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Ogólnokrajowy tygodnik SZ «Związek Polaków na Białorusi»

KALENDARZ
na 2012 rok

Wigilia świąt 
Bożego Narodzenia
Spotkanie opłatkowe jest 
okazją do wspólnego 
przeżywania wyjątkowego 
nastroju świąt Bożego 
Narodzenia. Każdego roku 
w grudniu działacze Związku 
Polaków na Białorusi 
spotykają się, aby wspólnie 
podzielić się opłatkiem. 
W sobotę 17 grudnia do 
Grodna, na zaproszenie 
kierownictwa organizacji, 
przybyli prezesi i działacze z 
najliczniejszych i najbardziej 
aktywnych oddziałów ZPB z 
całej Białorusi.

Oprócz prezesów z najdalszych 
miejscowości, takich jak Witebsk 
czy Dobrusz, w spotkaniu uczestni-
czyli również prezesi nowo powsta-
łych oddziałów ZPB, między innymi z 
Kodziowców. Razem na uroczystości 
zgromadziło się blisko stu osób z ok. 
pięćdziesięciu oddziałów z terenu całej 
Białorusi.

Zebranych gości powitała p.o. 
prezesa Związku Anżelika Orechwo, 
która między innymi powiedziała, że 
wszyscy jesteśmy jedną rodziną, dla-
tego powinniśmy nawzajem o sobie 
pamiętać i życzyła wszystkim spełnie-
nia marzeń, wytrwałości w dążeniu do 
celu, pomyślności w wielkich i małych 

sprawach oraz aby nikt podczas Wigilii 
nie był sam.

W bożonarodzeniowy nastrój gości 
wprowadziła wigilia poetycka w wyko-
naniu młodzieży z Polskiej Szkoły Spo-
łecznej przy ZPB w Grodnie. Twarze 
zebranych na sali rozjaśniły uśmie-
chy, gdy na scenę wysypała liczna 
gromadka przedszkolaków, którzy pod 
czujnym okiem Ireny Łapniewskiej 
przygotowali wspaniałe jasełka. Zebra-
ni prezesi z rozczuleniem patrzyli, jak 
maluszki adorują Dzieciątko Jezus w 
żłobku, odgrywając role Świętej Rodzi-
ny, pastuszków i Trzech Króli. Życz-
liwa i rodzinna atmosfera zapanowała 
na sali, gdy maluchy zanuciły dobrze 
znane wszystkim Polakom kolędy, a 
zgromadzeni je podchwycili. Po zaśpie-
waniu kilku kolęd wszystkich zebra-
nych ogarnął prawdziwie świąteczny 
nastrój. Nastrój serdeczności i radości, 
jak w jednej dużej rodzinie. Występ 
dzieciaków został nagrodzony obfitymi 
brawami, a wszystkie one w nagrodę 
dostały prezenty z rąk Anżeliki Ore-
chwo.

W trakcie uroczystości wigilijnej 
zespół «Kolorowe Nutki» z Polskiej 
Szkoły w Grodnie zaśpiewał aniel-
skim głosem piękne polskie kolędy. 
Podczas ich słuchania niejednemu 
zakręciła się łezka w oku. Podziwiać 
także można było wystawę obrazów 
o tematyce bożonarodzeniowej, które 

wyszły spod pędzla malarzy należących 
do Towarzystwa Plastyków Polskich, 
działających przy Związku Polaków na 
Białorusi.

Po występach przyszła kolej na 
życzenia. Wiele ciepłych słów skiero-
wali do prezesów zebranych na sali w 
swoich przemówieniach konsul RP w 
Grodnie Jacek Doliwa, prezes Rady 
Naczelnej ZPB Andrzej Poczobut 
oraz p.o. prezesa Anżelika Orechwo. 
Wszystkim towarzyszyły życzenia 
radosnego przeżywania świąt Bożego 
Narodzenia.

Oczywiście najważniejszą częścią 
spotkania było tradycyjne dzielenie się 
opłatkiem – symbolem zgody i pojed-
nania. Następnie wszyscy mieli sporo 
czasu na poczęstunek oraz wspólne 
rozmowy. Przy wigilijnym stole była 
okazja, by wymienić poglądy, podysku-
tować o minionym czasie i o nadziejach 
związanych z nadchodzącym Nowym 
Rokiem. Mimo że ten rok był trudny dla 
organizacji i każdego osobiście, ponie-
waż sytuacja gospodarcza i polityczna 
na Białorusi jest daleka od stabilno-
ści, ludzie nie tracą optymizmu i tego 
wieczoru na sali często padały słowa 
otuchy oraz życzenia, aby następny rok 
przyniósł zmiany na lepsze w każdym 
poszczególnym oddziale ZPB i w całej 
naszej organizacji.

Spotkanie wigilijne prezesów 
oddziałów Związku pokazało, jak bar-

dzo potrzeba takich okazji wspólnych 
spotkań dla działaczy ZPB, szczególnie 
z tych bardziej oddalonych oddziałów. 
Spotkanie takie jak to daje naprawdę 
cenną możliwość porozmawiać, pora-
dzić się, wymienić doświadczeniami 
oraz wysłuchać rad starszych działaczy, 
zaproponować swoje pomysły, nabrać 
optymizmu od aktywistów z najpręż-
niej działających oddziałów.

Siła i trwałość polskiej tradycji, a 
szczególnie pięknej tradycji wigilijnej 
sprawia, że Polacy świętują swe wigilie 
jak mogą najbarzdiej uroczyście w każ-
dych warunkach i czasach: w dostatku i 
biedzie, w stabilizacji i podczas życio-
wych zawirowań, w czasach pokoju i w 
najgorszych nawet momentach naszej 
historii, podczas zaborów, wojen, na 
zesłaniach w tułaczce czy więzieniach. 
Bywały w polskich dziejach oraz w 
życiu każdego z nas wigilie smutne, a 
nawet samotne, ale także wigilie pogod-
ne, pełne rodzinnego ciepła. Oby tych 
radosnych chwil było jak najwięcej, oby 
optymizm towarszyszył nam zawsze 
i wszędzie, tak jak miało to miejsce 
na wspólnym spotkaniu opłatkowym 
prezesów oddziałów ZPB, kiedy wszy-
scy czuli się jak jedna rodzina, a całe 
spotkanie było kolejnym wspaniałym 
przykładem tego, że Polacy potrafią 
być razem na dobre i na złe.

