejsza się, ponieważ w 2012 roku aresztowano mniej opozycjonistów niż
dwa lata wcześniej. Wprawił tym w osłupienie nie tylko białoruską opozycję i oburzył europosłów.
Wnioskował także o dialog z władzami Białorusi, i złagodzenie sankcji, to jest zniesienie zakazu
wjazdu dla najważniejszych urzędników białoruskich. Pojawiły sie głosy, że Paleckis pojechał na
Białoruś z własnej inicjatywy, lub na zaproszenie białoruskiego rządu, a jego kontrowersyjny raport
odbiega od oficjalnej linii UE.                     22.



Po poniedziałkowej debacie Paleckis powiedział radiu Svaboda, że dyskusja była konstruktywna i
nie wywoływała takich emocji jak poprzednia.

„Moi  koledzy  zrozumieli  i  podtrzymują  główną  ideę  dokumentu  –  Unia  Europejska  nie  może
odwracać  się  plecami  do Białorusi.  Mimo wszystkich  trudności,  mimo,  że  sytuacja  z  prawami
człowieka i demokracją na Białorusi, delikatnie mówiąc, nie jest bardzo dobra, nie powinniśmy
osłabiać zainteresowania tym krajem, ale powinniśmy raczej je wzmacniać. Przed listopadowym
szczytem w Wilnie  jest  szansa,  choćby mała,  aby zrobić  krok na drodze  dialogu z  oficjalnym
Mińskiem. Ale tylko przy spełnieniu warunków, które wyraźnie zostały stwierdzone w raporcie –
zwolnienia i rehabilitacja więźniów politycznych”- powiedział Paleckis.

Dziennikarze zapytali Paleckisa, w jakiej formie zostało zapisane w dokumencie stwierdzenie o
rzekomej „zmianie na lepsze” sytuacji  z prawami człowieka na Białorusi w 2012 roku?,  na co
sprawozdawca odpowiedział:

„To  była  tylko  pierwotna  wersja.  Ja  już  podkreślałem,  że  te  dwie  i  pół  strony  były  tylko
założeniami. A potem było 292 poprawki europarlamentarzystów. I teraz to się zupełnie zmieniło.
Teza  o  tym,  że  zmieniła  się  sytuacja  z  przestrzeganiem  praw  człowieka  została  całkowicie
przeformułowana.  W obecnej  wersji  jest  mowa o  trudnej  sytuacji  w  zakresie  praw człowieka.
Jednocześnie  w dokumencie  powołujemy się  na  statystyki  Centrum Praw Człowieka  „Viasna”,
które wskazują, że liczba osób uwięzionych z powodów politycznych zmalała. Ale teraz wyjaśnia
się,  że  te  dane  są  rezultatem  atmosfery  zastraszania  i  represji”.We  wtorek  o  godzinie
15.45planowane  jest  głosowanie  nad  poprawkami.Politolog  Andriej  Fiedorow  powiedział  radiu
Svaboda, że mamy w tej chwili do czynienia z kolejną rezolucją na temat sytuacji na Białorusi.

- Wiemy, że tych rezolucji przyjęto już około czterdziestu i nie widzimy, żeby sytuacja na Białorusi 
bardzo się zmieniała pod ich wpływem. Z drugiej strony rezolucje świadczą o tym, że Europa a 
przede wszystkim Parlament Europejski, który zajmuje aktywne stanowisko, nie zapomina o 
Białorusi i śledzi na bieżąco sytuację w naszym kraju. Nie można w żadnym razie traktować tego 
jako panaceum na nasze problemy, ale też mówienie, że nie ma to żadnego sensu, jest 
niewłaściwym podejściem – powiedział Fiedorow.

Kresy24.pl/svaboda.org

Mińsk zaroił się od agentów Mossadu

 Agnieszka Kamińska 21.10.2012 

 
Mińsk, foto: sxc.hu 
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Po ujawnieniu informacji, że były szef izraelskiego Mossadu Meir Dagan przebywa w szpitalu
w stolicy Białorusi, Mińsku, Izrael zwiększył jego ochronę z obawy przed zamachem - 
informuje "Sunday Times". 

– Izrael wysłał do Mińska tak liczną grupę funkcjonariuszy wywiadu, że wystarczy nie tylko 
do ochrony szpitala, ale nawet całego miasta - cytuje gazeta izraelskie źródło, zapewniające,
że Dagan bezpiecznie wróci do Izraela.

Wiadomość o tym, że były szef Mossadu przeszedł w Mińsku operację przeszczepu wątroby
i nadal tam przebywa na leczeniu pooperacyjnym ujawnił w ostatnich dniach Aleksander 
Łukaszenka. W związku z tym Izrael zwiększył ochronę Dagana. 
Izraelski wywiad twierdzi, że otrzymał kilka wskazówek sugerujących, że Dagan może być 
celem ataku ze strony irańskich służb lub Hezbollahu. 
Dagan zdecydował się na operację w mińskim szpitalu, ponieważ tylko tam znajdował się 
organ nadający się dla niego do przeszczepu. Z powodu pooperacyjnych komplikacji jego 
lekarze odmówili przewiezienia go samolotem do izraelskiego szpitala wojskowego. 
Dagan, który przeszedł w stan spoczynku w ubiegłym roku, jest chory na raka. Operację 
przeszczepu wątroby przeszedł 10 dni temu. Nigdy nie porusza się bez osobistej ochrony. 

"Sunday Times" przypomina, że kierując Mossadem zapoczątkował operację selektywnego 
likwidowania irańskich naukowców i innych przedstawicieli rządu zaangażowanych w 
irański program rozwoju energii jądrowej.

PAP/agkm   Informacje o Białorusi: Raport Białoruś    polskieradio.pl

Dzień gniewu na Białorusi. Łukaszenka wyrzuca grube ryby i grozi 
zakuciem w kajdanki
Polskie Radio 

Agnieszka Kamińska 08.11.2013 

Aleksander Łukaszenka, foto: Włodzimierz Pac, Polskie Radio 
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Czarny  dzień  dla  urzędników  na  Białorusi.  Aleksander  Łukaszenka  zwolnił  wiceszefa
administracji  Andreja  Tura,  szef  administracji  Andrej  Kabiakou  dostał  ”ostatnie
ostrzeżenie”. Wicepremier Uładzimir Siemaszka usłyszał, że może trafić za kraty. 

Relacja  Włodzimierza  Paca  z  Mińska  (IAR):  czarny  dzień  dla  białoruskich  urzędników
Dodaj do playlisty 

Aleksander Łukaszenka, niezadowolony z modernizacji zakładów drzewnych w Borysowie, podjął
zdecydowane działania kadrowe. Z miejsca zwolnił kilka osób, w tym  wiceszefa administracji i
gubernatora obwodu mińskiego (odpowiednik wojewody).  Obwieścił o tym przy okazji wizyty w
Borysowie.

