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Беларускі цэнтр інфар-
мацыі і культуры імя Я. Ку-
палы і Я. Коласа адкрыецца 
пры Славянскім універсітэце 
Малдовы ў Кішынёве. Ва 
ўніверсітэце ўжо выдзелена  
адпаведнае памяшканне.

На самарскай зямлі сёмы 
раз усіх гасцінна сустракаў 
Абласны беларускі дзіцячы 
фестываль мастацтваў “Бела-
русь – мая песня!”, прымер-
каваны да традыцыйнага бе-
ларускага свята “Дажынкі”.

навіны

У яраслаўлІ чыталІ 
вершы багдановІча 

на 9-цІ мовах

Гурт аўтэнтычнага бе-
ларускага спеву “Крывічы”, 
створаны пры Іркуцкім та-
варыстве беларускай культу-
ры імя Яна Чэрскага, запісаў 
сваю першую кружэлку.

На дыску шэраг бе-
ларускіх календарна-аб-
радавых песень: да Ку-
палля, Калядаў, Гукання 
вясны, абраду Пахавання 
стралы, Дажынак, а такса-
ма некалькі пазаабрадавых 
песень – агулам 21 песня. 
Некаторыя з гэтых песень 
запісаны ў беларускіх вёсках 
Іркуцкай вобласці пад час 
этнаграфічных вандровак 
ІТБК імя Яна Чэрскага.

Пра гурт “Крывічы” і 
гісторыю стварэння кру-
жэлкі распавядае старшыня 

ІТБК імя Яна Чэрскага Алег 
Рудакоў:

“Гурт аўтэнтычнага спе-
ву “Крывічы” быў заснаваны 
па ініцыятыве сціплай, але 
натхнёнай беларусачкі – Волі 
Галанавай, якая нарадзілася 
ў Сібіры аж у 3-м пакаленні. 
Яе прабабкі і прадзеды вы-
ехалі з Беларусі ў далёкія 
часы. Але трапіўшы адной-
чы ў ІТБК, яна стала адной з 
актыўных удзельніц Тавары-
ства. Воля натхнёна вывучае 
беларускія традыцыйныя 
святы, строі, спевы ды тан-
цы.

Паўтара гады таму, пе-
рад чарговым святам Купал-
ля, Волі захацелася сабраць 
дзяўчат і развучыць не менш 
чым 30 купальскіх песень. Не 

маючы музычнай адукацыі, 
але маючы талент, упартасць 
і, самае галоўнае – шмат 
сяброў, Воля здзейсніла сваю 
мару.

З таго часу гурт “Кры-
вічы” з’яўляецца адным з са-
мых актыўных удзельнікаў 
усіх беларускіх святаў у 
Іркуцкай вобласці. Ле-
там гэтага года гурт нават 
удзельнічаў у абрадавым 
свяце “Пятрок” у Любан-
скім раёне ў Беларусі. “Кры-
вічоў” запрашалі на фэсты 
ў Новасібірск, Мінск, на 
фестываль “Славянскі ба-
зар” у Віцебску. Яны добра 
выступілі на 1-м Аблас-
ным фестывалі-конкурсе 
спеўнага фальклору на Бай-
кале, заняўшы там 3 месца. 

беларУсы швецыІ 
адзначылІ дзяды

Сябры Згуртавання бе-
ларусаў Швецыі на Дзяды 
ўшанавалі памяць беларусаў, 
якія пакінулі свой след у гэ-
тай краіне.

У сценах музея Максіма 
Багдановіча ў Яраслаўлі 16 
і 17 лістапада гучалі вер-
шы Максіма Багдановіча 
на 9 мовах. На свята паэзіі 
школьнікаў горада сабраў 
конкурс чытальнікаў “Вянок 
паэзіі”.

Воля Галанава дэманструе першую кружэлку гурта “Крывічы”



2 навіны

Дый шмат дзе ўжо пазнаёміліся з твор-
часцю “Крывічоў”.

У гурце спявае шмат таленавітых 
дзяўчат. Але ў запісе гэтай кружэлкі 
змаглі ўзяць удзел, на жаль, не ўсе. І ўсё 
ж такі самыя актыўныя, самыя адданыя 
зорачкі гурту “Крывічы”, не шкадуючы 
свайго часу, самаахвярна збіраліся ра-
зам на шматлікія рэпетыцыі і запісы.

Тут спяваюць: Воля Галанава, Вольга 
Тугарынава, Свецік Бастракова, Вялёна 
Рабцава, Галінка і Марыся Данілавы.

Дарэчы, на апошняй песні да іх 
далучыўся і я. Не змог стрымацца. Усім 
дзяўчатам ад імя Абласной Рады ІТБК 
выказваем шчырую падзяку!”

ІТБК імя Яна Чэрскага выказвае 
асаблівую падзяку Генадзю Істоміну. 
Менавіта дзякуючы яго грашовай 
дапамозе стала магчымым выданне 
кружэлкі.

Інфармацыйны цэнтр 
МГА “ЗБС “Бацькаўшчына”

Беларускі цэнтр інфармацыі 
і культуры імя Я. Купалы і Я. Ко-
ласа адкрыецца пры Славянскім 
універсітэце Малдовы ў Кішынёве. 
Пра гэта паведаміў старшыня Бе-
ларускай абшчыны ў Рэспубліцы 
Малдова Юры Статкевіч.

Па інфармацыі Юрыя Стат-
кевіча, ва ўніверсітэце белару-
скай суполцы ўжо выдзелена 
памяшканне, якое будзе абста-
лявана адпаведным чынам пас-
ля капітальнага рамонту. Зараз 
распрацоўваецца план абсталя-
вання цэнтра і складаецца кашта-
рыс выдаткаў на рамонт.

Плануецца, што ў Беларускім цэн-
тры інфармацыі і культуры будуць 
праводзіцца заняткі нядзельнай шко-
лы для выкладання дзецям беларускай 
мовы, літаратуры, гісторыі. Тут будуць 
прадстаўлены атрыбутыка, нацыя-
нальныя касцюмы, элементы фалькло-
ру, кнігі, сувеніры, іншыя экспанаты, 
якія дапамогуць пазнаёміць дзяцей і 
дарослых з гісторыяй і культурай бела-
рускага краю. У цэнтры размесціцца і 
бібліятэка Беларускай абшчыны Мал-
довы. Тут жа плануе праводзіць свае 
пасяджэнні яе Савет.

Абсталяванне Цэнтра інфармацыі і 
культуры будзе весціся пры падтрымцы 

У кІшынёве бУдзе створаны беларУскІ цэнтр 
ІнфармацыІ І кУльтУры

Пасольства Рэспублікі Беларусь у Мал-
дове, Міністэрства культуры Рэспублікі 
Беларусь, Мінгарвыканкама, а таксама 
адміністрацыі Партызанскага раёна 
Мінска, з якой у Беларускай абшчыны 
ў Малдове падпісана пагадненне аб 
супрацоўніцтве.