Wiktoria KOZŁOWSKA

Jak co roku działacze z różnych miejscowości mogli osobiście połamać się opłatkiem z p.o. prezesa ZPB Anżeliką Orechwo

Stosunki 
UE-Białoruś 
bez zmian
Ambasador Polski na 
Białorusi Leszek Szerepka 
podsumowując pod 
koniec grudnia polską 
prezydencję w Radzie UE 
ocenił, że nie osiągnięto 
w tym czasie sukcesów 
w stosunkach Unii 
Europejskiej z Białorusią.

Leszek Szerepka odznaczył 
«brak sukcesów w sferze 
politycznej». Ambasador RP 
zapewnił, że Polska, sprawując 
prezydencję, robiła wszystko, 
żeby Białoruś znalazła się w 
centrum zainteresowania UE, 
i starała się podtrzymywać 
bardzo intensywny dialog z 
przedstawicielami białoruskiego 
społeczeństwa obywatelskiego. 
Mówił też o trudnej sytuacji wokół 
budynku polskiej ambasady w 
Mińsku. Zaznaczył, że konsulaty 
w Brześciu i Grodnie wydały w 
tym roku po 100 tys. wiz. Dodał, 
że Unia Europejska zaproponowała 
Białorusi złagodzenie reżimu 
wizowego. «Od pół roku nie 
otrzymaliśmy oficjalnej reakcji ze 
strony białoruskiej» – powiedział 
ambasador podczas konferencji.

PAP

Nagroda 
Grand Press 
dla Andrzeja 
Poczobuta
Po raz piętnasty redakcje 
z całej Polski przyznały 
dziennikarskie nagrody 
Grand Press. Rozdanie 
nagród miało miejsce 14 
grudnia w warszawskim 
hotelu «Hilton». 
Dziennikarzem Roku 2011 
został Andrzej Poczobut, 
korespondent «Gazety 
Wyborczej».

Nagrodę w jego imieniu 
odebrała żona, a z nim samym 
połączono się za pomocą 
internetu – ponieważ ma on zakaz 
opuszczania Białorusi, dlatego nie 
mógł być obecny w Warszawie. 
W swoim krótkim wystąpieniu 
Andrzej Poczobut podkreślił, że 
mimo wszystko «jego historia 
ma wydźwięk optymistyczny, bo 
pokazuje, że w XXI wieku nie da 
się zakneblować ust, a dyktatura 
przegrywa z techniką».

Do tegorocznych nagród 
Grand Press zgłoszono 733 
prace: teksty, audycje radiowe i 
telewizyjne, materiały internetowe. 
W głosowaniu polskich redakcji 
Andrzej Poczobut zdobył pierwsze 
miejsce dostając 90 punktów 
– prawie dwa razy więcej niż 
ks. Adam Boniecki, który zajął 
drugie miejsce w plebiscycie, oraz 
trzykrotnie więcej niż zdobywca 
trzeciego miejsca Paweł Lisicki, 
redaktor naczelny tygodnika 
«Uważam Rze».

IB
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Wieści z oddziałów ZPB
Pieski

Z technikami świątecznego 
ozdabiania za pomocą papierowych 
wycinanek, słomy oraz kolorowych 
paciorków zapoznali się działacze 
ZPB z rej. mostowskiego. Warsztaty 
rękodzieła zostały zorganizowane 
przez Towarzystwo Twórców Ludo-
wych przy ZPB. Zajęcia miały miej-
sce w Pieskach i były połączone z 
barwnymi opowieściami o obrzędach 
związanych z Bożym Narodzeniem. 
Wzęili w nich udział dzieci i dorośli 
– wszyscy ci, którzy chcieli nadać 
zbliżającym się Świętom niepowta-
rzalny klimat, a przez to sprawić 
radość swoim bliskim.

Białystok
10 grudnia p.o. prezesa 

ZPB Anżelika Orechwo była 
gościem na koncercie galowym 
XX Jubileuszowego Konkursu 
Recytatorskiego «Kresy 2011» w 
Białymstoku. Od dwudziestu lat w 
grudniowy przedświąteczny czas 
Białystok staje się stolicą polskiej 
poezji recytowanej przez Polaków 
mieszkających poza granicami Polski, 
miejscem szczególnym, tętniącym 
siłą kresowego ducha, młodością, 
radością i przyjaźnią. Jak co roku 
w konkursie bierze udział również 
młodzież z Białorusi. 

Zdzięcioł
11 grudnia na zaproszenie 

kierownictwa miejscowego oddziału 
ZPB w Zdzięciole wystąpił chór 
«Głos znad Niemna». Wraz z 
chórem miejscowość odwiedziła p.o. 
prezesa ZPB Anżelika Orechwo. 
Chór uczestniczył we Mszy św. 
w zdięciolskim kościele pw. 
Wniebowzięcia NMP. Po mszy 
odbył się piękny koncert dla ponad 
200 osób, podczas którego chór z 
pięknym akompaniamentem wykonał 
znane polskie piosenki. Podczas kilku 
piosenek chórzyści zaprezentowali 
wspaniałą oprawę w patriotycznych 
biało-czerwonych barwach. 
Okołogodzinny występ zespołu 
tradycyjnie zakończono «Rotą». 