Zwolnieni ważni urzędnicy
Aleksander Łukaszenka zdymisjonował Andreja Tura, wiceszefa swojej administracji. Zwolnił też
Aleksandra Peiresłauceua ze stanowiska  szefa koncernu drzewnego Biełlesbumprom. Nakazał też
wszczęcie  postępowania  karnego  wobec dyrektora firmy Strojtrest  Nr 21,  która modernizowała
zakłady w Borysowie. Szef administracji prezydenta Andrej Kabiakou dostał ”ostatnie ostrzeżenie”.
Aleksander Łukaszenka polecił również zwolnić Borysa Baturę ze stanowiska gubernatora czyli 
wojewody obwodu mińskiego na terenie którego znajduje się miasto Borysów. Jednocześnie 
prezydent polecił, by dotychczasowy gubernator objął stanowisko dyrektora zakładów drzewnych 
w Borysowie.
Łukaszenka zagroził byłemu gubernatorowi (Baturze), ze jeśli w ciągu trzech dni nie pojawi się w
nowym miejscu pracy, to również wobec niego zostanie wszczęte postępowanie karne.  Ponadto
Aleksander Łukaszenka przypomniał, że 10 grudnia będzie z wizytą w Witebsku i radził się do tego
przygotować.  Polecił  Aleksandrowi  Jakabsonowi,  szefowi  Państwowego  Komitetu  Kontroli
sformować  komisję,  która  sprawdzi  plany  modernizacyjne  przedsiębiorstwa.  Łukaszenka
powiedział  urzędnikom  Państwowego  Komitetu  Kontroli,  że  jeśli  są  jakieś  podejrzenia  w
odniesieniu do Batury lub Siemaszki (wicepremiera), powinni wszcząć sprawy karne.
Łukaszenka zganił też ministra do spraw budowlanych i architektury Anatola Czornego, stwierdził,
że powinien zabrać się do pracy. Jak stwierdził, ministra ratuje tylko to, że został mianowany dość
niedawno.  Jak pisze portal Karta 97, radykalne decyzje Łukaszenki są następstwem tego, że nie
wypełniono jego zaleceń w kwestii  modernizacji zakładów drzewnych Borisowdrew.   Rok temu
miał wydać polecenie, że należy ”przywrócić porządek w tej fabryce”.

IAR/Charter97.org/agkm  Informacje o Białorusi: Raport Białoruś 

Vinsent: Wygnali mnie z kraju, za ”Żywie Biełaruś”
polskieradio.pl    Agnieszka Kamińska 28.04.2013 

 
foto: Materiały prasowe 

Nagrałem groźby na dyktafon. Chcę, żeby inni Białorusini, gdy znajdą się w podobnej 
sytuacji, wiedzieli jak postąpić. Trzeba dokumentować represje – mówi Vinsent, odtwórca 
głównej roli w filmie ”Żywie Biełaruś”. 

Vinsent, czyli Dzmitry Papko, białoruski aktor i muzyk, nie może wracać na Białoruś, po tym gdy 
zagrał główną rolę w filmie ”Żywie Biełaruś”. To pierwszy film o współczesnej Białorusi, który 
Polacy mogą zobaczyć na ekranach kin. Opowiada historię opozycjonisty pobranego przymusowo 
do wojska i jego zmagania z systemem, represje, jakie spadają na niego i jego przyjaciół. Film 
bazuje na prawdziwej historii 25-letniego opozycjonisty Franaka Wiaczorki.Vinsent nie żałuje, że 
zagrał w filmie, nawet mimo tego, że teraz musi budować swoje życie od nowa. Spodziewał się 
represji. Jednak to, co go spotkało, nie mieści mu się w głowie do tej pory.                              25.

http://www.polskieradio.pl/75,Raport-Bialorus
http://charter97.org/en/news/2013/11/8/79385/


Wywiad z Vinsentem:

PolskieRadio.pl: Masz zamkniętą drogę na Białoruś, po tym kiedy zagrałeś główną rolę w
filmie ”Żywie Biełaruś”. 

Vinsent : Nie miałem wcześniej dużych problemów. A tutaj wszystko naraz: wojsko, KGB, milicja,
zaczęła się presja. Po prostu wygnali mnie z tego kraju.

Jak to było? 

Wróciłem na Białoruś. W mediach były już informacje, że zagrałem w filmie. Od razu zaczął się
nacisk ze strony KGB, służb specjalnych, milicjantów. Pisano na mnie donosy, że jestem ”łysym
bandytą”, co mnie bardzo zdziwiło, bo wtedy już nie byłem łysy (Vinsentowi ogolono głowę, na
potrzeby roli poborowego, red.). Pisano, że przychodzą do mnie łysi faceci, mamy jakieś interesy,
firmy, samochody. To wszystko były bzdury. Milicjant przedstawił mi protokół, w zapisano słowa,
których nie wypowiedziałem. Powiedziałem, że nie podpiszę niczego poza swoimi wypowiedziami.
Wtedy milicjant rzekł: ”OK. To ja podpiszę za ciebie. Wszystko będzie dobrze. Nie martw się”.

Przychodziły kolejne ”donosy”...  A potem powiedziano mi wprost: albo pójdziesz do więzienia,
albo do wojska, albo napiszemy, że jesteś debilem i pójdziesz do szpitala psychiatrycznego.

Kto ci tak powiedział? 

Ten człowiek się nie przedstawił.  Wszystkich pytałem o nazwisko, bo każdego nagrywałem na
dyktafon. On akurat był w komisariacie wojskowym. A potem zakazano mi wyjazdu z Białorusi, ale
zdążyłem wyjechać. Dzień później zakaz już obowiązywał.

Wszystkiego można będzie sobie posłuchać? 

Tak, nagrania są. Część jest już opublikowana. Przekazałem je dziennikarzom. Niech ludzie wiedzą,
niech słuchają.  Wiedziałem, że będą represje.  Wszystko co mogłem zrobić,  to  działać na rzecz
przyszłości, żeby ludzie, którzy będą czuli presję ze strony władzy wiedzieli, że trzeba to nagrywać
i rejestrować. Chodzi również o to, żeby ktoś, kto nie wierzy w to, co się dzieje, że tak źle to
wygląda mógł sobie posłuchać. Kiedy pokazałem to wszystko dziennikarzom, to powiedzieli, że w
życiu było gorzej niż w filmie.

Musiałeś zostawić wszystko: rodzinę, zajęcia, pracę, przyjechać tutaj. 

Tak, wziąłem tylko jedną torbę. Mój telefon był przesłuchiwany, więc wyłączyłem go w Mińsku.
Wsiadłem do pociągu i przyjechałem z jedną torbą, nikomu nie mówiąc, że jadę.

Jak sobie dajesz radę? 

Staram się znaleźć pozytywne strony. Mam wiele planów twórczych. Historia, która się wydarzyła,
nie jest szczęśliwa. Zostawiłem na Białorusi wszystko, co miałem: rodzinę, znajomych, przyjaciół,
z którymi spędzałem czas, pracowałem. Mam nadzieję, że wszystko się zmieni. Trzeba działać. Ja
zrobiłem to, co mogłem. Myślę, że każdy powinien coś zrobić. Mówiono już sporo na ten temat, w
kuchniach i  nie  tylko,  teraz pora,  by działać.  Niech każdy pomyśli,  co może zrobić,  jeśli  chce
zmienić sytuację.Wszystkich zachęcam, aby poszli do kin na film "Żywie Biełaruś”. Myślę, że to
film aktualny i dla Polski. Bo w Grodnie jest jedyna szkoła z polskim językiem, jedyna, a przecież
Polacy  muszą  walczyć  o  to,  żeby  nie  wprowadzono  do  niej  języka  rosyjskiego.  Tam Andrzej
Poczobut i inni Polacy walczą, wspierają ich ci Białorusini, którzy również muszą walczyć o swoją
wolność w Grodnie.

A czy na Białorusi są jeszcze szkoły z białoruskim językiem? 

Takiej, żeby była zupełnie białoruskojęzyczna – takiej szkoły już chyba nie ma.

Agkm
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Zachodnia Białoruś we wspomnieniach 
15 maja 2013    kresy24.pl

Nie  idealizujemy  Piłsudskiego  i  jego  polityki  wobec  mniejszości  narodowych  w  Polsce.  Ale
Sowietyzacja Zachodniej Białorusi, która rozpoczęła się po 1939 roku, przyniosła regionowi i jego
mieszkańcom znacznie większe szkody” – pisze Igor Milelnikau w gazecie Nowy Czas.W artykule
zatytułowanym „Nieszablonowe wspomnienia Zachodniej Białorusi”, autor przytacza wspomnienia
Marii Josifowny, mieszkanki wsi Dziageli położonej w powiecie Miadzioł, która swoje najmłodsze
lata  przeżyła  w  „pańskiej  Polsce”.Kobieta  decydując  się  na  wspomnienia  zastrzegła  sobie
anonimowość.  „Oj dziecko, nazwiska mojego tylko nie podawaj, nie chcę. A to jeszcze coś nie tak
powiem”- przezornie upomina się staruszka, jakby powróciły lęki z przeszłości.