Па дамоўленасці са Славянскім 
універсітэтам, намеснік старшыні Са-
вета Беларускай абшчыны ў Малдове, 
вядомы мастак-беларус, які пражывае ў 
Малдове, Вячаслаў Ігнаценка будзе чы-
таць студэнтам ВНУ лекцыі не толькі 
па выяўленчым мастацтве, але і па 
гісторыі беларускай мовы, культуры.

Паводле інфармацыі 
Юрыя Статкевіча

Юры Статкевіч

У латвійскім горадзе лУдза прайшла выстава 
мастакоў-беларУсаў балтыі

У выставачнай зале Лудзенскага 
краязнаўчага музея 15 кастрычніка 
2011 г. адбылося адкрыццё выставы, 
прысвечанай 20-цігоддзю Аб'яднання 
мастакоў-беларусаў Балтыі “Маю го-
нар”.

На ўрачыстае адкрыццё выставы, 
як і ў горадзе Рэзэкнэ, дзе да гэтага 
яна экспанавалася, сабралася шмат 
мясцовых жыхароў – прыхільнікаў ма-
стацтва, прадстаўнікоў мясцовай ула-
ды, прысутнічалі таксама беларускія 
госці з Наваполацка, першы сакратар 
беларускай амбасады ў Латвіі спадар 
Іван Грыневіч, а таксама Генеральны 
консул РБ у Даўгаўпілсе спадар Юрый 
Давыдоўскі.

Дума Лудзенскага краю і му-
зей зрабілі ўсё, каб адкрыццё выста-
вы сталася святам для горада і для 
нашых мастакоў. З іх падтрымкай 
былі выдадзены каляровы буклет 
аб'яднання і запрашэнні. На выста-
ве прадстаўлены 36 прац сямнаццаці 
мастакоў аб'яднання. Гэта жывапіс 
Ганны Пейпіні, акварэлі Ірыны 

Трумпель-Сабалеўскай, жывапіс Аліны 
Літвіненкі, графіка Алены Лаўрыновіч, 
жывапіс і графіка Алены Раманенкі, 
жывапіс Зіты Суднік, малюнкі алоўкам 
і жывапіс Анатоля Ермаковіча, жывапіс 
і экслібрысы Вячкі Целеша, габелен 
Ларысы Лойкі, жывапіс і разьба па 
дрэве Васіля Малышчыца, мастацкія 
фотаздымкі Алены Мельнік – з Рыгі, 
кампазіцыі расфарбаванай рэльефнай 
лепкі Пятра Худабчонка з Даўгаўпілса, 
пастэлі Маргарыты Астравумавай, жы-
вапіс Людмілы Прыбыльскай і Генадзя 
Курлянкова – з Эстоніі, жывапіс Алега 
Аблажэя з Літвы і Яна Кузьміцкага з 
Швецыі.

Выставу адкрыў навуковы су-
працоўнік музея Валерый Дзевал-
тоўскі, а беларускіх мастакоў Ірыну 
Трумпель-Сабалеўскую, Алену Мель-
нік, Алену Раманенку, Вячку Целеша 
і Васіля Малышчыца кветкамі і па-
дарункамі віншавалі старшыня Думы 
Аліна Гендэле і дырэктар музея Інга 
Прыкуле.

Прыемнай была навіна для Ва-

сіля Малышчыца, калі дырэктар 
музея паведаміла, што яго карціну 
“Еўфрасіння Полацкая”, напісаную 
манументальна як святую апякунку 
Беларусі, у спецыяльнай драўлянай 
раме з разьбой беларускіх сімвалаў – 
ручніка, зуброў і Пагоні, пасля выста-
вы хоча набыць музей. Фотамастачка 
Алена Мельнік у гэты ж дзень падара-
вала музею сваю працу “Бабуля з Па-
лесся”. Яшчэ чатыры мастакі – Алена 
Раманенка, Алена Лаўрыновіч, Ірына 
Трумпель-Сабалеўская і Вячка Целеш 
у знак падзякі пасля выставы таксама 
абяцалі пакінуць па адной працы му-
зею.

Кіраўнік АМ-ББ “Маю гонар” па-
дзякаваў Думе Лудзенскага краю, 
дырэктару і супрацоўнікам музея за 
дапамогу, за магчымасць беларускім 
мастакам паказаць свае творы ў гэтым 
цудоўным латгальскім горадзе, бага-
тым беларускай гісторыяй. Нагадаў 
прысутным пра тое, што менавіта 
ў горадзе Лудза ў 1922 г. Белару-
скае культурна-асветнае таварыства 

Працяг на стар. 5 
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Зміцер Назараў, Ніна Шыдлоўская, Севярын Квяткоўскі, Алесь Плотка, Сяргей Скараход, 
Надзея Мурашка, Андрэй Эзерын

навіны Мга “Збс “бацькаўшчына”

Ü

Фестываль AD.NAK! сабраў 
у Берасці аншлаг

навІны кампанІІ “бУдзьма беларУсамІ!”

Другі Фестываль беларускамоўнай 
рэкламы і камунікацыі AD.NAK! 
завяршыў першую ў гэтым годзе серыю 
рэгіянальных прэзентацый. Семінары 
па выніках сёлетняга AD.NAK-2 і 
асноўных тэндэнцыях на рэкламным 
рынку Беларусі і ў свеце прайшлі ў 
кастрычніку–лістападзе ў 3-х аблас-
ных цэнтрах Беларусі. Фэст правёў 
рэгіянальныя сустрэчы з рэкламістамі 
ў Горадні (13 кастрычніка) і Магілёве (3 
лістапада), а 16 лістапада завітаў у Бе-
расце.

Семінар у Берасці стаў самым 
шматлюдным з усіх трох і падвёў 
упэўненую рысу пад першай выязной 
сесіяй фестывалю. Распачалі прэзента-
цыю Сяргей Скараход, які прадставіў 
фестываль, яго найлепшыя працы і 
тэндэнцыі на сучасным рэкламным 
рынку Беларусі, і Андрэй Эзерын, які 
засяродзіўся на сацыяльных сетках, дзе 
і паабяцаў працягнуць камунікацыю з 
усімі ахвотнымі пасля.

“Вельмі пазітыўна прайшлі першыя 
выязныя сесіі фестывалю. Мы задаво-
леныя колькасцю людзей, якія да нас 
прыйшлі ў Горадні, Магілёве і Берасці, 
– кажа Алена Макоўская, адзін з 
арганізатараў Фестывалю, каардынатар 
кампаніі “Будзьма беларусамі!”. – Але 
самым галоўным з’яўляецца якасны 
бок семінараў. Шчырая зацікаўленасць 
публікі і выкарыстанне беларускай 
мовы ў рэкламе нязменна расце. Гэта 
дае падставу сказаць, што не за гарамі 
эра “2.0” беларускай рэкламы, калі 
беларускасць перастане быць нейкай 
фішкай, а стане адной з рэалій гульні. 
AD.NAK-3 пакажа, ці так гэта”.