Brześć
16 grudnia p.o. prezesa ZPB 

Anżelika Orechwo odzwiedziła 
Brześć. Podczas uroczystego 
przyjęcia z okazji zbliżających się 
Świąt Anżelika Orechwo spotkała 
się z miejsowymi aktywistami oraz 
działaczami z innych miejsowości 
obwodu brzeskiego. Pięknie 
oprawione spotkanie składało się 
z części artystycznej, podczas 
której tradycyjne polskie kolędy 
rozbrzmiewały w wykonaniu 
dzieci oraz młodzieży. Nie mogło 
zabraknąć oczywiście słów od 
księży oraz dzielenia się opłatkiem, 
poprzedzonego wspólną modlitwą.

Grodno
Przedświąteczne spotkanie, 

zorganizowane przez Towarzystwo 
Młodzieży Polskiej przy ZPB 
odbyło się w Grodnie. Inscenizacja 
słowno-poetycka przy dźwiękach 
pięknych kolęd była połączona z 
łamaniem się opłatkiem i składaniem 
życzeń świąteczno-noworocznych. 
Młodzieżowa Wigilia na stałe 
już weszła do kalendarza imprez 
organizowanych przez TMP. Co 
roku przyciąga ona grono młodych 
ludzi, którzy pragną w szczególnej 
świątecznej atmosferze przełamać się 
nawzajem chlebem Bożym.

Kodziowce
Po raz kolejny z inicjatywy 

Związku Harcerstwa Polskiego 
odbywa się akcja pomocy Rodakom 
na Wschodzie «Świąteczna paczka». 
17 grudnia harcerze z Polski 
odwiedzili m.in. Kodziowce, gdzie 
dla najbardziej potrzebujących rodzin 
członków miejscowego oddziału 
ZPB zostały przekazane dary zebrane 
wcześniej w Polsce. Harcerze 
zbierają artykuły spożywcze, takie jak 
makaron, ryż, słodycze i konserwy, 
pakują je w paczki i zawożą Polakom 
nie tylko na Białorusi, ale również na 
Ukrainie, Litwie oraz Łotwie. Akcja 
wspiera Polaków na Wschodzie, 
ale też wychowuje biorących w niej 
udział harcerzy.

Baranowicze
W ramach XVIII Ogólnopolskie-

go Festiwalu Kolęd i Pastorałek 17 
grudnia w Domu Polskim w Barano-
wiczach miał miejsce pierwszy etap 
przesłuchań zespołów z Białorusi. 
Przedsięwzięcie zostało zorganizo-
wane przy bezpośrednim wsparciu 
Związku Polaków na Białorusi. Na 
konkursie obecna była delegacja 
kierownictwa organizacji na czele z 
wiceprezes ZPB ds. kultury Renatą 
Dziemianczuk.

Dociszki
P.o. prezesa ZPB Anżelika Ore-

chwo wraz z wiceprezesem ZPB Mie-
czysławem Jaśkiewiczem przed świę-
tami Bożego Narodzenia, 18 grudnia, 
odwiedzili Dociszki, leżące przy 
samej granicy z Litwą. Kierownictwo 
organizacji wzięło udział w spotkaniu 
opłatkowym zorganizowanym przez 
miejscowy oddział ZPB. Śpiewano 
kolędy, dzieci pięknie zarecytowały 
wiersze. Panowała swojska, bardzo 
ciepła atmosfera.

Grodno
Zgodnie z tradycją, przed świę-

tami Bożego Narodzenia w Polskiej 
Szkole Społecznej przy ZPB odbyło 
się spotkanie opłatkowe. Łamanie się 
opłatkiem – znakiem pokoju i miło-
ści, składanie sobie nawzajem życzeń 
przy dzwiękach kolęd wprowadziło 
wszystkich w nastrój świąt Bożego 
Narodzenia. Podczas Wigilii rozstrzy-
gnięto również konkurs szopek bożo-
narodzeniowych i ozdób świątecz-
nych. Wszyscy uczestnicy otrzymali 
książkowe prezenty oraz słodycze.

Iwieniec
Pod koniec grudnia na spotkaniu 

z okacji świąt Bożego Narodzenia 
zebrał się oddział ZPB w Iwieńcu. 
W wyjątkowo podniosłej atmosferze 
działacze wraz z miejscowymi zespo-
łami zaśpiewali kolędy oraz połamali 
się nawzajem opłatkiem, w tym rów-
nież z obecną na imprezie p.o. preze-
sa ZPB Anżeliką Orechwo.

Mołodeczno
Spotkanie opłatkowe polskiego 

zespołu tanecznego «Białe Skrzydła» 
z Mołodeczna było ostatnim w 2011 
roku z szeregu spotkań świąteczno-
noworocznych, które odbyły się we 
wszystkich oddziałach ZPB na terenie 
całego kraju. Wiceprezes Związku ds. 
kultury Renata Dziemianczuk oprócz 
ciepłych słów przekazała dla dzieci i 
młodzieży z Mołodeczna słodycze od 
kierownictwa organizacji. 

Przygotowali GS, IB, IE

Opłatkowe spotkanie 
Klubu Inteligencji Polskiej
Grudzień dyktuje swoje 
prawa. W tym ostatnim 
miesiącu roku Polacy, 
których łączy wspólna 
praca, zainteresowania, 
cele i poglądy, a przede 
wszystkim tradycja katolicka, 
spotykają się, aby połamać 
się opłatkiem i złożyć sobie 
nawzajem wiele dobrego na 
przyszły rok. Takie też było 
grudniowe spotkanie Klubu 
Inteligencji Polskiej. 

Zgromadzoną na sali inteligencję 
polską przywitało kilkunastu uczniów 
Polskiej Szkoły Społecznej przy ZPB, 
którzy pod czujnym okiem dyrektor 
Heleny Dubowskiej przygotowali wigi-
lię poetycką pt. «Świeć, gwiazdko, 
świeć». W formie wierszowanej mło-
dzież przypomniała najważniejsze sym-
bole związane z obchodami najpięk-
niejszego święta w kalendarzu. 