                                                                            27.



Urodziła  się  w  rodzinie  białoruskiego  chłopa.  Żyli  niezbyt  dostatnio,  ale  jak  powiada,  –  z
wyciągniętą ręka nie chodziliśmy. Gospodarstwo rodziców posiadało 4 ha gruntów, była krowa,
świnia, sad i ogród warzywny.

 W wyniku odniesionych ran, ojciec został inwalidą, a matka otrzymywał od państwa polskiego
rentę.Maria rozpoczęła naukę w „siedmiolatce”. Szkoła wybudowana w 1930 roku znajdowała się
w wiosce Słoboda. We wspomnieniach kobiety, jawi się jako przestronny, jasny, piękny budynek.
Uczyło  się  w  nim 250  dzieci,  Polacy  i  Białorusini.  Nauczycieli  było  niewielu,  ale  za  to  byli
profesjonalni.

Kobieta wspomina, że siedziała w ławce z synem polskiego policjanta, z którym nawiązała świetne
relacje. Dzieci rozmawiały ze sobą po polsku, lub po „tutejszemu”, czyli po białorusku. I wszyscy
się doskonale rozumieli.„Dziś często krytykują Polaków i pańskie czasy, a ja powiem tak: Jeśli
rodzina  była  biedna  lub  potrzebująca,  to  polska  władza  pomagała  na  tyle,  aby  rodzice  mogli
wykarmić każde dziecko. U nas w rodzinie było troje dzieci, mama otrzymywała pomoc materialną
na jedzenie dla każdego z nas. 

Tak to było” – mówi Maria Josifowna.Kobieta wspomina jak miejscowi chłopi, Polacy i Białorusini
pracowali u „pana”, który za pracę płacił. Kiedy agronom przyjeżdżał do wsi przed żniwami, ludzie
chętnie najmowali się do pracy w polu wiedząc, że „pan” i zapłaci i nakarmi solidnie. Niektórzy
wyjeżdżali  do pracy na Łotwe lub do Estonii,  bo były to  czasy,  kiedy można było swobodnie
podróżować. Przypominam sobie, – mówi staruszka, – że w tym czasie chłopi na Białorusi żyli za
„żelazną kurtyną”.

We wsi była kościół i cerkiew. Polskie władze nie nękały prawosławnych. Katolickiego księdza i
popa  prawosławnego  często  można  było  zobaczyć,  gdy  szli  razem  ulicą.  Białoruskich,
prawosławnych uczniów prowadzała do cerkwi nauczycielka – katoliczka. Co tydzień do szkoły
przyjeżdżał  „batiuszka”  na  lekcje  religii.  Jeśli  przypadało  jakieś  święto  prawosławne,  dzieciom
białoruskim pozwalano  nie  przychodzić  tego  dnia  do  szkoły.  Bo  jak  można  było  pracować  w
święto?
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W  zachodniobiałoruskich  województwach  II  Rzeczpospolitej  rozpowszechniony  był  system
chutorowy. Przyjeżdżał komornik i wyznaczał ziemię. I tak, każde gospodarstwo otrzymywało swój
pas ziemi. Wielu przenosiło swoje zagrody jak najbliżej swojej działki.

Wójtem gminy Miadzioł był Alfred Wojciechowski. „Pamiętam, że zawsze podwoził nas do szkoły
swoją bryczką. Idziemy drogą, a tu wójt z furmanem jedzie. Brał wszystkie dzieci, jakie były na
drodze, i pełną furmankę wiózł do szkoły” .

W  urzędzie  gminy  był  jedyny  telefon  na  cały  powiat.  Dzieci  szkolne  były  prowadzane  na
wycieczki, a sekretarz, pan Moczulski, pozwalał nawet posłuchać tego niesamowitego aparatu. A
potem częstowano nas kawą i bułeczkami” – opowiada staruszka.

Niedaleko wsi, w której mieszkała Maria Josifowna, znajdował się folwark Kowalki, należący do
generała brygady Wojska Polskiego Władysława Bortnowskiego. Jesienią 1938 roku, dowodził on
operacją przyłączenia Zaolzia do Polski. Akcja ta przyniosła mu tak znaczną popularność, że po
wyborach  prezydenckich  planowanych  na  rok  1940  miał  zastąpić  marszałka  Śmigłego  na
stanowisku naczelnego wodza (marszałek miał zostać prezydentem).

„Pamiętam jak generał przylatywał samolotem wojskowym. W folwarku było duże zamieszanie,
wszyscy  biegali,  krzątali  się.  Często  przyjeżdżała  też  jego  żona.  Lubiła  jeździć  po  okolicy
rowerem” – wspomina starsza kobieta.

17 września 1939, Maria razem z innymi dziećmi jak zwykle poszła do szkoły. I nagle zobaczyła
żołnierzy. Ich mundury były inne od tych, w których chodzili Polacy, a na czapkach były duże
czerwone gwiazdy. „Dzieci, a gdzie tu właściciele mieszkają? Pokażcie nam” – zapytał jednego z
uczniów żołnierz.  „A my nawet  takiego słowa nie znaliśmy – „właściciele”.  Nie rozumieliśmy,
czego ci ludzie  od nas chcą – mówi kobieta.

                                            DWÓR  KOZIEŁ  POKLEWSKICH
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Po  przybyciu  do  szkoły,  dzieci  zobaczyły  płaczącą  nauczycielkę.  Jej  męża,  dyrektora  zabrali
żołnierze.  Na  oczach  przerażonych  dzieci,  ci  sami  sołdaci,  którzy  szukali  „właścicieli”,
wyprowadzili na bagnetach karabinów ze szkoły pozostałych nauczycieli, i poprowadzili drogą w
nieznanym kierunku.

 Z aresztowanymi nauczycielami poszła też żona dyrektora. Tuż przed wybuchem wojny kobieta
urodziła dziecko. Wójt też został aresztowany. W pewnym sensie Alfredowi Wojciechowskiemu
dopisało szczęście, bo został wywieziony do Kazachstanu, a w 1941 roku po podpisaniu układu
Sikorski  –  Majski,  były  wójt  miadzielski  wstąpił  do  armii  Andersa  i  walczył  z  Niemcami  na
Zachodzie. Po wojnie mężczyzna wrócił do Polski.

NKWD aresztowało i miejscowego leśniczego. Za co? Bo był przedstawicielem pionu władzy. Cała
rodzina mężczyzny w 1940 została zesłana na Syberię.

„ Jeśli ktoś był zamożny, miał trochę więcej niż inni, natychmiast stawał się wrogiem” – mówi pani
Maria.  Jeszcze  wczoraj,  spokojna  wieś,  nagle  został  podzielona  na  „”swoich”  i  „cudzych”.
Radzieccy towarzysze układali listy „wrogów ludu”. Często przy sporządzaniu takich dokumentów,
pozbawieni  skrupułów  ludzie,  kierowali  się  banalnym  uczuciem  zazdrości  wobec  bardziej
zaradnego czy pracowitszego sąsiada.Ludzie byli zmuszani do opuszczania chutorów. „Mieliśmy
niewiele  ziemi,  ale  to  była  nasza  ziemia.  A potem  nagle  stała  się  wspólna  dla  wszystkich.  I
wszystkim ziemię odebrali. Tak oto pamiętam tamte trudne lata” – kończy swoją opowieść Maria
Josifowna.Byłoby  dobrze,  aby  te  wspomnienia  przeczytali  ci,  którzy  ciągle  żyją  sowieckimi
iluzjami o „panach bezlitośnie wykorzystujących białoruskich chłopów” i pokojowym charakterze „
wyzwoleńczego marszu Armii Czerwonej na Zachodniej Białorusi”.