У 2012 годзе Фестываль прой-
дзе ўжо трэці раз, і актыўнасць 
рэгіянальных рэкламістаў на семінарах 
дае арганізатарам падставу чакаць 
павелічэння работ ад прадстаўнікоў 
рэкламнай галіны ў намінацыях і кон-
курсах.

У другім блоку берасцейскай 
прэзентацыі выступілі Сяргей Скара-
ход і Надзея Мурашка (www.marketing.
by), якія прэзентавалі пераможцаў най-
больш вядомых сусветных фестываляў 
рэкламы гэтага года, а таксама Алена 
Макоўская і Ніна Шыдлоўская, ка-
ардынатары культурніцкай кампаніі 
“Будзьма беларусамі!”, з прэзентацыяй 
брэнду і ўнікальных праектаў кампаніі. 
Адказаўшы пад канец на пытанні 
залы, выступоўцы і гледачы яшчэ раз 
паглядзелі анімацыйны фільм “Будзь-
ма беларусамі!”, чым і паставілі кропку 

ў камандзіроўках. А дакладней, клічнік, 
упэўнены і шматабяцальны.

Трэнд сезону ад 
“Будзьмы!” і гурту Pawa — 

фолк-дыскатэка

Дэбютны альбом гурту Pawa вы-
кладзены для вольнага спампоўвання 
на сайце www.budzma.org. Аднай-
менны альбом — першая ў Беларусі 
сапраўдная сярэднявечная дыскатэка, 
выдадзеная на кружэлцы. 

Pawa — гэта сумесны праект му-
зыкаў гурту Testamentum Terrae і 
музыкі Мікіты Седзянкова (выступае 
пад псеўданімам Niko_s). Калектыў 
грае электронную музыку, заснава-
ную на беларускім фолку. Першы 
альбом склалі сучасныя апрацоўкі 
васьмі кампазіцый з альбома гурту 
Testamentum Terrae “Англеза”. 

Зроблены з душой, дэбютны аль-
бом праекту Pawa атрымаўся яскра-
вым і сучасным, а беларускія меламаны 
атрымалі яшчэ больш добрай музыкі.

“Літаратурныя Дажынкі – 
2011”: першы ўраджай

Першыя “Літаратурныя дажынкі” 
адбыліся 13 лістапада ў кавярні мя-
стэчка Крэва. Ініцыятыва “Твой Фэст”, 
сайт Krevo.by пры падтрымцы кампаніі 
“Будзьма беларусамі!” і беларускага 
ПЭН-Цэнтра падвялі папярэднія вынікі 
літаратурнага года і зладзілі камерны 
паэтычна-музычны фэст.

У імпрэзе ўзялі ўдзел Раман Абрам-
чук, Андрэ Бём, Зміцер Вайцюшкевіч, 
Алесь Камоцкі, Валерыя Кустава, Ан-
дрэй Мельнікаў, Віктар Раманцоў, 
Віталь Рыжкоў, Міхась Скобла, Анка 
Упала, гурт “BosaeSonca”.

На сустрэчы прысутнічалі не толькі 
карэнныя жыхары Крэва, але і госці 
з Мінска, Смаргоні, Горадні, Мядзе-
ля, а таксама з Нямеччыны і Турк-
меністана. Таму фэст набыў статус не 
толькі рэгіянальнага, але і амаль між-
народнага.

Усім выступоўцам арганізатары 
прэзентавалі адмысловыя падарункі – 
слоікі з сочывам з пладоў ігрушы – Дрэ-
ва Паэзіі, што з’явілася ў мястэчку на 
падворку сям’і Магераў, сваякоў паэта 
Уладзіміра Някляева, 4 чэрвеня 2011 го-
да. Не засталіся без падарункаў і слу-
хачы – усе прысутныя атрымалі пры-
зы ад кампаніі “Будзьма беларусамі!”, 
узяўшы ўдзел у вясёлых літаратурных 
конкурсах.

“Будзьма!” выправілася 
на пошукі цмока

Сайты budzma.org і abw.by выра-
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Прэзентацыя адразу трох кніг на 
тэму беларускай нацыянальнай ідэі ад-
былася 5 лістапада ў Мінску ў кнігарні 
“ЛогвінаЎ”.

Усе тры выданні належаць аўтарству 
сябра Вялікай Рады МГА “ЗБС “Баць-
каўшчына”, доктара гістарычных на-
вук, прафесара Леаніда Лыча. Кнігі пад 
назовам “Магільнае ў час нямецкай 
акупацыі. Успаміны”, “Варыяцыі на 
нацыянальную тэму” і “Нацыянальна-
культурнае жыццё Беларусі 1941–1944 
гадоў” былі напісаныя ў розныя часы, 
аб’ядноўвае іх, на думку аўтара, адзіны 
светапогляд і ў пэўным сэнсе адзіная 
ідэя. 

“Мае працы прысвечаныя на-
цыянальна-культурнай праблематыцы 
ў Беларусі, – гаворыць Леанід Лыч. – 
Трывала стаю на пазіцыях, што ў нас 
дзяржава гэтымі пытаннямі свядома 

не займаецца. І так атрымалася, што 
выйшлі гэтыя 3 кніжкі, хаця зразумела, 
што пісаліся яны як рукапісныя тэксты 
ў розныя перыяды”.

Павіншаваць аўтара з выхадам кніг 
ды ўзяць удзел у імпрэзе-прэзентацыі 
прыйшлі беларускія грамадскія і куль-
турныя дзеячы і літаратары, сярод іх: 
Галіна Сіўчык, Анатоль Балазановіч, 
Уладзімір Содаль, Генадзь Бураўкін.

Прэзентацыя кніг Леаніда Лыча 
адбылася пры падтрымцы Згуртаван-
ня беларусаў свету “Бацькаўшчына” 
і мінскага гарадскога культурна-
асветніцкага клуба “Спадчына”. 
Аўтар выданняў выказаў намер і на-
далей працаваць над тэмай белару-
скай нацыянальнай ідэі, публікуючы 
артыкулы і працуючы над наступнай 
паўнавартаснай кнігай.

Паводле “Радыё Рацыя”

У мІнскУ адбылася прэзентацыя кнІг 
леанІда лыча

шылі арганізаваць супольную экспе-
дыцыю па пошуку беларускага цмока. 
Таго самага цмока, якога баяліся нашыя 
продкі: не дай Божа сустрэць яго твар у 
твар. Зацягне ў сваё логава, патопіць у 
багне. Але ж знайшоўся чалавек, які та-
кой перспектывы на спалохаўся.