Świąteczną atmosferę tworzyły nie 

tylko pięknie ozdobione choinki oraz 
wspaniałe dekoracje. Uwagę obecnych 
przyciągały cudowne obrazy o tematy-
ce świąt Bożego Narodzenia. Ze ścian 
sali spoglądały na ludzi anioły, Madon-
ny z Dzieciątkiem i kolędnicy. Piękne 
krajobrazy zimowe w pracach malarzy 
należących do Towarzystwa Plasty-
ków Polskich przy ZPB były swoistym 
zadośćuczynieniem za brak białego 
puchu tej zimy. 

Z okazji nadchodzących Świąt 
nauczycielom złożyli życzenia konsul 
w Konsulacie Generalnym RP w Grod-
nie Jacek Doliwa oraz p.o. prezesa 
Związku Polaków na Białorusi Anże-
lika Orechwo, która między innymi 
powiedziała: 

– Święta Bożego Narodzenia to 
święta rodzinne i my też spotykamy się 
w rodzinie nauczycielskiej. W rodzi-
nie, która ma wiele wspólnego, łączy 
nas wspólne zadanie – wychowanie 
młodzieży i nauka języka polskiego, 
łączy też nas Polska, polskie tradycje. 

Z okazji Świąt pragnę życzyć Państwu 
ciepłej, rodzinnej atmosfery na Święta, 
zdrowia, pogody ducha i spełnienia 
marzeń. Życzę również zawodowej 
satysfakcji, pociechy z wychowanków, 
aby w rodzinie panowała miłość, a w 
Ojczyźnie – zgoda. Wszystkiego dobre-
go w nadchodzącym roku!

Na zakończenie uroczystego kon-
certu wystąpił chór «Głos znad Nie-
mna» z kolędami. W wykonaniu chó-
rzystów zabrzmiały zarówno znane 
powszechnie kolędy «Wśród nocnej 
ciszy» i «Dzisiaj w Betlejem», jak 
i nowe refleksyjne pieśni. Wszyscy 
zebrani poczuli prawdziwie świąteczny 
nastrój, dając się ponieść któremu nie-
którzy śpiewali razem z chórem znane 
każdemu z dzieciństwa kolędy.

Po pięknym koncercie, uczestnicy 
spotkania połamali się białym jak śnieg 
opłatkiem i złożyli sobie serdeczne 
życzenia z okazji zbliżających się świąt 
Bożego Narodzenia. 

Irena EJSMONT

Uczniowie Polskiej Szkoły Społecznej przy ZPB przygotowali piękną wigilię poetycką

Najbardziej zasłużeni działacze zostali odznaczeni dyplomami

Jak w dużej rodzinie
W atmosferze prawdziwego 
grona rodzinnego członkowie 
miejskiego oddziału ZPB 
w Grodnie spotkali się 
przy stole wigilijnym, aby 
podzielić się opłatkiem i 
złożyć świąteczne życzenia. 
Gościnnie udział w spotkaniu 
wziął prezydent miasta 
Sopotu Jacek Karnowski z 
delegacją.

Na początku spotkania do zebra-
nych tłumnie w tym dniu członków 
ZPB z Grodna zwrócili się przedsta-
wiciele kierownictwa ZPB oraz goście 
z Sopotu. Następnie z rąk p.o. prezesa 
ZPB Anżeliki Orechwo kilkudziesię-
ciu działaczy otrzymało Dyplomy za 
aktywną pracę na rzecz rozwoju języ-
ka, kultywowania tradycji oraz kultury 
polskiej. Bez wątpienia należały się one 
każdemu z nich, gdyż tego dnia zostało 
odznaczonych wielu naprawdę warto-
ściowych osób, większość z których 

jest w Związku od samego początku 
jego istnienia.

Polacy potrafią być razem jak w 
trudnych chwilach tak i podczas dobrej 
zabawy, czego po raz kolejny dowiodło 
spotkanie w Grodnie, zakończone pięk-
nym koncertem kolęd w wykonaniu 
chóru «Głos znad Niemna». Oczywi-
ście najbardziej oczekiwanym momen-
tem tego wieczora było wspólne łama-
nie się opłatkiem i składanie życzeń. 

Igor BANCER
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USA i UE jednym głosem ws. 
białoruskich więźniów politycznych

Wyrazy współczucia z powodu śmierci
śp. CZESŁAWA KRZESŁY
rodzinie oraz bliskim składa

Redakcja «Głosu znad Niemna»

Z głębokim żalem żegnamy na zawsze

CZESŁAWA KRZESŁĘ
osobę niezmiernie zasłużoną dla sprawy polskiej, 

wieloletniego członka Związku Polaków na Białorusi,
wiceprezesa oddziału ZPB w Wołkowysku

Zarząd Główny ZPB,
Zarząd Oddziału ZPB w Wołkowysku

ŻEGNAMY NA ZAWSZE...

Stany Zjednoczone i Unia 
Europejska wezwały władze 
białoruskie do zwolnienia 
i rehabilitacji wszystkich 
więźniów politycznych i 
wyraziły zaniepokojenie w 
związku z pogorszeniem się 
sytuacji w dziedzinie praw 
człowieka na Białorusi w 
ciągu ostatnich 12 miesięcy. 
Rok temu Łukaszenko 
zdławił masowe protesty po 
sfałszowanych wyborach 
prezydenckich.

– W ciągu ostatnich 12 miesięcy 
władze białoruskie uwięziły pokojo-
wych demonstrantów, zdławiły protesty 

i podejmowały działania mające na celu 
uciszenie niezależnych opinii – głosi 
wspólne oświadczenie sekretarz stanu 
USA Hillary Clinton i szefowej dyplo-
macji UE Catherine Ashton.

