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У НУМАРЫ:

Працяг на стар. 6

Пры першым кантакце з усімі 
ўстановамі запыт МГА “ЗБС 
“Бацькаўшчына” ўспрымаўся заці-
каўлена. Аднак ужо праз некалькі 
тыдняў усе ўстановы адмовілі ў 
прадстаўленні арэнды....

...”Шмат якія калектывы 
паказвалі ўласныя апрацоўкі 
беларускіх песняў, на высокім 
узроўні была прадстаўлена 
фартэп’янная музыка Бела русі 
ХІХ ст. – п’есы і танцы кампа-
зітараў Одры, Міладоўскага, 
Абрамовіча”. 

БЕЛАРУСКАЕ МУЗЫЧНАЕ 
СВЯТА

Працяг на стар. 4

Працяг на стар. 7

“...Чарніцы выраслі як слівы, 
у той год было вельмі шмат 
белых грыбоў, і ніхто не ведаў, 
што дары лесу нельга ўжываць у 
ежу”.... 

Таксама запланавана падрых-
та ваць зварот да прэзідэнта А.Лу-
кашэнкі з просьбай паскорыць 
стварэнне заканадаўчай базы, 
якая б рэгулявала правы бела-
русаў, што жывуць за мяжой...

НОВАЕ АБ’ЯДНАННЕ 
БЕЛАРУСАЎ МАСКВЫ

Працяг на стар. 3

НОВАЯ КНІГА Ў 
СЕРЫІ “БІБЛІЯТЭКА 
БАЦЬКАЎШЧЫНЫ”

НАВІНЫ

ЧАРНОБЫЛЬСКАЯ 
ТРАГЕДЫЯ

Працяг на стар. 5

Справаздачна-выбарчая канфе-
рэнцыя нацыянальна-культурнай 
аўтаноміі “Беларусь” у Рэспубліцы 
Комі адбылася 25 сакавіка.  Падчас 
канферэнцыі былі падведзеныя 
вынікі працы аўтаноміі за 3 гады. 
Быў абраны новы склад савета 
аўтаноміі. На пасаду старшыні быў 
пераабраны Аркадзь Крупенька. 
Па словах самога сп. Аркадзя, ён 
планаваў саступіць пасаду старшыні 
каму-небудзь маладзейшаму, але 
атры малася так, што яго абралі 
другі раз. Што тычыцца складу 
кіраўніцтва, то яно было абноўленае 
прыкладна напалову. “Гэта звязана 
з тым, што некаторыя людзі з’ехалі, 
некаторыя не змаглі працягваць сваю 
дзейнасць па стане здароўя. Да таго 
ж  мы стараліся абраць у кіраўніцтва 
самых актыўных людзей, тых, хто 
найлепш праявіў сябе за гэтыя тры 
гады”, - расказвае А. Крупенька.

На канферэнцыі быў зачытаны 
ўказ міністра культуры Расіі пра 
наданне звання “народнага” 
хору, які існуе пры нацыянальна-
культурнай аўтаноміі “Беларусь” 
ужо 10 год. Гэтаму папярэднічала 
вельмі вялікая падрыхтоўчая праца, 
якая вялася на працягу некалькіх 
гадоў. Кульмінацыйным момантам 
гэтай працы стаў справаздачны 
канцэрт, які атрымаў пазітыўную 
адзнаку журы, у склад якога 
ўваходзілі прадстаўнікі міністэрства 
культуры Расіі. Трэба адзначыць 
таксама, што сам А. Крупенька ў 
лютым 2008 г. быў узнагароджаны 
медалём Францыска Скарыны.