Узначаліў экспедыцыю вядомы 
беларускі журналіст, заўзяты ван-
дроўнік і аматар усялякіх прыгодаў 
Зміцер Навіцкі. Перш чым выправіцца 
ў вандроўку, ён звярнуўся да экспертаў 
па беларускіх цмоках. Тыя ў падрабяз-
насцях распавялі, што за птушка гэты 
цмок.

Пасля належнай падрыхтоўкі Змі-
цер і яго каманда накіраваліся ў Ле-
пель, а потым на Палессе.

Чаму менавіта туды, які ён, беларускі 
цмок, і што знайшлі ўдзельнікі экспе-
дыцый “У пошуках цмока”, можна да-
ведацца на сайце budzma.org. Сачыце 
за навінамі!

Паводле budzma.org

Беларусы Бельгіі і 
Францыі сабраліся разам 
29 кастрычніка ў Беларус-
кай Грэка-Каталіцкай царк-
ве ў Антверпене, каб ус-
помніць сваіх дзядоў і разам 
памаліцца за душы родных 
і блізкіх, а таксама тых, хто 
аддаў сваё жыццё за неза-
лежнасць і свабоду роднай 
Бацькаўшчыны.

Пасля малітвы ў царк-
ве, вернікі накіраваліся на 
могілкі ў Лёвэн, дзе паха-
ваны знакаміты аўтар 
шматлікіх твораў царкоўнай 
і патрыятычнай музыкі Мі-
кола Равенскі. Ля ягонай 
магілы святар Ян Майсейчык 
адправіў заўпакойную ліцію, 
а ўсе прысутныя праспявалі 
гімн “Магутны Божа”, музы-

ку для якога напісаў Мікола 
Равенскі.

Разам з дарослымі ў 
малітве ўзялі ўдзел і дзеці 
вернікаў Беларускай Грэка-
Каталіцкай Царквы, якія з 
задавальненнем пераймаюць 

традыцыі сваіх бацькоў. І 
гэта дае надзею, што белару-
ская вера і захаванне трады-
цый застануцца ў іх жыцці і 
будуць перададзеныя буду-
чым пакаленням.

Паводле bielarus.eu

беларУсы бельгіі і Францыі адзначылі дзяды

Сябры арганізацыі “Бела-
руская нацыянальная па-
мяць” 1 лістапада наведалі 
магілы вядомых беларусаў 
на некалькіх варшаўскіх мо-
гілках.

“Мы наведалі правас-
лаўныя могілкі на Волі, 
ушанавалі памяць нашых 
землякоў, – распавёў стар-
шыня “Беларускай Нацы-
янальнай Памяці” Ана-

толь Міхнавец. – На гэтых 
могілках нам вядома, дзе 
знаходзяцца пахаванні Янкі 
Жамойціна, вядомыя могілкі 
прадзеда Паўла Севярын-
ца, і таксама мы ўшанава-
лі пахаванне Мітрапаліта 
Дзяніса, ён украінец па на-
цыянальнасці, але вельмі 
шмат зрабіў для беларусаў. 
Дзякуючы яму ў час Другой 
сусветнай вайны ў Варшаве 

быў беларускі прыход, была 
беларуская школа, было бе-
ларускае праваслаўнае жыц-
цё”. 

Таксама сябры БНП на-
ведалі магілу нарачонай Ка-
стуся Каліноўскага Марыі 
Ямант, Яна Булгака і іншых 
беларусаў, пахаваных на 
Павонзскіх могілках у Вар-
шаве.

Паводле “Радыё Рацыя”

бнп Ушанавала памяць беларУсаў, пахаваных 
У варшаве

Сёлета ўпершыню за 
апошнія 20 гадоў колькасць 
беларусаў у суседняй Літве 
павялічылася, а не зменшы-
лася. Прырост склаў больш 
за 5 тысяч чалавек.

Пра гэта паведамляец-
ца на сайце Дэпартамента 
статыстыкі Літвы па выніках 
падсумавання перапісу на-
сельніцтва Літоўскай Рэс-
публікі ў 2011 годзе.

Згодна з прыведзенай 
на сайце інфармацыяй, на-
пачатку 2010 года беларусаў 
у Літве налічвалася 35,9 
тыс. чалавек (1,1% ад усяго 
насельніцтва краіны). У па-
чатку 2011 года гэтая лічба 
вырасла да 41,1 тыс. чалавек 
(1,3%). Такім чынам, за год 
беларусаў у Літве паболь-
шала на 5200 чалавек, што 
складае 14% да леташніх 
падлікаў.

Беларусы па-ранейшаму 
застаюцца трэцяй павод-
ле аб’ёму нацыянальнай 
меншасцю ў Літоўскай Рэс-
публіцы, саступаючы па-
лякам (212,8 тыс. чалавек) 
і расійцам (174,9 тыс. чала-
век).

“Радыё Свабода”

колькасць 
беларУсаў У лІтве 

павялІчылася
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беларУскІя мелодыІ на самарскай зямлІ

На самарскай зямлі сёмы раз усіх 
гасцінна сустракаў Абласны беларускі 
дзіцячы фестываль мастацтваў “Бе-
ларусь – мая песня!”, прымеркаваны 
да традыцыйнага беларускага свята 
“Дажынкі”. Выдатны фестываль ство-
раны і заўсёды праходзіць на адным 
дыханні, на нязменна высокім творчым 
узроўні дзякуючы свайму заснавальніку 
і арганізатару – Самарскай абласной 
грамадскай арганізацыі беларусаў 
“Руска-Беларускае Братэрства 2000”, 
запалу і энергіі яе прэзідэнта Ірыны 
Глускай.

Вяршыняй і ўрачыстым завяршэн-
нем сёлетняга фестывалю стаў Гала-
канцэрт, які адбыўся 29 кастрычніка 
2011 года. Яшчэ да пачатку канцэрта 
можна было ўбачыць Выставу дзіцячых 
конкурсных прац: малюнкі і вырабы на 
тэмы: “Беларусь у малюнках”, “Буль-
ба – каралева палёў”, “Букеты восені”. 
Адрывацца ад гэтага хараства не хаце-
лася, але тым часам пачалася галоўная 
частка мерапрыемства. 

“Афіцыйная частка” гала-канцэрта 
з віншаваннямі і прывітаннямі ад Да-
радцы Кіраўніка Аддзялення Пасоль-
ства Рэспублікі Беларусь у Прыволж-
скай акрузе В.А. Новака, Міністра 
культуры Самарскай вобласці А.В. Ры-
баковай, Кіраўніка гарадской акругі 
Самара Д.І. Азарава і Дырэктара “Дома 
дружбы народаў” Д.У. Мюльбах атры-
малася цёплай, нязмушанай. Прэзідэнт 
арганізацыі Ірына Глуская запрасіла 
на сцэну дырэктараў самарскіх школ 
– надзейных творчых партнёраў аблас-
ной арганізацыі беларусаў “Руска-
Беларускае Братэрства 2000”, чые на-
вучэнцы, вызначаюць і задаюць тон 
Фестывалю!