Clinton i Ashton wyraziły zanie-
pokojenie «wiarygodnymi raportami o 
nieludzkim traktowaniu więźniów poli-
tycznych», aresztowanych podczas fali 
represji reżimu prezydenta Alaksan-
dra Łukaszenki. Wezwały również do 
zwolnienia aktywisty ruchu praw czło-
wieka Alesia Bialackiego, który został 
skazany w listopadzie br. na 4,5 roku 
więzienia za «uchylanie się od płace-
nia podatków», a także byłych kandy-
datów na prezydenta Andrieja Sanniko-
wa i Nikołaja Statkiewicza.

Szefowe dyplomacji USA i UE 
podkreśliły, że poprawa stosunków 
Białorusi ze Stanami Zjednoczonymi 
i Unią Europejską uzależniona jest od 
postępów władz w Mińsku w dziedzi-
nie przestrzegania podstawowych praw 
człowieka.

Rok temu doszło na Białorusi do 
zdławienia wielotysięcznego protestu 
przeciw oficjalnym wynikom wybo-
rów prezydenckich z 19 grudnia, które 
zapoczątkowało dalsze represje wobec 
opozycji. Opozycyjni kandydaci w tych 
wyborach deklarują jednak, że wzięliby 
w nich udział nawet gdyby wiedzieli, 
jak to się skończy.

PAP

Aleś Bialacki, skazany przez białoruskie władze na 4,5 roku więzienia, zostanie kandydatem do Pokojowej Nagrody Nobla

Polska za pokojowym Noblem 
dla Alesia Bialackiego
Polska poprze białoruskiego 
opozycjonistę, skazanego 
niedawno przez sąd 
w Mińsku na kolonię 
karną, Alesia Bialackiego 
jako kandydata do 
przyszłorocznej Pokojowej 
Nagrody Nobla – dowiedziała 
się nieoficjalnie PAP ze 
źródeł dyplomatycznych w 
Polsce i Norwegii.

– MSZ uważa tę kandydaturę za 
bardzo dobrą. Będziemy podejmować 
działania, by zainteresować nią Komi-
tet Noblowski – powiedział PAP rzecz-
nik MSZ Marcin Bosacki. Nie chciał 
jednak zdradzać więcej szczegółów tej 
sprawy.

Rozmówcy PAP w Norwegii mówią, 
że ma to być wspólna inicjatywa Polski 
i Litwy. Oba te kraje przekazały służ-
bom białoruskim dane bankowe Bialac-
kiego w ramach mechanizmu pomocy 
prawnej. 

Źródła PAP zwracają uwagę, że aby 
działania dyplomatyczne w tej kwe-
stii mogły być skuteczne, muszą być 
dyskretne – na Komitet Noblowski nie 
można bowiem wywierać nacisku.

Na Białorusi w październiku został 
powołany międzynarodowy komitet 
działający na rzecz nagrody dla Bia-
lackiego. Ostateczny termin zgłaszania 
nominacji upływa 31 stycznia.

W przypadku Pokojowej Nagrody 
Nobla nominować mogą m.in. człon-
kowie parlamentów i rządów, rektorzy 
uniwersytetów, dyrektorzy pokojowych 

instytutów badawczych oraz zagranicz-
nych instytutów politycznych, laure-
aci Pokojowej Nagrody Nobla, a także 
byli i aktualni członkowie Norweskiego 
Komitetu Noblowskiego.

Bialacki, szef Centrum Obro-
ny Praw Człowieka «Wiasna» został 
skazany na 4,5 roku kolonii karnej o 
zaostrzonym rygorze wraz z konfiska-
tą mienia. Sąd uznał, że nie zapłacił on 
podatków od kwot przechowywanych 
na kontach bankowych w Polsce i na 
Litwie. Jego adwokat odwołał się już 
od wyroku.

Sam Bialacki nie przyznał się w 
sądzie do winy, argumentując, że pie-
niądze nie były jego dochodem, a prze-
kazywane były przez zagraniczne fun-
dacje na działalność w sferze obrony 
praw człowieka. Ocenił, że wyrok ma 
motywy polityczne, ponieważ «Wia-
sna» pomagała osobom represjonowa-
nym na Białorusi z przyczyn politycz-
nych. 

Szef «Wiasny» został zatrzymany 
4 sierpnia. Jego aresztowanie umożli-
wiło przekazanie służbom białoruskim 
przez Polskę i Litwę danych o jego kon-
tach, w ramach mechanizmu pomocy 
prawnej. Litwa później wycofała dane 
swego Ministerstwa Sprawiedliwości 
i oświadczyła, że nie mogą być one 
wykorzystane jako dowody w sądzie.

Polska wypowiedziała porozu-
mienie z Białorusią o bezpośredniej 
wymianie wniosków o pomoc praw-
ną między lokalnymi prokuratorami; 
teraz białoruskie wnioski będą trafia-
ły do centrali – Prokuratury Generalnej.

«Wiasna» jest jedną z najbardziej 
znanych organizacji pozarządowych na 
Białorusi. Istnieje od 1998 r., działała 
jako organizacja społeczna, ale w 2003 
r. została zlikwidowana decyzją biało-
ruskiego Sądu Najwyższego z powo-
du udziału jej działaczy w obserwa-
cji wyborów prezydenckich w 2001 r. 
Później działacze próbowali zarejestro-
wać organizację trzykrotnie, za każdym 
razem spotykali się z odmową.

Bialacki, z wykształcenia filolog, 
w latach 80. zaangażował się w ruch 
narodowo-demokratyczny na Białoru-
si, działał w Białoruskim Froncie Naro-
dowym. Był deputowanym do rady 
miejskiej Mińska, dyrektorem Muzeum 
Literatury im. Maksyma Bahdanowi-
cza, a w połowie lat 90. stanął na czele 
«Wiasny» (wówczas nazywającej się 
«Wiasna’ 96»).

Jest wiceprzewodniczącym Między-
narodowej Federacji Praw Człowieka 
z siedzibą w Paryżu, honorowym oby-
watelem Genui. Był nominowany do 
Pokojowej Nagrody Nobla, w 2007 
roku znalazł się na tzw. krótkiej liście.