Kresy24.pl za Nowy Czas/postawyiokolice.blogspot.com

Napoleon Werakso, „Ewangeliczny pielgrzym” 
13 marca 2013 kresy24.pl
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Wśród 44 założycieli  Polskiego Oddziału Partyzanckiego w Puszczy Nalibockiej  w maju 1943
znajduje się Napoleon Werakso, który pochodził z m. Bryniczewo powiat Stołpce gm. Derewno
woj. Nowogródek(zaścianek – 16 domów mieszkalnych, 88 – mieszkańców, 43 – mężczyzn,45 –
kobiet. Wyznania rzymskokatolickiego – 83, prawosławnego – 5. 

Polacy – 84, Białorusini – 4.)Jednym z czołowych założycieli oddziału był jego brat cioteczny z
Bryniczewa,  oficer.  W.P.,  por.  Kacper  Miłaszewski  „Lewald”.Napoleon  Werakso  urodził  się  3
grudnia 1921 r. w Bryniczewie, miał brata Wilhelma i siostrę Kunegundę. Do czteroletniej szkoły
uczęszczał najpierw w pobliskiej Słobodzie, później w Szkole Powszechnej w Derewnie ( lata 1929
– 1936) – nauczyciele: p.p. Bałaban, Jadwiga Szostak, Eleonora Bolkówna, Stanisław Siejko.

W książce opisał czasy nauki w szkole i nakreślił prozę życia codziennego swojej Małej Ojczyzny
na tle uwarunkowań społeczno – politycznych w Polsce – śmierć Marszałka Józefa Piłsudskiego, i
wydarzeń w Europie – międzynarodowe napięcie polityczne w 1938 r.Zobrazował wkroczenie, i
administrowanie w Derewnie Sowietów od 17 września 1939 r., i Niemców od czerwca 1941 r.
(przewodniczący Sielsawietu Leopold Wańkowicz, sekretarz Krasiłow, wywózki Polaków na Sybir,
zniszczenie  przez  Niemców żydowskiej  bożnicy,  eksterminacja  ludności  żydowskiej).Na pewno
poznamy początki polskiego ruchu oporu na Ziemi Stołpeckiej, obok postaci znanych dowiemy się
np. kim byli; Jan Tomczyk, Mieczysław Suwała, Józef Drzewiecki, Leśniewski itd.„Tragedia goniła
tragedię”,  autor  opisał  modus  faciendi  sowieckiego  i  polskiego  ruchu  partyzanckiego,  i  np.
przedstawił „kulisy” śmierci Kazimierza Jaroszyńskiego z Białomosza.W dniu 19 czerwca 1943 r.,
Napoleon Werakso walczył w Powstaniu Iwienieckim, po którym polskie oddziały wycofały się z
Iwieńca  do  Puszczy  Nalibockiej.Po  niemieckiej  blokadzie  Puszczy  Nalibockiej  i  „rozsypce”
polskich  partyzantów,  Napoleon  Werakso  został  zatrzymany  przez  Niemców  i  wywieziony  na
przymusowe roboty do III Rzeszy Niemieckiej.

 Pracował tam niewolniczo m.in. w dużej fabryce „Reihn Metal Borsig” w Muenchengladbach. Po
zakończeniu wojny, w 1946 r., powrócił do Polski na Ziemie Odzyskane.Zamieszkał w miasteczku
Choszczno (niem. Arnswalde), gdzie się ożenił i założył rodzinę z krajanką z Bryniczewa Heleną
Lipnicką.

Interesujący  jest  wątek  odwiedzin  u  rodziców  w  Bryniczewie  w  Republice  Białorusi  w  1972
r.Ostatnie rozdziały książki poświęcone są prozie życia codziennego za PRL-u i współcześnie, oraz
ludziom i historii Choszczna.Książka posiada liczne fotografie rodzinne i z historii Polski. Swego
rodzaju leitmotivem są sentencje ewangeliczne, które komponują się z tytułem.Na okładce znajduje
się fotografia kościoła parafialnego w Derewnie, krzyż „Rodu Werakso” w Bryniczewie skradziony
nocą przez totalitarną władzę, fragment listu od Ojca, i na tle krzyża fotografia p. Napoleona z
pierwszego pobytu w Bryniczewie po II wojnie światowej.

Wydawnictwo Copyright 2011 Napoleon Werakso, Warszawa 2012.

Stanisław Karlik

……………………………………….

Pierwsze wzmianki  o  ziemiach określanych jako  Biała Ruś pojawiły się w średniowieczu,  lecz
nazwę tę, w odniesieniu do terytorium, stosowano niekonsekwentnie. Jan z Czarnkowa określił tym
mianem  Księstwo  połockie  i  takie  same  określenia  pojawiają  się  w  późniejszych  kronikach
krzyżackich.  W Rzeczypospolitej  w  XVI  wieku  tą  nazwą  określano  ziemie  utracone  na  rzecz
Moskwy w wojnie w latach 1558–1570 (Połock z  zamkiem Turowla,  część ziemi  witebskiej  z
zamkami Ozierzyszcze i Uświat), a od początku XVII w. także wschodnie województwa Wielkiego
Księstwa Litewskiego. Według  Leksykonu Geograficznego Hilariona Karpińskiego z 1766 roku,
Białoruś  pod  względem  geograficznym  obejmowała  województwo  mścisławskie,  smoleńskie  i
połockie. 
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W 1860 roku w Encyklopedii Powszechnej Orgelbranda pod pojęciem Białoruś wzmiankowano 5
województw I  Rzeczypospolitej.  Oprócz  wymienionych  wcześniej,  były  to  także  województwo
witebskie  oraz  mińskie  (bez  powiatu  rzeczyckiego  i  mozyrskiego).  Od  początku  XX  wieku
terminem  „Białoruś”  zaczęto  określać  także,  położone  na  zachód,  tereny  Czarnej  Rusi,
Grodzieńszczyzny oraz Polesia. 

W  konsekwencji  rozbiorów  Rzeczypospolitej  (lata  1793–1795)  tereny  na  których  istnieje
współczesne państwo Białoruś przeszły pod władanie Rosji. Tłumiono wówczas wszelkie oznaki
niezależności  Rusinów  –  zaczynając  od  języka,  poprzez  likwidację  unii  brzeskiej  na  terenach
wcielonych do Cesarstwa aż po odbieranie majątków szlachcie ruskiej. 

Rusini  wzięli  udział  w  polskich  powstaniach:  listopadowym  i  styczniowym.  Główni  działacze
polityczni tacy jak Konstanty Kalinowski i Zygmunt Sierakowski opowiadali się za wskrzeszeniem
unii polsko-litewskiej. Za działalność patriotyczną spotykały ich represje ze strony carów (m.in.
Zygmunt Sierakowski został powieszony w 1863, a Konstanty Kalinowski w 1864). 

Koniec XIX wieku i początek XX to okres, w którym kształtuje się elita kulturalna i polityczna
rozpowszechniająca  ideę  narodu  białoruskiego.  W  roku  1902  Wacław  Iwanowski  powołuje
Białoruską  Partię  Rewolucyjną,  a  rok  później  bracia  Iwan  i  Anton  Łuckiewiczowie  powołują
Białoruską  Rewolucyjną  Hromadę.  Pierwsza  legalna  gazeta  białoruska  pod  nazwą  Nasza  Dola
wychodzi 1 września 1906 i jest nieoficjalnym pismem BSH. 

