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Ş7“ZE'ŞYZSSZÎZEG historyczna Wląże naród białoruski z Rzeczpospoli.
tą Polską i ze łączność ta zupełnie odpow1ada naszym narodowym

potrzebon .
2/ бе Rosja jako źródło imperjalizmu i wróg wszelkiego ruchu na-

¢

rodowego pow1nna być wykluczoną ze

wsznlkloh możllwośol wercla

z nią w związek panstwowy у
s/ Że Polska jest tym murem ,który broni od wszelkich ekspan831

£

Wschodu %

4/ le Ryżskl i bolszow1oko litewski traktaty rozdarll zywa olało
i
Bluloru51 na częścl.
5/ Ze Białoruś powinna być niepodzielną i wegéc Jako Jednostka
Aautonomlhzrą w skład Rzeczypospollteg Polsklcw

P

6/ Że traktat Ryżski przyłączył do Polski znaczną część ziem bla-

-

łoruskich.

:

7/ Że naród białoruski powinien do ostatniego wy51łkm prowadzić
*
океана i dyplomgtyozną walkę , by zwolnić ziemie białoruskie
znagdugące się obecnie w niewoli bolszawgoko-mosxlewskleg.

î

8/ Że konstytucga Polska gwarantugo narodowi białoruskiemu pełnię

je go praw narodowych.,

1

и

з

9/ Że uznanie Panstwowo=c1 POlSkleJ je st jednym z fundamentów nasze j prawy narodowng
>
i
10/ Że parlament jest naglepszym sposobem walki za naroéowp
narodu blalorusklego.

prawa

St

-

II/ Że Wllenszczyzna winna.być częś01ą autonomiczną Rzeczypospolitej
Polskle;

wraz z

lnneml połaclaml BlOłorusi Zachodn1=3.

12/ %% Rząd L1t=wsk1 w prz301ągu całego czasu sweg pracy
panstwoweg

'

odnosił się wrogo do narodowego ruchu blałorusklego i zaprzeczał nśszym prawom do Wileńszczyzny %
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Zjazd
do

gorąco

woła

naród

białoruski

przyjąć

udział

w

wyborach

Segmu Wllensklngo stw1=rdzagąc naszą niezłomną wolę co do przy-

łączenia tej ziemi d6 POlBkl Jednocześnie ZJazd zowie do pracy
Organlzacygneg szerokie masy włośelanskle narodu blałorusklngo w
Zw1ązku z już niedaleko magchml Slę odbyć wyboraml do Sejmu Warszawskiego

powinni pamlętać że posyłagąc tylko praw-

dźiwych przedsfawicieli narodu białoźuskiego do'Sejmu Bzeczybospo:
litej Polskiej,takowi będą mogli skutecznie bronić praw narodu,

ZJAZD POSTANOWIŁ:

1/ Złożyc wdzięczność narodowi polskiemu za oswobodzenie ezęścl
ziem białoruskich z niewoli komunistów moskiewskich R

в

2/Mocno stać na gruńcie połątzenia narodu blaìorusklepo z naro' den polsklm przyznagąc panstwowość Polską i autonomJęn dla Blatorusi.
3/Przyjaé udziat i pracowaé wéréd narodù białoruskiego w kierun| ки wyborów

аб Sejmu Litwy Sfodkowéj i Sejmu Warszawskiego.

A/ Domagać się wszelkiemi siłami złączenia w Jedną całość tych
ziem blałoruskloh które według traktatu Ryzsk1ego oddane są
komunistom moskiewskim.
5/ Wykazgggäââçco sieją niezgodę między narodem białoruskim
priykrÿwajac siebie jego imieniem prowadzą agltacgç komunistyczną Jak również tym osobom, które występuną w imieniu Rządu
Łastowsklego jaki Jest obecnie w &Ownle i nle wspólnego niema
z nﬁrodﬁm biazoruskin,
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a

Przyjmując pod uwage фо na zjezdzio Zaehoîniœj Bisłorusi
cals wlpioiäüatwuîjaklrôwnîez przedstawicis ©

wszystkich

partii i organizacji obszarów BiJlornqi doszli do porozumisnia ns plotformic na której pr"'

ie267"“h warunkach stał

C::trąln/ Konitet Zviggk1 Кта јото то,
Yiersqc ib ta plutforìa.z s ) główn/~l postulatsni naojonal»
ns go odrouzwnia nasze j ojorjzny i gutonomiezns;j inornbési 2
Polską jest jedyną prawdziwą dro~ą my *п'госг‘гі` obiseujon
podtrzymywać i poszeszać pofrôd naszogoludy 11941 i cals tag

źródła białoruskiego rughu i oro ;:нттгізйё358% Centralny

Komitet Związku Krajowagd.
Podkroélajao awéj azczorza przychylny stosunek do powyśszego
Komitetu my wierzymy jak polski naród ,w osebis svago wydezs
go przedstawicioslstwo,- Sejmu tak i Rządu Rzeczypospolitej
Polskiej i poprze to śródło naszego nacjonalns»go życie.
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,wyraśźs jąc &yczonie na jrychla jams zo prowadzonia tojio.