W tym roku laureatami nagrody 
zostali prezydent Liberii Ellen Johnson 
Sirleaf, działaczka społeczna z tego 
kraju, organizatorka kobiecego ruchu 
chrześcijanek i muzułmanek Leymah 
Gbowee, a także dziennikarka jemeń-
ska i działaczka na rzecz praw kobiet 
Tawakkul Karman. Z kolei w poprzed-
nich latach pokojowego Nobla otrzy-
mali chiński dysydent Liu Xiaobo i 
prezydent USA Barack Obama.

PAP

Łukaszenko 
podsumowuje
23 grudnia w sali 
konferencyjnej Narodowej 
Biblioteki w Mińsku odbyła 
się konferencja prasowa 
Aleksandra Łukaszenki 
podsumowująca mijający rok.

Transmisję wydarzenia prowadził 
program «Białoruś 1» oraz pierwszy 
państwowy kanał Bialoruskiego Radia. 
W konferencji wzięło udział ok. 400 
dziennikarzy z kraju i zagranicy. Tym 
razem na konferencję zaproszono rów-
nież opozycyjną gazetę «Nasza Niwa» 
oraz niezależną agencję Biełapan, któ-
rych nie wpuszczono na poprzednią 
konferencję 17 czerwca 2011 r. Kon-
ferencja trwała ponad cztery godziny. 
Łukaszenko jak zwykle w charaktery-
stycznym dla siebie stylu odpowiadał 
na zadane pytania. Głos drukuje kilka 
ciekawszych wypowiedzi białoruskie-
go możnowładcy.

O tzw. białoruskiej 
liście katyńskiej

«Na terytorium Białorusi radziec-
kie NKWD nie rozstrzelało w 1940 
roku ani jednego Polaka» odpowie-
dział Łukaszenko na pytanie polskie-
go dziennikarza o tzw. białoruską listę 
katyńską z nazwiskami ponad 3 tys. ofi-
cerów, którzy mogli zostać zabici przez 
NKWD w Mińsku w 1940 r. 

– Szukaliśmy we wszystkich archi-
wach, nie tylko KGB, ale i innych. Tak, 
jak obiecałem. Na Białorusi nie został 
rozstrzelany ani jeden Polak. Były tylko 
punkty przesyłowe. Polacy, którzy tam 
trafiali, byli wysyłani głównie do Fede-
racji Rosyjskiej i być może na Ukra-
inę – powiedział Łukaszenko. Jego zda-
niem, o sprawie dokładnie był informo-
wany polski ambasador. 

«Nie macałem – więc nie 
wiem, co mają, a czego 
nie»

Łukaszenko odniósł się do swoje-
go wywiadu z rosyjskim dziennika-
rzem Siergiejem Dorienką, w którym 
powiedział, że europejscy politycy «nie 
mają jaj». Białoruski prezydent stwier-
dził również, że w sytuacji, w której 
prezydentowi Sarkozy’emu urodziła się 
córka – «nie jest z nim tak kiepsko».

«Żeby wiedzieć, jak śpię, 
trzeba ze mną spać»

Tak odpowiedział na pytanie Tatia-
ny Kalinkinej z niezależnej gazety 
«Narodnaja Wola», która spytała, czy 
może on spać spokojnie, wiedząc, w 

jak trudnych warunkach w więzieniach 
przebywają byli kadydaci na prezyden-
ta Andriej Sannikow i Nikołaj Satkie-
wicz. Łukaszenko powtórzył, że wypu-
ści ich dopiero, gdy napiszą prośbę o 
ułaskawienie. Dodał również, że to jego 
prawo – wypuszczać czy też nie, kogo 
zechce z więzienia.

Winna Polska
– Zrobiliśmy 21 kroków do przodu. 

A w odpowiedzi – nic. Czego oni jesz-
cze od nas chcą? Unii Europejskiej jest 
potrzebny tylko jeden krok ze strony 
Łukaszenki – «zabieraj swe manatki i 
odchodź» – tak skomentował kierownik 
Białorusi pytanie, dlaczego stosunki z 
UE nie układają się najlepiej.

«Stosunki Białorusi z Unią Euro-
pejską i Polską rozwijają się w złym 
kierunku i Polska przyłożyła się do tego 
w największym stopniu» – powiedział 
Łukaszenko. Poproszony o ocenę, w 
jakim kierunku rozwijają się stosunki 
Białorusi z UE i Polską pod koniec 
przewodnictwa Polski w Radzie UE, 
Łukaszenko odparł: «W paskudnym. 
Niczego nie oczekiwaliśmy od prze-
wodnictwa Polski w UE, i tak też ono 
przebiegło».

«Jestem tak uformowany, 
żeby wysłuchiwać różne 
punkty widzenia»

Pytany przez dziennikarza «Radia 
Svaboda» o perspektywy reform poli-
tycznych i sformowania parlamentu z 
opozycji, Łukaszenko odpowiedział, że 
on również ceni pluralizm. «Jestem 
osobą, która nie znosi pochlebstw, i 
w takich ludziach widzę wrogów». 
«Przysięgam na to, co dla mnie jest 
najdroższe, nie sfałszowałem wybo-
rów» powiedział Łukaszenko na temat 
wydarzeń grudnia ubiegłego roku.

O sytuacji gospodarczej
– Ograniczam jedzenie, nie kupu-

ję łyżew i kijów hokejowych, jeżdżę 
«czlenowozem» – tak Łukaszenko 
odpowiedział na pytanie o oszczędno-
ściach, jakie białoruska władza pro-
ponuje ludziom. «Bardzo sobie ogra-
niczam jedzenie, jem tylko produkty 
białoruskie, zagraniczne mi do ust nie 
wchodzą».