25 marca 1918 Białoruś po raz pierwszy w historii (na krótko) ogłosiła niezależność – na części
terytorium Białorusi  okupowanym wówczas  przez  Niemcy  ogłoszono  państwo  białoruskie  pod
nazwą Białoruska Republika Ludowa,  które zakończyło swoje istnienie  po wycofaniu się  armii
niemieckiej i proklamowaniu Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej w styczniu 1919
roku. Miesiąc później, 27 lutego 1919 powołana została sowiecka Litewsko-Białoruska Republika
Rad, która upadła 1 września 1919 roku. 

23 lutego 1920 w Rydze przedstawiciele Polski oraz rządu na emigracji  Białoruskiej  Republiki
Ludowej  podpisali  umowę  o  charakterze  konwencji  wojskowej  mówiącej  o  wspólnej  walce  z
bolszewikami Wojska Polskiego i Białoruskiej Armii Narodowej (którą dowodził gen. Stanisław
Bułak-Bałachowicz). 18 marca 1921 na mocy pokoju ryskiego tereny obecnej Białorusi podzielone
zostały  między  Polskę  a  Rosję  Radziecką.  Głównym  ośrodkiem  kulturalnym  inteligencji
białoruskiej stało się Wilno oraz w niewielkim stopniu Białystok. 

Po sowieckiej stronie kordonu dokonano reaktywacji Białoruskiej Republiki Radzieckiej (BSRR)
początkowo  ograniczoną  terytorialnie  do  Mińska  i  okolic.  W 1924  i  1926  przeniesiono  spod
jurysdykcji Rosyjskiej FSRR do Białoruskiej SRR: Połock, Witebsk, Homel i Mohylew. 

W wyniku  agresji  radzieckiej  na  Polskę  17  września  1939  do  Białoruskiej  SRR  przyłączono
wschodnią część Mazowsza, część Podlasia, Polesia i Grodno. W latach 1941–1944 Białoruś była
okupowana przez wojska niemieckie. W okresie II wojny światowej kilka milionów Białorusinów
walczyło  w Armii  Czerwonej  (w tym ok.  400 tys.  –  w partyzantce);  próby tworzenia  struktur
państwowych pod patronatem niemieckim nie znalazły szerszego poparcia. Niemcy wymordowali
bardzo licznych na Białorusi Żydów, a także co najmniej 750 tys. białoruskiej ludności cywilnej. Po
zakończeniu wojny znaczna część Polaków została  wysiedlona  w nowe granice  Polski.  Łączne
straty wojenne Białorusi należą do największych w Europie: 2,5 mln zabitych i zamordowanych
(ok.  28%  ludności);  kraj  poniósł  także  duże  straty  w  majątku  narodowym.  W  1945  Ziemia
Białostocka powróciła do Polski na mocy porozumienia z ZSRR. W  wyniku Jałty  Białoruś  stała
się sowiecką  republiką .Do tej pory nic się nie zmieniło,  są to jednak ziemie  Rzeczpospolitej  i
Królestwa Polskiego. 
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26  kwietnia  1986  w  ukraińskiej  elektrowni  atomowej  w  Czarnobylu  doszło  do  jednej  z
największych na świecie katastrof atomowych w wyniku której został poważnie skażony fragment
Białorusi. 

Deklaracja suwerenności została uchwalona przez Radę Najwyższą 27 lipca 1990 roku. 8 grudnia
1991 zawarto Układ białowieski, który głosił, że ZSRR jako podmiot prawa międzynarodowego i
byt  geopolityczny przestał  istnieć,  a  na  jego miejsce  już  suwerenne kraje  powołują  Wspólnotę
Niepodległych  Państw.  Układ  podpisali    sowieccy  agenci  ze  strony  Białorusi  –  Stanisłau
Szuszkiewicz, Rosji – Borys Jelcyn i Ukrainy – Leonid Krawczuk. 

System polityczny Białorusi po 1994 przerodził się w republikę prezydencką, z wyraźnymi cechami
państwa autorytarnego. Prezydentem niezmiennie pozostaje Alaksandr Łukaszenka, który 
oskarżany jest przez wielu obywateli i społeczność międzynarodową o łamanie praw człowieka. 
Przez lata adwokatem białoruskich interesów na arenie międzynarodowej pozostawała Rosja, 
jednak po 2000 roku stosunki białorusko-rosyjskie weszły w fazę regularnych napięć i konfliktów, 
zwłaszcza na gruncie dostaw rosyjskich nośników energii. 

Biało-czerwono-biała  flaga  oraz  herb  Pogoń  (biał.  Пагоня)  używane  były  przez  Białoruską
Republikę Ludową (1918–1919) oraz od momentu  tak  zwanego  uzyskania niepodległości w 1991
do referendum w sprawie symboli narodowych w 1995. Herb nawiązuje do historycznej Pogoni
Wielkiego Księstwa Litewskiego, które obejmowało swoim terytorium m.in. dzisiejszą Białoruś 
1918–1919  )   

•

Herb Litwy Środkowej
z roku 1920 

•

Godło Białoruskiej SSR
z lat 1919–1927 
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•

Godło Białoruskiej SSR
z lat 1937–1950 

•

Godło Białoruskiej SSR
z lat 1951–1991 

Pogoń białoruska
  Pahonia), herb państwowy w latach 1918–1919 i 1991–1995 

Struktura religijna kraju w 2015 roku, według The Association of Religion Data Archives[16], 
wskazywała: 

• prawosławie – 50,3%, 
• brak religii – 40,3%, 
• katolicyzm – 5,9%, 
• protestantyzm – 1,5% (z czego większość to zielonoświątkowcy), 
• pozostali chrześcijanie – 0,4%, 
• islam – 0,3%, 
• inne religie – 0,1%, 
• niezidentyfikowani – 1,3%.

System polityczny na Białorusi jest autorytarny. Władzy Łukaszenki i jego zwolenników 
przeciwstawiają się organizacje opozycyjne. Wśród organizacji opozycyjnych najsilniej działają 
Białoruski Front Ludowy oraz kampania społeczna Mów prawdę! Inne opozycyjne wobec rządów 
Łukaszenki siły to: Karta'97, Zjednoczona Partia Obywatelska, Białoruska Socjaldemokratyczna 
Partia (Hramada), Białoruska Socjaldemokratyczna Hramada, Białoruska Chrześcijańska 
Demokracja, Młody Front, Białoruska Partia Lewicy Sprawiedliwy Świat, ruch Za Wolność, 
Konserwatywno-Chrześcijańska Partia – BNF.
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 Organizacje opozycyjne głównie domagają się respektowania praw człowieka, wolności słowa oraz
możliwości używania w życiu publicznym języka białoruskiego, mimo że oficjalnie ma być 
używany na równi z rosyjskim (art. 17 Konstytucji Białorusi) a też „każdy ma prawo używania 
języka ojczystego, wybierania języka komunikacji” (art. 50)[. 

Podział administracyjny

Białoruś w roku 1960 jeszcze za
czasów Białoruskiej SRR podzielona
została na jedno miasto wydzielone
Mińsk (biał. Мінск, Minsk lub 
Менск, Miensk) oraz obwody (biał. 
вобласць, wobłasć), które dzielą się
rejony (biał. раён, rajon). Ten
podział administracyjny obowiązuje
do dziś. Aktualnie istnieje jedno
miasto wydzielone (Mińsk, który jest
zarazem stolicą obwodu mińskiego i 
de facto tworzy oddzielny obwód)
oraz 6 obwodów, które dzielą się na
118 rejonów. Z kolei miasto
wydzielone Mińsk jest podzielone na
9 rejonów miejskich (dzielnic): 

•  obwód brzeski 

•  obwód grodzieński 

•  obwód homelski 

•  obwód miński 

•  miasto Mińsk 
•  obwód mohylewski 

•  obwód witebski

 Miński

 Homelski
Rosja
Polska

 Miasto Mińsk

 Grodzieński

 Brzeski
Litwa

 Mohylewski

 Witebski
Łotwa
Ukraina
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Media są w większości upaństwowione i propagują kulturę zgodną z linią rządu. Władze zamknęły 
Uniwersytet Humanistyczny oraz inne szkoły, gdzie językiem wykładowym był białoruski. 
Organizacje niezależne najprężniej działają w Polsce. W Białymstoku znajduje się rozgłośnia 
radiowa, która nadaje audycje dostępne na Białorusi. Nieopodal (w Gródku) co roku z inicjatywy 
Białoruskiego Zrzeszenia Studentów na uroczysku Boryk odbywa się Festiwal Muzyki Młodej 
Białorusi „Basowiszcza”. 