Потым паўнаўладнымі гаспадарамі 
сцэны сталі артысты – лаўрэаты і ды-
пламанты фестывалю “Беларусь – мая 
песня!”. У іх ліку: Ансамбль дамрыстаў, 
харэаграфічны ансамбль “Вдохнове-
ние”, вакальны ансамбль “Каданс”, 
(школа № 82); харэаграфічныя ан-
самбль “Мозаика”, вакальны ансамбль 
“Очарование” (Цэнтр пазашкольнай 
адукацыі “Творчество”), вакальнае 
трыа “Подснежник” (музычная школа 
№ 20), ансамбль скрыпачоў “Класік” і 
вакальны ансамбль (школа № 101).

Тыя, хто на фестывалі “Бела-
русь – мая песня” не ў першы раз, з 
сапраўднай радасцю сустракалі выдат-
ных вакалістаў Юлю і Дашу Сокала-
вых, іх педагога і таленавітую спявачку 
Алену Дзмітрыеву, якая спявае з імі ў 
ансамблі “Каданс”, Іну Сухачэўскую 
(яна – педагог салістаў і вакальных 
калектываў, якія прадстаўляюць Цэнтр 
пазашкольнай адукацыі “Творчество”), 

Алесю Аблыгіну і Ірыну Цвяткову з 
Самарскага вучылішча культуры. І 
асабліва выдатна тое, што фестываль 
зноў адкрыў для ўсіх новыя імёны!

Сапраўднае адкрыццё Фестывалю 
– Дарына Кудраўцава, вучаніца Іны 
Сухачэўскай, ёй усяго дзевяць гадоў. 
Але галоўнае ў яе артыстычнай асобе, 
здаецца, ужо вызначылася. У яе рэдкі 
дар – яна ўмее спяваць пра сапраўднае 
шчасце, адкрытае і звонкае, як яе голас. 
Такой жа сардэчнай жыццярадаснасцю 
парадаваў Захар Фядотаў з Дзіцячай 
музычнай школы № 7: ён цудоўна 
праспяваў “Лявоніху”. Уразілі сваім 
майстэрствам дзяўчаткі з ансамбля 
скрыпачоў “Класік” школы № 101, яны 
сыгралі “Белавежскую пушчу”.

Упершыню выступаў на фестывалі 
харэаграфічны ансамбль “Магнія” з 
школы № 138. Увогуле дзяўчынкі пад 
кіраўніцтвам настаўніка фізкультуры 
і харэаграфіі Кацярыны Стрынако-
вай спецыялізуюцца на сучасным 

танцы. Але для фестывалю з радасцю 
падрыхтавалі танец “Рэчанька” – ра-
мантычную фантазію Кацярыны на 
фальклорныя матывы. Самі прыдумалі 
і пашылі касцюмы. Кацярына, сама бе-
ларуска і перад пачаткам выступу пра-
чытала верш, падабраны спецыяльна 
пад пастаўлены ёю танец, прэзідэнтам 
арганізацыі на беларускай мове. Тэма, 
як верша, так і танца, – звязаная з 
Дажынкамi, і нясе падзяку за Ураджай. 

Больш за ўсё радавала ўсіх тых, 
хто сабраўся ў зале, жаданне дзяцей 
ад душы, ад сэрца прадстаўляць бела-
рускую культуру! Гэтае шчырае заха-
пленне абяцае фестывалю мастацтваў 
“Беларусь – мая песня!” доўгае жыц-
цё, а нам усім – новыя сустрэчы з бе-
ларускай культурай, якая дапамагае ў 
выхаванні нашых дзяцей.

Паводле Александра Патанейкі,
дырэктара САГА “Руска-Беларускае 

Братэрства 2000”

Вакальны ансамбль “Каданс”

“Бацькаўшчына”  адкрыла першую 
Беларускую дзяржаўную гімназію ў 
Латвіі. Сёлета спаўняецца 90 гадоў з 
дня заснавання “Бацькаўшчына” .

Адкрыццё юбілейнай выставы ў 
горадзе Лудза для мастакоў і прысут-
ных было радасным святам. Пасля 
ўрачыстасці ў музеі адбылася цікавая 
экскурсія па горадзе, размаляваным 
залатой восенню. Пасля гэтага га-
спадары горада частавалі беларусаў 
сваімі смачнымі латгальскімі стравамі, 

латгальскай вясковай кавай, у якой 
адчуваўся прыемны смак і пах смажа-
нага ячменю ды дубовых жалудоў.

Мастакі з добрым настроем вяр-
нуліся ў Рыгу, а выстава засталася яшчэ 
працаваць да 20 лістапада гэтага года, 
знаёміць жыхароў і гасцей горада з 
творамі балтыйскага беларускага ма-
стацтва.

Вячка Целеш, старшыня Аб'яднання 
мастакоў-беларусаў Балтыі “Маю гонар” 

svitanak.lv
Надрукавана ў скароце.

У латвійскім горадзе лУдза прайшла 
выстава мастакоў-беларУсаў балтыі

Працяг. Пачатак на стар. 2
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найстарэйшай сУпрацоўнІцы радыё “свабода” 
адмовІлІ ў беларУскай вІзе

81-гадовая Галіна Руднік не змагла 
наведаць радзіму. Яна збіралася прэзен-
таваць у Мінску кнігу сваіх ўспамінаў 
“Птушкі пералётныя”, што выйшла ў 
серыі “Бібліятэка Свабоды”.

Прэзентацыя мелася адбыцца яшчэ 
ў кастрычніку. А ў лістападзе ста-
ла вядомая прычына, па якой гэтага 
не адбылося. Як паведаміў дырэктар 
Беларускай службы радыё “Свабо-
да” Аляксандр Лукашук, спн. Руднік 
адмовілі ў візе ў беларускім пасольстве 
ў Берліне. Прычыну, як звычайна, не 
патлумачылі.

Галіна Руднік (у дзявоцтве Ганча-
рэнка) нарадзілася ў Бабруйску ў 1930 
годзе. Яе бацькі былі рэпрэсаваныя. У 
1944 годзе яна выехала на Захад — у 
Берлін. Затым у ЗША. З дыпломам нью-
ёркскага City College прыехала ў Мюн-
хен. З 1954 да пачатку 1990-х працавала 
ў Беларускай службе радыё “Свабода”. 
Жыве ў Германіі.

“Наша Ніва”

дзяды ў лондане
Беларуская грамада Лондана 30 

кастрычніка адзначыла Дзень памяці 
продкаў – Дзяды.