Jednak zarobki urzędników nie 
zostaną zmniejszone. «Oni pouciekają 
i z kim ja wtedy będę pracował?». Zda-
niem Łukaszenki, białoruscy urzędnicy 
zarabiają «100 razy mniej» niż rosyjscy.

IB

© 
ph

ot
o.

by
m

ed
ia

.n
et



grudzień 2011 r. 4 Głos NA ŚWIĘTA

Redaktor Naczelny: Igor BANCER
e-mail: zpb@zpb.org.pl, ibancer@wp.pl, www.zpb.org.pl
adres do korespondencji: 230025 Białoruś, Grodno, skr. pocztowa 107

Gratulacje

Głos znad Niemna jest wydawany przy 
wsparciu Fundacji «Wolność i Demokracja»

Głos znad Niemna jest wydawany ze 
środków Senatu Rzeczpospolitej Polskiej

Drodzy przyjaciele!
 Drodzy Weterani, Żołnierze ofiarni i niepokonani!

Miłych pogodnych przepełnionych dobrocią 
i miłością w sercu świąt Bożego Narodzenia

oraz pomyślności, optymizmu, zdrowia dla was
i waszych rodzin, nadziei i spełnienia marzeń 

w nowym 2012 roku 
życzy Weronika Sebastianowicz,

prezes Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej

Jak obyczaj każe stary, 
według ojców naszych wiary, 
chcemy złożyć Wam życzenia, 
z dniem Bożego Narodzenia. 

Niech ta Gwiazdka Betlejemska, 
która wschodzi tuż po zmroku, 

da Wam szczęście i pomyślność, 
w nadchodzącym Nowy Roku.

Marek Soroczyński
i Zarzad PSKO im. Wł. Warneńczyka w Bułgarii

W Ten Świąteczny Czas,
Niechaj miłość będzie w nas, 

Pokój wokół niech panuje 
A nad złem dobro króluje! 

Wesołych świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
życzą Maria Rewucka

oraz zespół «Młode Babcie» z Mińska

Serdeczne życzenia
wesołych i pogodnych świąt Bożego Narodzenia

oraz pomyślności i wszystkiego co najlepsze
w każdym dniu nadchodzącego Nowego Roku

życzy Teresa Sygnarek,
prezes Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji

Przyjaciołom, Uczestnikom muzealnych wydarzeń,
oraz Miłośnikom historii Polski rodzinnych, 

wesołych świąt Bożego Narodzenia,
roku spełnionych nadziei

życzy dyrektor Robert Kostro
i Zespół Muzeum Historii Polski

Święta Bożego Narodzenia są niepowtarzalną okazją
do wzajemnego przebaczania, mówienia sobie 
ciepłych słów i składania świątecznych życzeń.
W tym szcze gólnym dniu chciałabym życzyć,
aby radość i pokój świąt Bożego Narodzenia
towarzyszyły Państwu przez cały Nowy Rok.
Aby był on pełen cieka wych chwil wartych

zapamiętania oraz interesujących znajomości,
które by wzbogacały Państwa duchowo.

By spełnił zamierzenia oraz dążenia zawodowe
 i społeczne, by przyniósł Państwu wiele

 satysfakcji z własnych dokonań. Aby Państwa
twarze i twarze najbliższych zawsze 

rozpromieniał uśmiech, a Gwiazda Betlejemska
prowadziła ku szczytom! 

Anżelika Orechwo,
p.o. prezesa Związku Polaków na Białorusi

Wszystkim członkom i działaczom organizacji zrzeszonych
w Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych,

przedstawicielom Kościoła, kierownictwu i członkom 
Stowarzyszenia «Wspólnota Polska» oraz 

zaprzyjaźnionym organizacjom polonijnym na całym świecie 
składam w imieniu Sekretariatu serdeczne życzenia

Radosnych świąt Bożego Narodzenia 
i Szczęśliwego Nowego Roku 2012.

Tadeusz Adam Pilat,
prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych

W tę jedyną najpiękniejszą noc 
narodzenia Bożego Syna, tradycyjnym polskim

zwyczajem łamiemy się opłatkiem, życząc,by znalazło się
dla Niego miejsce przy naszych stołach, by ucichły wszelkie 
swary, w rodzinie panowała miłość, a w Ojczyźnie zgoda.

Niech Nowy 2012 rok przyniesie dobre nowiny 
wszystkim Polakom zamieszkałym w kraju i poza nim

życzy Maria Piotrowicz w imieniu Zarządu Oddziału 
Stowarzyszenia «Wspólnota Polska» w Łodzi

Miłych i pogodnych 
świąt Bożego Narodzenia 

oraz wielu radosnych chwil 
w nadchodzącym Nowym Roku 

życzy Julian Gaborek,
prezes Wspólnoty Polaków w Górnej Austrii

Orędzie Benedykta XVI 
na Boże Narodzenie 2011
Drodzy bracia i siostry z Rzymu i 
całego świata! 

Chrystus nam się narodził! Chwała Bogu 
na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom 
Jego upodobania. Do wszystkich docie-
ra echo wieści z Betlejem, którą Kościół 
katolicki głosi na wszystkich kontynentach, 
przekraczając wszelkie granice narodowo-
ści, języka i kultury. Syn Maryi Dziewicy 
narodził się dla wszystkich, jest Zbawicie-
lem wszystkich. 

Starożytna antyfona liturgiczna przyzy-
wa Go następującymi słowami: «O Emma-
nuelu, królu nasz i Prawodawco, nadzie-
jo i ratunku narodów; przyjdź nas wybawić, 
nasz Panie i Boże». Veni ad salvandum nos! 
Przyjdź nas wybawić! Jest to wołanie czło-
wieka wszystkich czasów, który czuje, że 
sam nie jest w stanie przezwyciężyć trudno-
ści i niebezpieczeństw. Odczuwa potrzebę 
włożenia swej ręki w rękę większą i silniej-
szą, w rękę, która z wysoka wyciąga się ku 
niemu. Drodzy bracia i siostry, tą ręką jest 
Jezus, narodzony w Betlejem z Dziewicy 
Maryi. To On jest ręką, którą Bóg wyciągnął 
ku ludzkości, by ją wyprowadzić z rucho-
mych piasków grzechu i postawić ją na nogi 
na skale, na mocnej skale Swojej prawdy i 
Swojej miłości (por. Ps 40, 3). 