20 grudnia 2021

Białoruś. Protesty nie ustają. W niedzielę zatrzymano ponad 140 osób

W niedzielę na Białorusi odbyły się kolejne antyrządowe protesty. To już 134 dzień demonstracji
wymierzonych  przeciwko  prezydentowi  Aleksandrowi  Łukaszence.  Centrum  praw  człowieka
Wiasna poinformowało, że milicja zatrzymała ponad 140 osób.

Niedzielne protesty na Białorusi odbyły się w wielu miastach. Największa manifestacja miała jak
zawsze  miejsce  w  Mińsku.  Do  przemarszów  doszło  także  m.in.  w  Witebsku,  Grodnie  oraz
Nowopołocku i Salihorsku.

Centrum praw człowieka Wiasna przekazało, że od rana milicja dokonała zatrzymań ponad 140
osób. Większość z nich ujęto w stolicy. Białoruskie media donoszą, że wśród zatrzymanych jest
również Anatol Bokun, szef Komitetu Strajkowego w kopalni soli potasowych w Soligorsku.

Białoruś. 134 dzień protestów. Aleksander Łukaszenka nie ustępuje

Demonstracje  na  Białorusi  trwają  już  20  tydzień.  Rozpoczęły  się  9  sierpnia,  kiedy  to  władze
ogłosiły  wyniki  wyborów prezydenckich.  Zgodnie  z  oficjalnymi  danymi  głosowanie  zwyciężył
Aleksander Łukaszenka. Według opozycji i organizacji międzynarodowych wyniki zostały jednak
całkowicie sfałszowane.

Protestujący domagają się przeprowadzenia ponownych wyborów, a także ustąpienia ze stanowiska
urzędującego obecnie przywódcy.

- Maszerujemy, aby władze zrozumiały, że wszystkie przestępstwa, w tym znęcanie się, tortury i
śmierć działaczy będą przedmiotem śledztwa, a ludzie o tym nie zapomną - powiedział w rozmowie
z Associated Press dr Alexander Minich, który wziął udział niedzielnych protestach. 
Według Organizacji Narodów Zjednoczonych od początku trwania manifestacji milicja na Białorusi
zatrzymała już ponad 27 tys. osób. Tysiące Białorusinów zostało brutalnie pobitych przez milicję.
Co najmniej 4 osoby zginęły.

Na początku listopada Aleksander Łukaszenka oraz jego syn i 13 przedstawicieli reżimu dostali
zakaz wjazdu na terytorium Unii  Europejskiej.  Na "czarnej  liście"  znaleźli  się  także m.in.  szef
oddziałów  specjalnych  OMON  Dzmitryj  Bałaba  oraz  dowódca  jednostki  specjalnej  szybkiego
reagowania (SOBR) ppłk Alaksandr Bykau.

https://wiadomosci.wp.pl/bialorus-protesty-nie-ustaja-w-niedziele-zatrzymano-ponad-140
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Kolejny miesiąc za kratami. Dziennikarce Biełsatu przedłużono areszt

2021.01.18 19:07 

Sąd w Mińsku postanowił, że taki środek zapobiegawczy zastosowany wobec Kaciaryny 
Andrejewej ma obowiązywać co najmniej do 20 lutego.

Reporterkę Biełsatu oraz jej operatorkę Darię Czulcową zatrzymano 15 listopada, kiedy 
relacjonowały przebieg „Marszu Sąsiadów” w Mińsku. Wkrótce potem zostały aresztowane pod 
zarzutem organizowania działań „rażąco naruszających porządek publiczny”. Obecny termin 
aresztu Andrejewej mija pojutrze.

– Kacia jest przetrzymywana za kratami bezprawnie, bo jest absolutnie niewinna – powiedział
nam mąż reporterki, również dziennikarz Biełsatu Ihar Iliasz. – Postawiono jej całkowicie 
bezpodstawne, absurdalne zarzuty. De facto Kacię po prostu wzięto do niewoli za to, że 
sumiennie wykonywała swoje obowiązki.Jak poinformował nas mąż aresztowanej, Kaciaryna 
czuje się dobrze i „dziarsko” oraz przygotowuje się do procesu sądowego. 

https://belsat.eu/pl/news/kolejny-miesiac-za-kratami-dziennikarce-bielsa

19 stycznia 2021 

Działacz z Lidy skazany na 5 lat łagrów za protesty (WIDEO)

„Nie wydarzyło się nic nielogicznego: wiedziałem, że skończę w więzieniu, jeśli nasz protest nie 
osiągnie celu” – napisał w liście do dziennikarza „Naszej Niwy” Witold Aszurok, skazany 18 
stycznia przez sąd w Lidzie na 5 lat kolonii karnej.

Witold Aszurk, mieszkaniec Berezowki (powiat Lida),  został  oskarżony i  skazany za „udział  w
działaniach  zbiorowych  rażąco  naruszających  porządek  publiczny  oraz  przemoc wobec
funkcjonariusza  milicji”.  Sędzia  Maksim  Filatow  był  bezwzgędny  –  pięć  lat  w  kolonii  o
zaostrzonym rygorze. To najsurowsza kara z zasądzonych dotąd wobec uczestników powyborczych
protestów. Oczekując na wyrok w areszcie, Aszurok napisał do dziennikarza „Naszej Niwy”;
„Wiadomo, że za kratkami nie ma nic przyjemnego, ale nie ma też szoku! Po prostu muszę przejść 
przez ten okres mojego życia. W związku z tym brak kotłujących się emocji wygląda dość 
logicznie, a przede wszystkim naturalnie – pisze w liście działacz.

Zapewnia dalej, że dotychczasowy pobyt w więzieniu nie sprawił, że zmieniło się jego podejście
ws. walki z reżimem;

„Choć na pierwszy rzut oka może się to wydawać dziwne, wszystko to, co było w mojej 
świadomości do czasu uwięzienia, pozostało we mnie. I w zwiazku z tym, skoro nie nastąpio 
przewartościowanie, oznacza to, że moja świadomość pozostała na tych samych pozycjach, na 
których była przed więzieniem”.Skazany działacz zwraca uwagę, że będąc już aresztowany 
zauważył, że podczas rejestracji milicjanci z satysfakcją wpisywali do rubryki „zawód” – 
„bezrobotny”.

„I wtedy przypomniałem sobie słowa mojej babci Mani, która była świadkiem przybycia 
komunistów na naszą ziemię. Często mówiła do mnie i mojego brata, kiedy byliśmy dziećmi i 
chodziliśmy do szkoły: „dzieci, nie wierzcie bolszewikom. Oni są obdartusamii. I z nas chcą zrobić 
obdartusów”. Minęły dziesięciolecia. I zrozumiałem, że moja ukochana Mania miała rację: milicja 
celowo zapisuje nas jako „niepracujących”, aby nas zdyskredytować, abyśmy wyglądali jak 
„obdartusy”. Chociaż sami nigdy w życiu nie pracowali. To chyba jedyna rzecz, która mnie 
zadziwiła w ostatnich miesiącach”- pisze Witold Aszurok, a list kończy zawołaniem;

„Żywie Bialaruś!”

oprac. ba za nn.by/Twitter.com. Poczobut     37.

https://kresy24.pl/tag/przemoc/
https://kresy24.pl/tag/protest/


Do 18  stycznia  2020,  zgodnie  z  rozporządzeniem Minister  Spraw  Wewnętrznych  wydano
obywatelom Białorusi 787 zezwoleń na wjazd do Litwy w celach humanitarnych, z czego 365
obywateli Białorusi przebywa już na Litwie, a 86 osób złożyło wnioski o azyl, informuje portal
zw.lt, powołując się na litewską minister spraw wewnętrznych Agnė Bilotaitė.

