Page 22
Zdzisław J. Winnicki ze str. 19
Domeyko, Czeczot, Zan i wszyscy
filareci: Lalinowski, Dybowski, Czerski,
Moniuszko oraz wszyscy pozostali
prominentni ludzie kultury i polityki oraz
studenci Uniwersytet Wileńskiego to
Białorusini (w dzisiejszym tego znaczenia
rozumieniu) gdyż jak podkreśla
współczesna koncepcja białoruska
„urodzili się na Białorusi” więc byli
Białorusinami. Jedynym „urodzonym na
Białorusi”, którego nie uznają za
Białorusina to urodzony pod Mińskiem
Feliks Dzierżyński,
6. Wilno to miasto białoruskie a dzisiejsi
Polacy na Wileńszczyźnie t Białorusini,
których „spolonizowano” między innymi
dzięki polsko-sowieckiej (sic) polityce
z lat 50-tych XX wieku.
7. skutki aktu Ribbentrop – Mołotow to
„sprawiedliwy akt zjednoczenia
białorusinów i ziem białoruskich
w jednym państwie białoruskim”, zaś
„przekazanie Polsce przez Stalina” po II
wojnie światowej „17 powiatów obwodu
białostockiego i 3 powiatów obwodu
brzeskiego” to „niespotykana w XX
wieku grabież terytorium białoruskiego”.
Zjednoczenie po „17 września 1939 roku”
ponadto, przekreśliło „haniebny akt
pokoju ryskiego z 1921 r.” „w wyniku
którego Polacy i ZSRR podzielili
pomieędzy siebie Białoruś,”
8. „polska okupacja Zachodniej
Białorusi” (tj. władztwo w woj.
Białostockim, wileńskim, nowogrodzkim,
poleskim) była bezprawnym ciągiem
teroru nad Białorusinami a działania
Armii Krajowej na tym terenie
n i e l e g al n y m i t e r r o r ys t yc z n y m
funkcjonowaniem
bandyckim
skierowanym na oderwanie Zachodniej
Białorusi od Białorusi (BSSR-ZSSR) oraz
prześladowaniem w tym „mordowaniem”
cywilnych mieszkańców Białorusi,
9. Kościół katolicki „na Białorusi” jako
współdziałający z państwem plskim (a
w okresie zaborów z „polskimi kręgami
nacjonalistycznymi”) w „polonizowaniu
Białorusinów” współcześnie ma
obowiązek, niezależnie od woli wiernych,
zbiałorutenizować językow liturgię
(wniosek taki nie odnosi się do
rosyjskojęzycznej Cerkwi prawosławnej
na Białorusi),
10. w nawiązaniu do powyższego oraz
tezy o istnieniu Białorusi jako państwa
niejako „od zawsze”- Rosja w ogóle nie
brała udziału w rozbiorach Polski. Polskę
„rozebrały” Prusy i Austria zaś Rosja
„dołączyła do siebie Białoruś”.
To co wyżej zasygnalizowano to tylko
skrót białoruskich pewników
historiograficznych prezentowanych jako
doktryna narodowa oraz wiedza
podręcznikowa. Jaki to ma skutek na
kształtowanie powszechnego na Białorusi
stosunku do Polski i Polaków oraz
tamtejszej polskiej mniejszości narodowej
nie trzeba podkreślać. Wszystko to jest
w Polsce albo nieznane albo ignorowane
lub celowo „zamilczane” w imię
politycznej poprawności gdyż jak to
wyżej podkreślono, jest doktryną i
kanonem współczesnej „demokratycznej”
opozycji białoruskiej. W Polsce nikt nie
recenzuje z wyżej przedstawionego
punktu widzenia, piśmiennictwa
białoruskiego. Dlaczego? Pewnie z tych
samych powodów, o których pisał pan
Jerzy Boim w odniesieniu do Ukrainy.
Literatura białoruska nie jest w Polsce
niedostępna. Można ją nabyć na miejscu a
o przywoływanych tutaj tezach przeczytać
choćby w Internecie. Inna spraw ilu
polskich badaczy zna język białoruski.
Tym bardziej w oryginalnej wersji
współczesna historiografia/politologia nie
jes dostępna czytelnikowi powszechnemu.
Jest jednak pewna wskazówka –
wizytówka tych powszechnych poglądów,
napisana po polsku i powszechnie
dostępna. To wydana w Lublinie przez
Instytut Europy Środkowo-Wschodniej
(dyrektor prof J. Kłoczowski) monografia
białoruskiego uczonego z kręgów
opozycyjnych Zachara Szybieki Historia
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Wiadomości Polonijne
Białorusi 1795 – 2000. Odnotujmy, że za
tę monografię Z. Szybieka w 2002 roku
uzyskał
nagrodę
„Przeglądu
Wschodniego”. Oto kilka tez dotyczących
najnowszego etapu dziejów (1918-1945)
w stosunkach białorusko-polskich,
powszechnych jak to powiedziano wyżej
na Białorusi, tym razem po polsku – przez
tego autora.