Раніцой рэктар Беларускай ката-
ліцкай місіі ў Лондане айцец Аляк-
сандр Надсан і айцец Сяргей Стасевіч 
адслужылі службу ў грэка-каталіцкай 
царкве Святых апосталаў Пятра і Паўла. 

Пасля на лонданскіх могілках Св. 
Панкрата адбылася паніхіда ля магілаў 
беларусаў, якія знайшлі спачын на 
брытанскай зямлі.

“Мне прыйшлося пахаваць амаль 
усіх тых людзей, якія тут ляжаць. Я 
ведаю, наколькі яны былі адданыя і 
справе Божай, і справе беларускай. У 
іх не было нацыяналізму – яны хацелі, 
каб беларускі народ быў перадусім 
народам Божым, каб знайшоў сваё 
месца ў Божай сям’і народаў свету. 
І яны зрабілі больш, чым па-людску 
можна было спадзявацца”, – адзначыў 
у прамове айцец Аляксандр Надсан, 
дзелячыся ўспамінамі пра апосталь-
скага візітатара для беларусаў замеж-
жа і генерала ордэна марыянаў айца 
Часлава Сіповіча; рэктара Беларускай 
каталіцкай місіі ў Лондане і кіраўніка 
Беларускай рэдакцыі Ватыканскага 
радыё архімандрыта Льва Гарошку; 
аднаго з заснавальнікаў Згуртавання 
беларусаў у Вялікабрытаніі Аляксан-
дра Лашука; літаратара і святара Язэпа 
Германовіча (Вінцука Адважнага); айца 
Тамаша Падзяву і іншых.

Таксама лонданскія беларусы 
ўшанавалі памяць беларусаў, якія во-
ляй лёсу спачываюць у розных кутках 
зямной кулі. “Давайце памолімся, каб 
яны былі разам, у еднасці з Богам там, 
дзе ўжо няма ні болю, ні суму, ні пла-
чу”, – заклікаў на завяршэнне свайго 
казання айцец Аляксандр Надсан. 

Паводле Tut.by

Сябры Згуртавання беларусаў 
Швецыі на Дзяды ўшанавалі памяць 
беларусаў, якія пакінулі свой след у гэ-
тай краіне.

Пра традыцыю святкавання Дзядоў 
распавёў старшыня Згуртавання Юры 
Кажура: “Мы ездзім на могілкі, ускла-
даем кветкі, прыбіраемся на могілках 
тых беларусаў, якія тут жылі. Напры-
клад Васіль Лукашык, мы былі на яго 
могілках і ўсклалі кветкі”. 

Васіль Лукашык – вядомы беларус 
Швецыі, дзеяч Беларускай Грамады 
ды заснавальнік першай беларускай 
суполкі ў гэтай краіне. “Адарваныя ад 
Бацькаўшчыны, мы не маем магчымасці 
пайсці разам з нашымі сваякамі ў гэты 
дзень на могілкі. Таму наша супол-
ка ўжо чацвёрты год запар ладзіць 

вандроўку да магілы выдатнага белару-
са,” – паведамляюць сябры беларускай 
суполкі ў Швецыі.

Паводле “Радыё Рацыя”

беларУсы швецыІ адзначылІ дзяды

Галіна Руднік

Помнік Васілю Лукашыку

вІншаваннІ сябраў вялІкай рады

віншаванні

віншуе Вас з юбілеем. Зычым Вам моц-
нага здароўя, дабрабыту, плёну ў пра-
цы, здзяйснення ўсіх вашых мараў! 

Управа МГА “ЗБС “Бацькаўшчына”

Маем гонар павіншаваць з Днём 
нараджэння сябраў Вялікай Рады 
Згуртавання беларусаў свету “Баць-
каўшчына”, якія нарадзіліся ў снежні: 
Радзіма Гарэцкага, Станіслава 
Шушкевіча (Беларусь), Вячаслава 
Сіўчыка (Украіна), Міхася Андрасю-
ка (Польшча).

Жадаем Вам выдатнага здароўя, 
бадзёрасці, аптымізму, натхнення ў 
працы, поспехаў ва ўсіх справах.

У снежні двое шаноўных сябраў 
Вялікай Рады адзначаюць юбілеі. 6 
снежня – Надзея Дробіна (Канада), 
30 снежня – Павел Севярынец (Бела-
русь). Управа “ЗБС “Бацькаўшчына” 

З 16 па 18 лістапада ў Кракаве 
прайшлі Дні беларускай культуры. 
Ладзіліся яны ўжо шосты раз, праўда, 
два гады (2009–2010) не праводзіліся. 
Арганізатарамі выступілі Беларускае 
таварыства ў Кракаве і Навуковае кола 
студэнтаў-расіязнаўцаў.

Праграма была вельмі багатая і раз-
настайная.

Пачаліся ДБК гістарычным семі-
нарам “Другая сусветная вайна на 
Беларусі: Вялікая айчынная ці грама-
дзянская вайна” з удзелам гісторыкаў 
з Мінска і Варшавы (С.Новікаў, 
Я.Грэбень, А.Гардзіенка, Ю.Грыбоўскі). 
Былі абмеркаваныя пытанні нямецка-
га бліц-крыгу ў чэрвені 1941 г., белыя 
плямы абароны Брэсцкай крэпасці, 

дні беларУскай 
кУльтУры ў кракаве
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У суседняй з Беларуссю краіне 
распачынаецца культурна-грамадскі 
праект “Беларуская прысутнасць”, 
які мае на мэце спрыянне збліжэнню 
беларусаў і ўкраінцаў. Акрамя таго, 
арганізатары мерапрыемства хо-
чуць прыцягнуць ўвагу ўкраінскай 
грамадскасці да культурнай сітуацыі ў 
Беларусі, дзе беларускамоўныя музыч-
ныя выканаўцы, фактычна знаходзяц-
ца на мяжы вымірання.

Першым мерапрыемствам у ме-
жах праекту стаў выступ 4 снежня ва 
ўкраінскім горадзе Луцку беларускіх 
гуртоў “Akute”, “Sciana” і рэпера 

Ва Украіне паВялічыцца 
беларУская кУльтУрная прысУтнасць

Vinsent'а. Акрамя канцэртаў, у межах 
праекту ва Украіне будуць праходзіць 
літаратурныя вечарыны, мастацкія вы-
ставы ды сустрэчы з вядомымі асобамі 
абодвух народаў.

Ініцыятарам правядзення праекту 
выступіла культурна-мастацкае аген-
цтва “Арт-ЗАХАД”, якое ўжо працяглы 
час займаецца арганізацыяй культур-
ных мерапрыемстваў ва Украіне.

Інфармацыйна-арганізацыйная 
дапамога “Беларускай прысутнасці” 
будзе аказана і ўкраінскім Цэнтрам 
“Супрацоўніцтва без межаў”.