Takie zezwolenia wydawane są obywatelom Białorusi dotkniętym reżimem i represjami lub 
prześladowanym, aktywnym członkom opozycji.

„Obywatele Białorusi korzystają z możliwości przyjazdu na Litwę w celach humanitarnych od 
ponad 5 miesięcy. Większość ludzi wybiera przyjazd krótkoterminowy, licząc na powrót do 
swojego kraju po zmianie sytuacji politycznej, ale zwiększa się też liczba osób, które chcą osiedlić 
się na Litwie na dłużej” – twierdzi minister spraw wewnętrznych.

Wiza Schengen umożliwia wjazd na terytorium strefy i pobyt przez okres wskazany w wizie, ale nie
dłuższy niż  90 dni  w każdym 180-dniowym okresie  od daty pierwszego wjazdu na terytorium
państw członkowskich Schengen.

Obywatele Białorusi mogą ubiegać się o azyl, jeżeli czują się prześladowani lub gdy istnieje realne 
zagrożenie dla ich bezpieczeństwa i życia. Cudzoziemcy mogą składać wnioski o udzielenie azylu 
w punkcie kontroli granicznej, Straży Granicznej lub Departamencie Migracji. Po rozpatrzeniu 
wniosku o azyl zostaje przyznana jedna z form azylu – status uchodźcy lub ochrona uzupełniająca 
oraz wydawane jest zezwolenie na pobyt w Republice Litewskiej.

oprac. ba za zw.lt/delfi.lt

fot: printscreen

14  stycznia 2021

Łukaszenka skrytykował internet i poparł telewizję, gazety i książki. “Telewizor to styl życia,
styl myślenia”

Na  przyjęciu z okazji  Nowego Roku, na którym nagrodzono artystów, działaczy kulturalnych i
pracowników mediów, Aleksander Łukaszenka skrytykował internet i wyraził nadzieję, że ludzie
powrócą do tradycyjnych źródeł informacji.

– W ostatnim czasie ludzie słuchają tych, którzy mówią, że i telewizja, telewizor, i gazeta i inne 
zużyły się, i książka też. Wiecie, komuś to potrzebne, żeby zmniejszyć rolę klastycznych środków 
masowej informacji. Nie róbcie tego. Nie powinniśmy go ignorować – internet mam na względzie, 
różnego rodzaju kanały na Telegramie i inne. Widzieliśmy, że to bardzo potężna, silna broń. Ale to 
broń tylko w jakiejś części na zawsze. No, zobaczcie, nawet w moim życiu, nie mówiąc już o was, 
zobaczycie gaśnięcie tego (…) fajerwerku – internetu. Namawiam was do tego, żebyście nie 
rezygnowali z tej klasyki. Telewizor – to sposób życia, sposób myślenia – mówił Łukaszenka 
dodając, że choć ludzie mają iphone’y i inne telefony i “pukają w ekran”, to jak przychodzą w 
gości, to zawsze tam jest włączony telewizor, zawsze ciekawi ludzi, co jest w telewizji.

Oprac. MaH, tut.by  fot. president.gov.by
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Alaksandr Ryhorawicz Łukaszenka (biał. Аляксандр Рыгоравіч Лукашэнка[a], ros. Александр
Григорьевич Лукашенко, Aleksandr Grigorjewicz Łukaszenko; ur. 30 sierpnia 1954 w Kopysiu) –
białoruski  polityk,  prezydent  Białorusi  od  1994  roku.  Prezydent  Białoruskiego  Komitetu
Olimpijskiego od 1997. 

Urodził się 30 sierpnia1954 roku w osiedlu typu miejskiego Kopyś, w rejonie orszańskim obwodu
mohylewskiego  Białoruskiej  SRR  jako  jedyne  dziecko  Kaciaryny  Trafimauny  Łukaszenki,
niezamężnej pracownicy Orszańskiego Kombinatu Lnianego. Jego ojciec jest nieznany. Wkrótce po
urodzeniu Alaksandra, matka przeprowadziła się z nim w pobliże swojej rodziny, do Aleksandrii
(wówczas  Aleksandria-2,  centrum  kołchozu  „Dnieprowski”),  gdzie  pracowała  jako  dojarka.
Alaksandr  wychowywał  się  w trudnych  warunkach  materialnych  i  ze  stygmatem panieńskiego
dziecka. 

Uczył się w Szkole Średniej w Aleksandrii i chodził do szkoły muzycznej, gdzie od V do VIII klasy
opanowywał  grę  na  bajanie.  W  1969  roku  zaczął  być  aktywny  politycznie  i  wstąpił  do
Rewolucyjnego  Komunistycznego  Związku  Młodzieży  (Komsomołu),  gdzie  zajmował  się
propagandą. 

W  1994  roku  Alaksandr  Łukaszenka  wystartował  jako  kandydat  niezależny  w  wyborach  na
stanowisko prezydenta Republiki  Białorusi.  Kampanię wyborczą rozpoczął  przed jej  oficjalnym
początkiem, który miał miejsce 15 kwietnia. Nie posługiwał się ściśle sprecyzowanym programem
wyborczym w zakresie  polityki  czy  gospodarki.  Jego głównymi hasłami  wyborczymi  stały się:
„powrót do ZSRR”, bez określenia, co oznacza ten termin, oraz „nie z lewicą, nie prawicą, ale z
ludem”. W swoich przemówieniach kładł duży nacisk na walkę z korupcją, zyskując w mediach
miano „postrachu aferzystów”. 

Wśród  jego  obietnic  wyborczych  znalazło  się  wykrycie  przestępstw  co  najmniej  dwudziestu
wysoko  postawionych  osób.  W  czasie  jednego  z  wieców  powiedział,  że  gdy  wygra  wybory,
wszystkich urzędników „wyśle albo w Alpy, albo w Himalaje”.  Twierdził,  że jest  w posiadaniu
teczek, którymi groził m.in. swojemu kontrkandydatowi, premierowi Wiaczasłauowi Kiebiczowi.
Występował  przeciwko  własności  prywatnej  i  prywatyzacji,  ponieważ,  jego  zdaniem,  własność
państwowa nie wyczerpała jeszcze wszystkich możliwości. Za przyczynę kryzysu w kraju podawał
dotychczasowe, idące jego zdaniem w złym kierunku, reformy. W kwestii  polityki zagranicznej
przyjął wybitnie prorosyjskie stanowisko, proponując unię z Rosją[i oświadczając m.in., że „jeśli
będzie trzeba, to padnie w Moskwie na kolana, aby tylko wcielono Białoruś do Rosji”. Zabiegał o
poparcie  polskiej  mniejszości  narodowej,  odwiedzając  w  czasie  kampanii  siedzibę  Związku
Polaków na Białorusi i obiecując poparcie i pomoc dla inicjatywy stworzenia polskiej szkoły w
Grodnie. 