-„w marcu 1920 roku Polacy wznowili
ofensywę .... Piłsudski ratował rząd
Lenina po to aby później podzielić się
z nim ziemiami białoruskimi i
ukraińskimi (op. Cit. S. 237).
-„Reżym okupacyjny – żywność mogli
otrzymać tylko ci, którzy zapisali się do
polskich spółdzielni ... jest oczywiste, że
wygłodniali Białorusini katolicy
powiększali na tych ziemiach liczbę
„polskiej ludności” (str.238).
-„Polska strategia: Już w pierwszym roku
polskiej okupacji przygotowywano
warunki dla stopniowego włączania ziem
białoruskich do państwa polskiego ...
zachodnie ziemie białoruskie
polonizowano
a
wschodnie
rabowano” (s.239).
-„Zachodnia Białoruś pod władzą Polski:
1921 – 1939, - władze polskie,
podobniejak carat uważały wszystkich
katolików za Polaków ... nie jest
wykluczone, że w wyniszczeniu
przywódców ruchu białoruskiego polskie i
radziecki służby działały wspólnie ...
Piłsudski wysyłał ich do ZSRR
wymieniając z polskich więźniów ... tam
zaś rozprawiło się z nimi NKWD”
(s. 291).
-„Piłsudski przejmuje sztafetę od
s t a l i n o wc ó w: s a n a c y j n y r e ż i m
Piłsudskiego ... powrócił do polityki
asymilacji Białorusinów .... KPZB zaczęła
przygotowywać powstanie ... wysyłano
kilka karnych ekspedycji przeciwko
chłopom” (s.294).
-„Jak Białorusini witali wyzwolicieli:
ludność białoruska cieszyła się
oczywiście, że polscy gnębiciele
pouciekali ... do indoktryancji używano
ocalałych pod okupacją polską
komunistów” (s.326).
-„Niespodziank z Wilnem: Stalin odstąpił
Litwie. Wilno aby następnie zawładnąć
całą Litwą a dla zmniejszenia
niezadowolenia jej obywateli odkroił od
BSSR dwa tys. sześćset kilometrów
kwadratowych” (s. 334).
-„Powody do radości i smutku:(z zajęcia
Kresów przez Sowiety – Z.J.W.)...
zjedno czenie ziem b iałoruskich
odpowiadało interesom narodowym
białorusinów ...powierzchnia BSRR
zwiększyła się niemal dwukrotnie... po
stronie radzieckiej znalazły się ziemie
zamieszkałe przez Polaków (powiat
łomzyński) .... odwieczna polsko-rosyjska
rywalizacja o kontrolę nad ziemiami
białoruskimi została zakończona w 1939
roku zwycięstwem Moskwy. Ta zaś
zyskała dodatkową przestrzeń strategiczną
pozwalającą skuteczniej przeciwstawić się
Berlinowi” (. 336).
-„Ilu mieliśmy wrogów: wojna która
ogarnęła ziemie białoruskie ujawniła
wiele zgunych dążeń: nazistów do
kolonizacji i ludobójstwa, bolszewików
do odbudowania stalinowskiej dyktatury,
polskich nacjonalistów do przywrócenia
swojego panowania ... Wszyscy oni
mordowali
mieszkańców
Białorusi”
(s. 342).
-„Polski ruch oporu: w 1943 roku
w cywilnej administracji Generalnego
Komisariatu Białoruś liczba Białorusinów
wzrosła do 80 prcent a w policji do 60ciu ... Podziemie akowskie odpowiedziało
na to
terrorem antybiałoruskim ...
w lidzkim okręgu z rąk akowców zginęło
tysiąc dwustu Białorusinów” (s. 352).
-„Armia Krajow na Białorusi: na wiosnę
1944 roku Curt von Gottberg wydał
rozkaz nie przeszkadzania w mobilizacji
do Armii Krajowej. Im bardziej masowy
stawał się napływ do AK, tym bardziej

ruch ten nabierał białoruskiego
charakteru. Na Nowogródczyźnie
B i a ł o r u s i n i s t a n o wi l l i d o 4 0
procentżołnierzy .... Na terenie
działalności AK Niemcy zatrzymali
kontrolę tylko w miastach ... pobierali
mniejsze podatki i nie wysyłali ludzi na
roboty do Niemiec... polscy partyzanci
rabowali ludność cywilną w strefach
dominacji partyzantki radzieckiej ... część
dowódców AK nie zaprzestała walki
z Niemcami ... wojna pomiędzy
akowcami a partyzantką radziecką zaczęła
nabierać charakteru wojny domowej
Białorusinów” (s. 359)
-„Utrata Białostocczyzny: ... tylko dzięki
staraniom pierwszego sekretarza KC KP
(b)BP Ponomarienko udało się obronić
wschodnie granice republiki. Nie udało
się natomiast obronić zachodnich ...
kierownictwo Polski wyprosiło u Stalina
obłaść (sic) białostocką a dokładniej 17
rejonów i trzy obłaści brzeskiej.