Tak, to oznacza imię tego Dzieciątka, 
imię, które z woli Boga nadali Mu Maryja i 
Józef: nazywa się Jezus, czyli «Zbawiciel» 
(por. Mt 1, 21 i Łk 1, 31). Posłał Go Bóg 
Ojciec, aby nas zbawić przede wszystkim od 
głębokiego zła, zakorzenionego w człowie-
ku i w historii: tego zła, jakim jest oddziele-
nie od Boga, zarozumiała pycha, by zrobić 
wszystko samemu, by stanąć do konkurencji 
z Bogiem i aby Go zastąpić, by decydować, 
co jest dobre, a co złe, by być panem życia i 
śmierci (por. Rdz 3, 1-7). Jest to wielkie zło, 
wielki grzech, z którego my, ludzie, możemy 
się wyzwolić jedynie powierzając się Bożej 

pomocy i jedynie wołając do Niego: Veni 
ad salvandum nos! – Przyjdź nas wybawić! 

Już sam fakt wznoszenia tej modlitwy 
do Nieba stawia nas we właściwej sytu-
acji, stawia nas w prawdzie o nas samych: 
jesteśmy bowiem tymi, którzy wołali do 
Boga i zostali ocaleni (por. Est [grecki] 10, 
3f). Bóg jest zbawicielem, my zaś tymi, 
którzy są w niebezpieczeństwie. To On 
jest lekarzem, a my chorymi. Rozpoznanie 
Go jest pierwszym krokiem ku zbawieniu, 
ku wyjściu z labiryntu, w którym sami się 
zamykamy przez naszą pychę. Wzniesienie 
oczu ku Niebu, wyciągnięcie rąk i wołanie o 
pomoc jest drogą wyjścia, pod warunkiem, 
że będzie Ktoś, kto słucha i może przyjść 
nam z pomocą. 

Jezus Chrystus jest dowodem, że Bóg 
wysłuchał naszego wołania. Ale nie tylko! 
Bóg żywi ku nam miłość tak silną, że nie 
może pozostawać sam w Sobie, że wychodzi 
z samego Siebie i przychodzi do nas, dzieląc 
aż do końca naszą kondycję (por. Wj 3, 
7-12). Odpowiedź, jaką Bóg dał w Jezusie 
na wołanie człowieka, nieskończenie prze-
kracza nasze oczekiwanie, stając się taką 
solidarnością, która nie może być wyłącznie 
ludzka, ale Boża. Tylko Bóg, który jest 
miłością i miłość, która jest Bogiem, mogła 
dokonać wyboru, że nas zbawi, podejmując 
drogę, która jest z pewnością najdłuższą, ale 
jest tą, która szanuje prawdę Jego i naszą: 
drogę pojednania, dialogu, współpracy. 

Dlatego, drodzy bracia i siostry w Rzy-
mie i na całym świecie, w to Boże Narodze-
nie roku 2011 zwróćmy się do Dzieciątka 
z Betlejem, Syna Maryi Panny, i powiedz-
my: «Przyjdź nas wybawić!». Powtarzamy 
to w duchowej jedności z tak wieloma oso-
bami żyjącymi w szczególnie trudnych sytu-
acjach i stając się głosem tych, którzy nie 
mają głosu. 

Razem prośmy o Bożą pomoc dla miesz-
kańców Rogu Afryki, cierpiących z powodu 

głodu i klęsk nieurodzaju, czasem pogarsza-
nych trwałym stanem niepewności. Niech 
wspólnota międzynarodowa nie przestaje 
wspierać swą pomocą wielu uchodźców z 
tego regionu, ciężko doświadczonych w ich 
godności. 

Niech Pan pocieszy mieszkańców Azji 
Południowo-Wschodniej, szczególnie Taj-
landii i Filipin, którzy ciągle jeszcze przeży-
wają poważne trudności z powodu ostatnich 
powodzi. 

Niech Pan spieszy z pomocą ludzkości 
zranionej w wyniku tak wielu konfliktów, 
które także dziś wykrwawiają naszą planetę. 
On, który jest Księciem Pokoju, niech obda-
rzy pokojem i stabilnością Ziemię, którą 
wybrał, aby przyjść na świat, pobudzając do 
wznowienia dialogu między Izraelczykami 
a Palestyńczykami. Niech położy kres prze-
mocy w Syrii, gdzie przelano już tak wiele 
krwi. Niech wspomaga pełne pojednanie i 
stabilizację w Iraku i Afganistanie. Niech da 
nową energię do budowania dobra wspólne-
go wszystkim warstwom społecznym w kra-
jach Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. 

Niech Narodziny Zbawiciela wspiera-
ją perspektywy dialogu i współpracy w 
Mianmarze, w poszukiwaniu podzielanych 
wspólnie rozwiązań. Niech narodziny Odku-
piciela zapewnią stabilność polityczną kra-
jom afrykańskiego Regionu Wielkich Jezior 
i niech wspomagają zaangażowanie miesz-
kańców Południowego Sudanu na rzecz 
ochrony praw wszystkich obywateli. 

Drodzy bracia i siostry, skierujmy spoj-
rzenie na Grotę w Betlejem: Dzieciątko, 
które kontemplujemy, jest naszym zba-
wieniem! To Ono przyniosło na świat 
powszechne przesłanie pojednania i pokoju. 
Otwórzmy nasze serca, zaprośmy Je do 
naszego życia. Powtarzajmy Mu z ufnością i 
nadzieją: Veni ad salvandum nos!

BENEDYKT XVI
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