Прэс-служба ўкраінскага Цэнтру 
“Супрацоўніцтва без межаў”

Выйшла з друку кніга 
даследчыка Сяргея Шабель-
цава пад назвай “Імігранты-
чакарэра з ІІ Рэчы Паспалітай 
у Аргенціне і Парагваі”. 
У кнізе апісваецца жыц-
цё беларускіх і ўкраінскіх 
імігрантаў у Аргенціне і 
Парагваі ў перыяд з 1920-х гг 
да пачатку ХХІ стагоддзя.

Выданне ўключае грун-
тоўныя ўводзіны і ўспаміны 
імігрантаў і іх нашчадкаў 
пра пераезд у Аргенціну і 
Парагвай і праблемы, з якімі 
яны сутыкнуліся ў гэтых 
краінах, кшталту цяжкасцяў 

прывыкання да нязвыклага 
клімату, праблемы пошу-
ку працы, сацыякультур-
най адаптацыі. Апісваецца 
светапогляд беларускіх 
імігрантаў, іх грамадская 
дзейнасць, прыводзяцца на-
звы арганізацый, у якія за-
раз уваходзяць беларусы і 
украінцы Аргенціны. У кнізе 
шмат фотаздымкаў з пры-
ватных архіваў імігрантаў і 
іх нашчадкаў.

Нагадаем, гэта не першая 
кніга Сяргея Шабельцава, 
прысвечаная гісторыі бела-
рускай дыяспары. У 2009-м 

выйшла кнІга ўспамІнаў беларУсаў аргенцІны І парагвая
годзе ў серыі “Бібліятэка 
Бацькаўшчыны” быў вы-
дадзены зборнік дакументаў 
і ўспамінаў “Беларусы ў 
Аргенціне: грамадская дзей-
насць і рээміграцыя ў СССР 
(1930–1960-я гг.)”.

***
Иммигранты-чакареро 

из II Речи Посполитой в 
Аргентине и Парагвае. Вос-
поминания белорусов и 
украинцев / С. В. Шабель-
цев. – Минск : РИВШ, 2011. 
– 94 с.

Інфармацыйны цэнтр МГА 
“ЗБС “Бацькаўшчына”

пытанні беларускай “калабарацыі”, 
польска-беларускі канфлікт, пытанні 
штодзённага жыцця на тэрыторыі 
Беларусі.

Адбылася таксама прэзентацыя 
кніжнай серыі “Гарадзенская біб-
ліятэка”, быў зладжаны паказ дакумен-
тальных фільмаў “Белсата”.

Затым адбыліся прэзентацыі кніжак 
Дароты Міхалюк “Białoruska Republika 
Ludowa 1918–1920, U podstaw białoruskiej 
państwowоści” (“Беларуская Народная 
Рэспубліка 1918-1920. Ля вытокаў бе-
ларускай дзяржаўнасці”), Нэлі Бекус 
“Struggle over Identity. The Official and 
the Alternative “Belarusianness” (“Ба-
рацьба за ідэнтычнасць. Афіцыйная і 
альтэрнатыўная “беларускасць”), Яна 
Шумскага “Саветызацыя Заходняй 
Беларусі 1944–1953”. Быў арганізаваны 
семінар “Беларуска-польскія літа-
ратурныя сувязі” з удзелам Язэпа 
Янушкевіча, Міколы Хаўстовіча, Багус-
лава Допарта.

“Наша Ніва”

У яраслаўлі чыталі вершы багдановіча 
на 9-ці мовах

У сценах музея Максіма Багдановіча 
ў Яраслаўлі 16 і 17 лістапада гучалі вер-
шы Максіма Багдановіча на 9 мовах.

На свята паэзіі школьнікаў горада 
сабраў конкурс чытальнікаў “Вянок 
паэзіі”, прымеркаваны да 120-годдзя з 
дня нараджэння Максіма Багдановіча. 
Конкурс з’яўляецца адным з этапаў 
рэалізацыі праекту да 20-годдзя СНД 
“Вянок дружбы”.

Адна з удзельніц конкурсу чы-
тальнікаў, Анічка Назарэцян з сярэд-
няй школы № 76 зрабіла пераклад вер-
ша М. Багдановіча “Зялёнае каханне” 
на родную для яе армянскую мову. З 
дапамогай выкладчыка музыкі паэтыч-
ныя радкі ператварыліся ў цудоўную 
песню.

Многія з удзельнікаў конкурсу 
ўпершыню дакрануліся да белару-
скай мовы, прачытаўшы адзін з самых 
вядомых вершаў “Пагоня” на роднай 
мове паэта. Для большасці хлопчыкаў 

і дзяўчынак конкурс стаў унікальнай 
магчымасцю пачуць у адным месцы 
адразу некалькі розных моў, на якіх 
гавораць жыхары шматнацыянальнага 
Яраслаўля. Беларуская, азербайджан-
ская, армянская, інгушская, асецінская, 
татарская, украінская мовы гучалі ў 
конкурсныя дні ў доме паэта.

Не сакрэт, што ў школьнай прагра-
ме творчасць нацыянальных паэтаў 
не вывучаюць. Тым больш дзіўна і 
прыемна было бачыць вялікую коль-
касць удзельнікаў конкурсу. Най-
лепшых чытальнікаў чакае прыемны 
сюрпрыз – магчымасць выступіць на 
сцэне яраслаўскага Палаца культуры 
“Нафтавік” 9 снежня, у дзень нарад-
жэння М. Багдановіча, падчас гала-
канцэрту “Вянок дружбы”. 

Паводле Кацярыны Міцкевіч, 
навуковага супрацоўніка

Музея Максіма Багдановіча 
ў Яраслаўлі

кУльтУрны цэнтр беларУсі 
пачаў працУ ў ВаршаВе

Культурны цэнтр Беларусі адкрыўся 
ў Варшаве. У польскую сталіцу Цэнтр 
пераехаў з Беластока, дзе дзейнічаў ужо 
некалькі гадоў.

На ўрачыстасці прысутнічалі ам-
басадар Беларусі ў Польшчы Віктар 
Гайсёнак, старшыня Беларускага 
культурнага фонду Уладзімір Гілеп, 
прадстаўнік Міністэрства культуры 
Рэспублікі Беларусь Эдуард Швай-
ко, а таксама прадстаўнікі беларускай 
меншасці з Беластока і Гайнаўкі.

Работа цэнтра накіравана на раз-
віццё беларуска-польскіх культурных 
сувязей і падтрымку дзейнасці бела-
русаў Польшчы.

Паводле “Радыё Рацыя”
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in memoriam

анатоль белы
(1939–2011)

14 лістапада ў Мінску ад цяжкай хва-
робы памёр Анатоль Белы — вядомы 
грамадскі дзеяч, мастак, заснавальнік 
Мінскага гарадскога культурна-ас-
ветніцкага клуба “Спадчына” і Ста-
радарожскага музея выяўленчага ма-
стацтва.