W zamian za to BSRR otrzymała za to od
strony polskiej piętnaście wiosek. Naród
białoruski i jego naturalne bogactwa
dzielono poraz drugi pomiędzy Rosję i
Polskę. Stalin chciał zrobić z Polaków
wiernych sojuszników, a z Białorusinów
tworzył w Polsce na wszelki wypadek
piątą kolumnę” (s. 367).
_„Wymiana ludności z Polską - ... zdołało
wyjednać dwieście trzydzieści dwa
tysiące dwustu ludzi, wśród których
większość stanowili białorusini” (s. 368)
To tylko jedna książka i jeden autor.
Prztaczam dlatego, że zostało to napisane
po polsku i za polskie pieniądze oraz
przez Polaków nagrodzone. Przegląd
całości współczesnej, niekomunistycznej
literatury historycznej i politologicznej
daje obraz z polskeigo punktu widzenia,
porażający. Ale kogo to w dzisiejszej
Polsce obchodzi? Jak zwykle dajemy
weksel „w ciemno” tak, jak go Salon a za
nim nieświadoma opinia publiczna dała
nie tak dawno jaskrawie antypolskiemu
„Sajudisowi”. ❒
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Protest ze str. 18
zdominowane przez wpływy polityczne
sił wrogich naszej Ojczyźnie i
realizujących przy użyciu sprzedanych i
skorumpowanych funkcjonariuszy
rządowych własne, obce Polsce cele. Ten
karygodny proces ma miejsce szczególnie
w MSZ, które to ministerstwo opanowane
jest w 75% przez element obcy narodowo
Polakom i wywodzący się jeszcze
z poprzedniego reżimu.
Również korzenie Ryszarda Schnepfa
tkwią bardzo głęboko w czarnej nocy
stalinizmu, gdyż jego ojciec, Maksymilian
Schnpef, Żyd pochodzący z Ukrainy,
będąc wysokim funkcjonariuszem NKWD
-pułkownikiem- szkoląc nowe kadry
zajmował się bardzo aktywnie i przez
dekady sowietyzacją naszego Kraju.
W latach pięćdziesiątych był bowiem
pracownikiem UB, potem zaś SB i LWP
w Krakowie, gdzie między innymi
przykładał rękę do pacyfikacji strajków
w roku 1981.
Sam Schnepf dopuścił się zdrady
polskiej racji stanu pełniąc funkcję
doradcy w randze ministra w rządzie
Kazimierza Marcinkiewicza, kiedy to
lobbował na rzecz syjonistycznych
organizacji żydowskich z USA, które
bezprawnie domagają się od Polski sumy
65 miliardów dolarów. Po czym został
wreszcie usunięty ze stanowiska za
szkodliwą dla Polski i nieodpowiedzialną
wypowiedż w kwestii budowy rurociągu
na dnie Bałtyku. O dziwo dziś komisja
parlamentarna do spraw obsady placówek
d yplo matycznych jedno gło śnie
zaaprobowała kandydaturę Ryszarda
Schnpefa na stanowisko ambasadora RP
w Madrycie. Zdarzenie to potwierdza raz
jeszcze fakt, że parlament i MSZ
obsadzone są w większości przez wrogi
Polsce element wywodzący się w prostej
linii z żydo-komuny.
Szanowny Panie Prezydencie!
W czasie ostatnich wyborów
prezydenckich patriotyczna Polonia
Ameryki Łacińskiej murem poparła
Pańską kandydaturę wierząc, iż Pan będąc
Patriotą polskim jak i my, zadba o
przywrócenie godności Polski w świecie i
o polską rację stanu...
Dzisiaj zwracamy się do Pana
Prezydenta poruszeni i oburzeni
kandydaturą Schnepfa na ambasadora.
Czy wszak człowiek o takim poziomie
etycznym, jaki reprezentuje R. Schnepf
może
godnie
reprezentować
Rzeczpospolita Polską i Jej Prezydenta?
Czy osoba mająca na swoim koncie
wszystkie opisane tu uczynki, (a
podajemy jedynie małą ich część), nie
powinna stanąć raczej przed sądem,
zamiast pełnić wysokie funkcje
państwowe? My, przedstawiciele Polonii
nie możemy zaakceptować takiej sytuacji,
która okrywa wstydem i hańbą również
urząd i osobę Prezydenta RP. Dlatego też
zwracamy się do Pana, Panie Prezydencie
ufając, że jako gorący patriota polski
ustosunkuje się Pan do naszego listu i
podejmie właściwą decyzję.
Z wyrazami najwyższego szacunku,
W imieniu Zarządu
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