Polityka  zagraniczna pierwszych miesięcy  po objęciu rządów nie  dała  się  zakwalifikować jako
szczególnie  prorosyjska.  Na  wiosnę  1995  Łukaszenka  zarządził  jednak  referendum,  w  którym
ludność  miała  się  opowiedzieć  za:  prowadzeniem  ścisłej  integracji  gospodarczo-politycznej  z
Moskwą,  likwidacją  niepodległościowych  symboli  Białorusi  i  zastąpieniem  ich  sowiecką
symboliką, jak również równouprawnieniem języka białoruskiego i rosyjskiego. Wedle oficjalnych
wyników Białorusini odpowiedzieli twierdząco, jednak według obywatelskiej inicjatywy Karta'97
wyniki zostały sfałszowane. 
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2 kwietnia 1997 Łukaszenka i Borys Jelcyn podpisali Umowę o Powstaniu Związku Białorusi i 
Rosji (ZBiR), w której zaznaczono dążenia obu krajów do bliskiej integracji politycznej i 
gospodarczej. Kolejną inicjatywą zjednoczeniową była Umowa o Powstaniu Wspólnego Państwa z 
26 grudnia 1999. 

Od 2002 datuje się ochłodzenie stosunków białorusko-rosyjskich, co znalazło m.in. wyraz w ostrej 
reakcji Łukaszenki na propozycję Putina włączenia Białorusi jako guberni do Federacji Rosyjskiej. 

W 1998 doprowadził do znacznego ochłodzenia stosunków z krajami zachodnimi swą nieustępliwą
postawą wobec remontu osiedla dyplomatów „Drazdy”. Większość dyplomatów zagranicznych, w
tym  przedstawicieli  Polski,  opuściła  wówczas  Białoruś.  W 1999  wystąpił  zdecydowanie  jako
obrońca  Slobodana  Miloševicia  przed,  jak  to  określił,  bezprawną  agresją  państw  NATO.
Wypowiadał się nie tylko przeciwko sposobowi rozwiązania konfliktu przez kraje Zachodu, ale w
ogóle kwestionował fakt czystek etnicznych w Kosowie. Był jednym z inicjatorów przyłączenia
Jugosławii do inicjatywy ZBiR. W trakcie swej kadencji pozytywnie wyrażał się także o Saddamie
Husajnie,  Muammarze  Kaddafim  oraz  przywódcach  komunistycznej  Korei  Północnej.  W 2005
obradujący  w  Mińsku  IX  Zjazd  Wszechsłowiański  wybrał  go  honorowym  przewodniczącym
Międzynarodowego Komitetu Słowiańskiego. 

W 1996 doszło na Białorusi do zmiany konstytucji. Rozwiązano dotychczasową Radę Najwyższą
XIII  Kadencji,  zastępując  ją  dwuizbowym parlamentem.  Deputowani  Rady  nie  pogodzili  się  z
ewidentnym  złamaniem  zasad  konstytucyjnych  i  nadal  uważają  siebie  za  legalnie  wybranych
posłów.  W tym  samym  roku  bezprawnie  przedłużono  również  kadencję  Łukaszenki  do  2001.
Konstytucyjnie wybory powinny były się odbyć w 1999. 

Przez opozycję Łukaszenka oskarżany jest o utworzenie tzw. „szwadronów śmierci”, nieformalnej
struktury MSW, odpowiedzialnej za zamordowanie i zniknięcie kilku czołowych opozycjonistów.
Łukaszenkę  oskarża  się  o  zamordowanie  byłych  deputowanych  do  Rady  Najwyższej  Białorusi
Wiktara  Hanczara  i  Anatola  Krasouskiego,  byłego  szefa  MSW  Juryja  Zacharanki,  Hienadzia
Karpienki, operatora telewizji ORT Dzmitryja Zawadskiego. Pułkownik białoruskiego MSW Aleh
Ałkajew,  po  ucieczce  do  Niemiec  potwierdził  przypuszczenia  opinii  międzynarodowej,  że  na
Białorusi, z polecenia prezydenta Łukaszenki powstała specjalna jednostka likwidująca białoruskich
opozycjonistów.  Ałkajew  przez  ostatnie  dziesięć  lat  sprawował  funkcję  naczelnika  więzienia
śledczego w Mińsku, był odpowiedzialny za wykonanie wyroków kary śmierci (obecny podczas
130 egzekucji dokonanych strzałem w tył głowy z wyposażonego w tłumik pistoletu PB-9). 

Głosowanie  prezydenckie  z  września  2001  odbyło  się  w  cieniu  ataku  islamistów  na  Stany
Zjednoczone, stąd więc nie spotkało się z należytą uwagą ze strony Zachodu. Łukaszenka wygrał
wybory  już  w  pierwszej  turze,  zdobywając  76%  głosów  i  pokonując  dwóch  kandydatów
opozycyjnych. 

W październiku 2000 miały miejsce wybory do Izby Reprezentantów i Rady Republiki, w których
opozycja zdobyła paręnaście mandatów. 

17 października 2004 miały miejsce kolejne wybory, w wyniku których przedstawiciele opozycji
nie znaleźli  się w parlamencie.  Wraz z wyborami odbyło się tzw. referendum konstytucyjne,  w
którym  naród  uroczyście  pozwolił  Łukaszence  na  startowanie  w  następnych  wyborach
prezydenckich w 2006. Pozwolił mu je także wygrać po raz trzeci. Przed kolejnymi wyborami, na
początku marca 2006, Instytut Gallupa przeprowadził sondaż, w którym poparcie dla Łukaszenki
wyraziło  49%  Białorusinów.  Oficjalnie  w  wyborach  20  marca  Aleksander  Łukaszenka  zdobył
(według  Białoruskiej  Centralnej  Komisji  Wyborczej)  82,6%  głosów,  pokonując  tym  samym
demokratycznego  kandydata  Alaksandra  Milinkiewicza  (zdobył  on  6%  poparcia).  Według
anonimowych oficerów białoruskiego KGB Łukaszenka w rzeczywistości otrzymał 49% głosów. 
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Alaksandr Łukaszenka jest oskarżany przez białoruską opozycję, liczne białoruskie i zagraniczne
organizacje pozarządowe, a także przez rządy wielu państw, przede wszystkim Europy Zachodniej i
Stanów  Zjednoczonych,  o  poważne  i  notoryczne  łamanie  praw  człowieka  i  zasad  demokracji.
Według raportu przygotowanego przez polską Fundację Wolność i Demokracja,

Alaksandr Łukaszenka pełni obowiązki prezydenta bezprawnie, jest także głównym zleceniodawcą
„licznych przestępstw przeciwko własnemu narodowi,  w tym porwań,  bezprawnych uwięzień  i
aresztowań,  pobić,  tortur,  grzywien,  bezprawnych  zwolnień  z  pracy,  relegowania  z  uczelni,
zastraszania  i  szantażowania”.  Zdaniem  fundacji,  Łukaszenka  jest  też  podejrzany  o  udział  w
zabójstwach politycznych oponentów: Juryja Zacharanki, Wiktara Hanczara, Anatola Krasouskiego
i Dzmitryja Zawadskiego. 

Łukaszenka często określany jest mianem „dyktatora”. Tak nazwali go m.in. ministrowie spraw 
zagranicznych Niemiec Guido Westerwelle i Szwecji Carl Bildt, a także pełnomocnik rządu 
federalnego Niemiec ds. praw człowieka Markus Löning. 

W 2013 roku otrzymał nagrodę Ig Nobla w dziedzinie pokoju za to, że zakazał publicznego 
klaskania. 

         Więcej  tu:   https://pl.wikipedia.org/wiki/Alaksandr_Łukaszenka

Fałszywy  Łukaszenka z  hakowatym nosem 
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Alaksandr_%C5%81ukaszenka


PRAWDZIWY ALEKSANDR ŁUKASZENKA I JEGO ŻONA

https://naviny.belsat.eu/pl/news/od-lekarki-do-miss-bialorusi-wszystkie-kobiety-lukaszenki/

                                                                  42.



43.



                                                                          44.



Prawdziwy  sympatyczny  Łukaszenka 
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