Анатоль Белы нарадзіўся ў 1939 
годзе ў Старых Дарогах (Мінская во-
бласць). Член Саюза мастакоў Беларусі, 
Саюза беларускіх пісьменнікаў, пра-
фесар, дыпламат Міжнароднага Кем-
брыджскага цэнтра, Акадэміі Еўразіі. 
З’яўляецца аўтарам многіх кніг, 
каталогаў, навуковых артыкулаў аб бе-
ларускім мастацтве.

За сваю дзейнасць на ніве нацыя-
нальнага адраджэння і захавання 
нацыянальнай спадчыны Анатоль 
Белы быў узнагароджаны ордэнам 
Кірылы Тураўскага, дзвюма граматамі 
мітрапаліта Мінскага і Слуцкага, меда-
лём імя Яна Масарыка Міністэрства за-
межных спраў Чэшскай Рэспублікі.

У заснаваным Анатолем Белым 
музеі сабрана больш за 1200 твораў 
выяўленчага мастацтва. Побач з музе-
ем, на сядзібе Анатоля Белага, стаяць 
помнікі і памятныя знакі беларускім 
дзеячам, у тым ліку памятны знак у го-
нар Васіля Быкава (валун з бронзавым 
медальёнам).

На сродкi спонсараў, сабраныя 
па iнiцыятыве Анатоля Яўхімавіча, 
былi створаныя помнiкi Максiму 
Багдановiчу у Яраслаўлi, Францыску 
Скарыну, Мiколу Гусоўскаму, Кiрылу 
Туроўскаму ў Мiнску (дворык БДУ), 
Ларысе Геніюш у Зэльве, Міколу 
Ермаловічу ў Маладзечне.

Згуртаванне беларусаў свету “Баць-
каўшчына” даўно супрацоўнічала з 
Анатолем Белым. Спадар Анатоль не-
аднойчы браў удзел у мерапрыемствах, 
арганізаваных “Бацькаўшчынай”.

Управа МГА “ЗБС “Бацькаўшчы-
на” выказвае шчырыя спачуванні 
родным Анатоля Белага і ўсім, хто яго 
ведаў, у сувязі з цяжкай стратай. Веч-
ная памяць!

Управа МГА “ЗБС “Бацькаўшчына”
Фота:  БелаПАН

9 снежня – 120 гадоў таму, у 
1891-м, нарадзіўся Максім Багдано-
віч (1891–1917), паэт, перакладчык, 
крытык.

10 снежня – 180 гадоў таму, у 
1831-м, у Парыжы ўтворана Тава-
рыства літоўскіх і рускіх зямель — 
грамадска-палітычная арганізацыя, 
куды ўваходзілі ўраджэнцы Беларусі, 
Літвы і Украіны.

10 снежня – сусветны дзень 
Дэкларацыі правоў чалавека.

14 снежня – 100 гадоў таму, у 
1911-м, нарадзіўся Аляксандр Ка-
лодка (1911–1985), грамадскі дзеяч, 
правазнавец, публіцыст, вязень 
фашысцкіх канцлагераў, дзеяч 
эміграцыі ў Аўстраліі.

11 снежня – 60 гадоў таму, у 
1951-м, у Нью-Ёрку створаны Бе-
ларускі Інстытут Навукі і Мастацтва.

17 снежня – 125 гадоў таму, у 
1886-м, нарадзіўся Мікола Равенскі 
(1886–1953), кампазітар, фалькла-
рыст, дзеяч эміграцыі ў Нямеччыне, 
Бельгіі.

21 снежня – 30 гадоў таму, у 
1981-м, памёр Міхась Забэйда-
Суміцкі (1900–1981), спявак, педагог, 
дзеяч на эміграцыі. 

25 снежня – Каляды (Божае На-
раджэнне), паводле грыгарыянскага 
календара.

26 снежня – 120 гадоў таму, у 
1891-м, нарадзіўся Алесь Вініцкі 
(1891–1972), гісторык, дзеяч эміграцыі 
ў Нямеччыне і ЗША.

27 снежня – 105 гадоў таму, у 
1906-м, нарадзілася Іна Рытар (па 
мужу Каханоўская, псеўд. Аляксан-
дра Саковіч; 1906–1997), настаўніца, 
пісьменніца, дзеяч беларускай 
эміграцыі ў ЗША. 

28 снежня – 90 гадоў таму, у 1921-м, 
з прыватных збораў Івана Луцкевіча 
ў Вільні створаны Беларускі музей.

30 снежня – 60 гадоў таму, у 
1951-м, заснавана Арганізацыя бела-
руска-амерыканскай моладзі ў ЗША 
(да 1967 г. называлася Згуртаваннем 
беларускай моладзі ў Амерыцы).

31 снежня – 35 гадоў таму, у 1976-м, 
у Мельбурне пачалася (доўжылася 
да 3 студзеня 1977 г.) Першая Су-
стрэча Беларусаў Аўстраліі. Засна-
вана Федэральная Рада Беларускіх 
Арганізацыяў у Аўстраліі.

беларУскІ каляндар 
памятных дат на 
снежань 2011 годаПабачыў свет чарго-

вы нумар літаратурнага 
альманаха беларускіх 
пісьменнікаў замежжа 
“БЕЛАРУС” за 2011 год. У 
нумар ўвайшлі творы 19 
аўтараў з 10 краінаў све-
ту, сярод іх: Макс Шчур, 
Віталь Воранаў, Алесь 
Тарановіч, Віталь Зайка, 
Сяржук Сокалаў-Воюш, 
Іна Снарская, Віктар 
Кавалеўскі і інш.

Нумар адрозніваецца 
багаццем літаратурных 
жанраў: тут і апавяданні, і 
вершы, і эсэ, і ўспаміны… 
Віталь Воранаў нават прадставіў у 
зборніку побач са сваімі апавяданнямі 
некалькі коміксаў, зробленых у 

сааўтарстве з мастаком 
Уладзімірам Блюднікам.

Акрамя ўласна аўтар-
скіх твораў, у выданне 
ўвайшлі пераклады Ірыны 
Варабей (творы Говарда 
Нормана) і Якуба Лапаткі 
(проза Гіёма Апалінэра, 
вершы Мануэля дэль Ка-
браля і Федэрыка Гарсія 
Лоркі).

Наконт пытанняў на-
быцця альманаха, у тым 
ліку і папярэдніх нумароў, 
можна пракансультавац-
ца на гэтай старонцы ў 
інтэрнэце: http://e-krama.

com/Viestki.aspx
Інфармацыйны цэнтр 

МГА ”ЗБС “Бацькаўшчына”

выйшаў новы нУмар альманаха 
“беларУс”