Таксама падчас канферэнцыі 
былі вызначаныя задачы аўтаноміі 
на бліжэйшыя некалькі год: весці 
актыўную дзейнасць па пашырэнні 
беларускай культуры, пашыраць 
сувязі і формы супрацоўніцтва 
паміж прадстаўнікамі беларускай 
дыяспары ў Рэспубліцы Комі і ў 
Расіі ўвогуле, працягваць супра-
цоўніцтва з беларускімі грамадскімі 
аб’яднаннямі, у тым ліку і з МГА  
“ЗБС “Бацькаўшчына”, а  таксама 

з пасольствам Беларусі ў Расіі. 
Яшчэ адна немалаважная задача 
– прыцягваць да супрацы як мага 
болей моладзі, бо “на  дадзены 
момант, на жаль, моладзь не так 
актыўна ўдзельнічае ў жыцці 
аўтаноміі, як нам бы хацелася”,   - 
гаворыць Аркадзь Крупенька.

Што тычыцца бліжэйшых 
планаў, то найперш трэба сказаць 
пра тое, што па замове  нацыянальна-
культурнай аўтаноміі “Беларусь” 
былі зроблены спецыяльныя медалі, 
прымеркаваныя да 65-годдзя вызва-
лення Беларусі. Медалі будуць 
уручаны жыхарам Рэспублікі Комі, 
якія ўдзельнічалі ў вызваленні 
Беларусі ад нямецка-фашысцкіх 
захопнікаў. Уручэнне пачнецца ў 
ліпені гэтага года пасля правядзення 
адмысловага нацыянальна-культур-
най аўтаноміі “Беларусь” і хутчэй за 
ўсё працягнецца яшчэ і ў наступным 
годзе.

Таксама  сп. Аркадзь расказаў пра 
тое, што 24 красавіка нацыянальна-
культурная аўтаномія “Беларусь” 
удзельнічала ў “Выставе падворкаў”.  
Па яго словах, мерапрыемства 
прайшло вельмі добра. Беларускі 
падворак прыцягнуў вялікую 
ўвагу наведвальнікаў выставы і 
прадстаўнікоў СМІ. Там можна было 
ўбачыць шмат фотаматэрыялаў па 
гісторыі Беларусі, мастацкія вырабы, 
беларускія сувеніры, нацыянальныя 
беларускія строі, а таксама 
пакаштаваць стравы беларускай 
нацыянальнай кухні. 

Апроч вышэй названага, нацыя-
нальна-культурная аўтаномія 
“Бе ла русь” плануе праводзіць 
ужо традыцыйныя тэматычныя 
вечарыны “Беларуская сям’я на 
Поўначы”, “Як мы ведаем сваю 
Беларусь”, месячнік беларускага 
кіно, свята ўраджаю “Дажынкі”. На 
канец траўня запланавана сустрэча 
з першым беларускім касманаўтам 
Пятром Клімуком.

Інфармацыйны цэнтр
МГА “ЗБС “Бацькаўшчына”

Беларусы Комі: вынікі 
працы і новыя планы

З’ЕЗД БЕЛАРУСАЎ СВЕТУ 
ПАД ПАГРОЗАЙ ЗРЫВУ

ДА ПЯТАГА З’ЕЗДУ 
БЕЛАРУСАЎ СВЕТУ 

ЗАСТАЛОСЯ 

75 ДЗЁН
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ВАШЫНГТОН (ЗША)

Выстава “Мастацтва супраць 
дыктатуры” працягвае сваё 
вандраванне па ЗША. 

Нагадаем, што аднайменныя 
выставы ўжо адбыліся ў эстонскім 
парламенце (Талін), у Фондзе 
Маршала (Вашынгтон) і ў 
Беларускім музеі (Нью-Ёрк, ЗША). 
На гэты раз сваё памяшканне для 
выставы ветліва прапанаваў Фонд 
амерыканскіх даследаванняў (Fund 
for American Studies) у Вашынгтоне. 
Наведвальнікамі мерапрыемства 
былі студэнты розных краін, 
якія навучаюцца ў Амерыцы і 
супрацоўнічаюць з вышэй названым 
фондам. Распачаў сустрэчу Мэццю 
Квасіборскі, каардынатар пражскіх 
праграм у Фондзе амерыканскіх 
даследванняў. Далей слова было 
перададзена прадстаўнікам Бела-
рускага музея ў Нью-Ёрку, мастакам 
Алесю Шатэрніку, Юліі Шатэрнік. 
Аб вольным мастацтве гаварыў і 
яшчэ адзін ганаровы госць выставы 
— Аляксандр Глезер, арганізатар 
вядомых “бульдозерных выстаў” у 
Маскве. 