/ Zjazd doms pa «lè ‚aby przy pedzialo posiadłości ziomskich ,

_ mismis przeszła w posiadanie tylko miejscowego mtorcialistra,a

»

w piorwszyn rzędzie do boezrolnych i małorolnych.
/ На podstawie powy&dszych zasad Zjazd domaga sięła/ aby przy podzis]: sarzitutév zisris przeszł: w pósicdanie tych wsi, jakie
misty no
rano
ki

serwitutne prawa,b/ aby wszystka ninni; sab»

vloăcl—ror,l къбіаз utworzone sosta>y drobną dwory i

fallu!—

,zostata zwróconą tym wioskom od których została edsbrang,a

wszystkie decyzje pr худеет przez Komisję do zbadania obszarów

państwowyćh i pobrania. podatkór od roku I9I3 zostały ип1ота &=
nion:,@/ eby zionia należąca do uchodźców do chwili ich powrotu
zostcł: wydziedziczoną boz wynagrodzsnia wroéeisnon z zuchors=
nis© porządku

prryjétago przy podziala dworów „przytem

ta nis podlsga podziałowi,
4/ Przyjmując pod uwagś,lnbbggaiill,IBSiago kraju

chwili

obecnej w całym szeregu powiatów jak nap. Barsnowiczowski»,Łu© pinieckim,Niećwieźskir,Stołpinckim,0szmiańskirm i innych niez«"
orm i rzbią „Zjazd podsjąc o tom do wiadomości Rządu,prosi o
natychmiastowe zarządzenia w calu zapobierzenia niszczenia naszego bogactwa,a réôémnoossénis o na jrychlejsze objęcia lasów
przez Rząd i o wydawanie drzewo potrzebującym włościsno:›
godnych warunkach.,
B/

na do»

$

za potrzebne zwrócić uwagę Rządu na fakt prowadze«
nia spekulacji zisnią w miejscowościach „gdzie wsie dawnisj od»
bywały pańszczyzno.Zjazj uwsża бе Ziemskie Komitety nie
ją powierzonych im czynności i nie walczą skutecznie те spaku»
lacją i £: za wzclędu na trudności matorjalne naszego narodu
wszelkie zbośc destarosons przez RzĘd ,colem zasiewu,powinro
/
ni: podlogać zwrotowi, NSIITUTE
4
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I/ Prosić Polski Regd aby ni: robiło się zgubnej gospodarki w

> %

lasach Biatorbai za prowadzonism jaj rsojonslinis,
Zjazd stoi na gruńcie najszerszego ruchu oKonomicznego ns %?rytorjun Biatorvsi,ktéra się znajduje w grinleaşh Rzeczypospo«
litsj Polski:j. Zjazd zwraca się й apalan do Rządu Polskiego
0 wydunia srogiogo naksżu mis jscowym iladxom‚uby ruchowi eko.

nomicznomu bisłoruskis@u ni: czyniły żadnych przeszkód,
Ponisważ

na Białorusi obs jmujg najszersze касу

ludu białoruskiego ,chsî

alè do Rządu Polskingo,aby

ostatni udzielił krodytu dla bisłoruskich kooporałtyw,
4/

prosi Read Polski

udsislenis materjalnsj pomocyenisese .

cxedllwfu uchodf—en hintere-ine! # tym,aby w skład tych organigacji zchodziłi przadstowisie1ś ludu_hisłorunklage.
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tkio szkoły muszę być utrzymywano kosztem skarbu, jaki
szkoły biśłoruskie winne korzystać
muje szkoły
szkół polskich,
w tym kraju zo wszystkich pra:
2/ Zamianować przy powiatowych szkolnych ingpektorach białoruski
;
instruktorów od Wydziału Oświatowogo Związku Krajowsgo ktörz
by

byli

od inspektords

którzy by stanowili 2407

,s

'ników-pomićdz; nauczyciolstwom bicłoruskir i szkólną władzą
polską,
Powiatowi inspsktorzy i miejscowa &dministracja porinn
zaniechać swych wrogich tandsnęąi co do bisłoruskich szkół.
3/ Zaprzestać wywóz bistoruskisge nauerycislstva na kursy do Pol
ski i odkryć króżkol›rninc;kursy pol©k15j mowy w jednym z
bîxloruakîch'miagncowuici w czasie wakacyjnym.nówniqż otvoso-

rzyć w biorzącym roku nzko7ny:

bia korusk is nevoryciolskie

minarjum,.Subsydjować wszystkie

kls~y w ginnagiach bis foruakic

i

innych ćrodnich bisłoruskich naukowych zaktods ch.

4/ Anxgncwać nirzbédr“ krody'y pse wydawnictwo białoruskich szko]

nych polrècznikô*.

5/ Otworzyć przy. Hinistsrstwie Oświsty Białoruski Szkolny Tydaiai
6/ Utworzyć bisłoruską katvirś przy Wileńskin Uniwersytecie .
Zamianować no stanowiska tych nauczycieli do qakéhktérzy posisdaja olposiodni consus néukow ,a ci którzy ni: przysłucha«
przesłuchać takowe.
11 kursów bi.łorusoznawstwe
8/ Przetranzlolowuć natychmiast z blałoruskich szkół polskich
przes szkolnych innavozycisli i n-uezrzci> lok
spoktorów wbrew woli ludności. \
Q/

$

Na stonosisko nauczycieli szkół bia 'oruskich zamianowa€ w
każdym wypadku tylko tych osobników których Aqda ludnoéé za

zgodą tagos nauczycisla,

Zajęoio w białoruskiej szkol» powinne prowadzić aie według pro
rómu wydansgo w Nidsku Lit,pra-.2 Pikłoryską "zkólre Radę.
w
II/ Swoboda dla stewianis spoktakli bisloruskich i wolność wyda ««
nictw i uÿworôw kulturalno-ofwistbrroh „а tsk#5$ otwarcia bibli
tok i czytelni.,

і

ж

12/ Wolność porjodycznych zj:rzdów nsuszycio]stwe bittetuakiwgo.

~ IS/ Asysnowenic nio zhçdrjch kradytoy na wydawnictwo wychowawezych
naukowych czasopism,
w

I4/ Бэтман; się autonomji dla bisłoruski>j szkoły,
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