Арганізатарамі выставы  высту -
пі лі Фонд амерыканскіх дас-
ледаванняў, “Беларускі музей у 
Нью-Ёрку” і супольнасць “Трэці 
Шлях”. 

Паводле www.belmuseum.org
 і www.3dway.org 

ТАРОНТА (КАНАДА)

Паніхіда па памерлых адбылася 
на пачатку красавіка ў царкве св. 
Кірылы Тураўскага ў Таронта: 
епіскап Наваградскі і Паўночна 
амерыканскі (БАПЦ) Святаслаў 
адслужыў паніхіду па памерлай 
у Беларусі праваабаронцы 
Яне Паляковай, а таксама па 
прыхажанах таронцкай парафіі 
– выдатнай грамадскай дзяячцы 
Раісе Жук-Грышкевіч і Уладзіміры 
Мігура з Брытанскай Калумбіі. 
Апошні, японец па нацыянальнасці, 
некалі прыняў правслаўе і шмат 
гадоў дапамагаў пацярпелым ад 
чарнобыльскай радыяцыі дзецям 
Беларусі.

На паніхідзе прысутнічала шмат 
беларусаў, у тым ліку ганаровы сябра 
парафіі пісьменніца Вольга Іпатава. 
Пасля службы наведалі магілы яшчэ 
дзвюх былых прыхажанаў парафіі 
св. Кірылы Тураўскага – грамадскага 
і рэлігійнага дзеяча беларускай 
дыяспары ў Канадзе Міколы Ганька 
і пісьменніка Кастуся Акулы, якія 
пахаваныя на могілках Pine Hills у 
Скарбара.

Ягор Фядзюшын (Канада)

ВІЛЬНЯ (ЛІТВА)

Інтэрнэт-старонка з’явілася ў 
Таварыства беларускай культуры 
ў Літве. Зараз яна размешчана на 
www.westki.info/tbk 

На сайце можна даведацца пра 
дзейнасць і жыццё таварыства. 
Вечарына, прысвечаная 91-ым 
угодкам БНР, заявы адносна помніка 
К. Каліноўскаму і будаўніцтва АЭС, 
– гэта і шмат чаго іншага можна 
прачытаць на цікавай інтэрнэт-
старонцы беларусаў Літвы. 

Інфармацыйны цэнтр 
МГА “ЗБС “Бацькаўшчына”

*** 
Заяву адносна будаўніцтва 

беларускай краінай АЭС на 
тэрыторыі Аставецкага раёна 
прыняло Таварыства беларускай 
культуры ў Літве.

“Год сусветнага фінансавага 
крызісу ў Беларусі будзе годам 
прыняцця рашэння пра будаўніцтва 
Астравецкай АЭС, на месцы, у якім 
у 1908 годзе адбыўся землятрус. 
На месцы, якое мае гістарычную 
каштоўнасць”, — напісана ў заяве.

Таксама Таварыства беларускай 
культуры ў Літве нагадвае, што 
“ў радыусе дзесяці кіламетраў 
ад будучай станцыі знаходзяцца 
гістарычныя архітэктурныя помнікі: 
касцёл Святога Міхала (XVII ст.) у 
Міхалішках, касцёл Святой Тройцы 
(1899—1903 гг.), помнік неаготыкі 
ў Гярвятах, касцёл у Варнянах і 
архітэктурны комплекс ХІХ ст., 
касцёл Святога Георгія ў вёсцы 
Варона, адроджаны ў 90-я гады ХХ 
ст. і вернуты вернікам”.

Прэс-служба ТБК

КІШЫНЁЎ (МАЛДОВА)

Шэраг мерапрыемстваў запла-
навалі на бягучы год беларусы 
Малдовы. Па інфармацыі 
Каардынацыйнага савета беларускіх 
суполак Малдовы нашы суайчыннікі 
сёлета будуць удзельнічаць у 
дзевятым этнакультурным фесты-
валі Малдовы, правядуць чацвёрты 
фестываль беларусаў Малдовы 
“Беларусь — мая Радзіма”. Прой-
дуць і літаратурныя чытанні, 
прысвечаныя юбілеям вядомых 
беларускіх пісьменнікаў: 110-
годдзю Міхася Лынькова і Максіма 
Лужаніна, 95-годдзя Аркадзя Куля-
шова, 85-годдзю Васіля Быкава. 
Плануецца абсталяваць стэнд “Бе-
ларусы Малдовы” ў клубе-музеі 
“Гвардзеец” г. Кішынёва.

Паводле “Голаса Радзімы”

ПОЗНАНЬ (ПОЛЬШЧА)

Персанальная выстава гара-
дзенскага мастака Марка Максі-
мовіча, які ўжо доўгі час  жыве і 
працуе ў Познані, адбылася 1 кра-
савіка ў галерэі “Malingrad”. 

М. Максімовіч — заснавальнік 
ужо неіснуючых, але славутых у 
багемным асяроддзі, майстроўні і 
галерэі “Марк Максімовіч Артэл’ер”. 
У межах выставы прайшла таксама 
прэзентацыя выдання “Нявечны 
Ка ляндар” з выцінанкамі М. Максі-
мовіча. Ва ўступным слове гаспа-
дыня галерэі, спн. Маліна Барвік 
сказала, што хоча, каб у галерэі 
заўжды прысутнічала шчырае 
мастацтва, таму да ўдзелу ў 
першай персанальнай выставе быў 
запрошаны менавіта М. Максі-
мовіч. Адкрыццё прыцягнула 
вялікую колькасць як гледачоў, так 
і мясцовых медыяў. Аўтар нават 
пажартаваў, што адчувае сябе, як 
на ўручэнні “Оскараў”, а пасля 
на поўным сур’ёзе дадаў, што, не 
зважаючы на вялікую працу падчас 
падрыхтоўкі выставы, хацелася б 
зрабіць яе яшчэ лепшай. 

Беларускі культурна-
асветніцкі цэнтр у Познані

МАСКВА (РАСІЯ)

Пятая справаздачна-выбарчая 
канферэнцыя Рэгіянальнай нацыя-
нальна-культурнай аўтаноміі “Бе ла-
русы Масквы” адбылася 24 сака віка  
2009 г. у Маскоўскім Доме нацыя-
нальнасцяў. У канферэнцыі прыняло 
ўдзел 107 дэлегатаў і 14 запрошаных 
гасцей. Канферэнцыя прыняла 
папраўкі і дадаткі да Статута 
аўтаноміі. Старшынёй арганізацыі 
абраны Сяргей Кандыбовіч, таксама 
выбраны кіруючыя органы – Савет 
РНКА, рэвізійная камісія. 

Адразу пасля канферэнцыі 
адбы лося пасяджэнне Савета РНКА 
“Бе ларусы Масквы”, на якім былі 
размежаваны абавязкі паміж сябрамі 
Савета і вызначаны прыярытэты ў 
працы.

Таксама створана працоўная 
група па падрыхтоўцы да святка-
вання 65-годдзя вызвалення Бела-
русі ад нямецка-фашысцкіх захоп-
нікаў; працоўная група па зборы 
матэрыялаў для выдання кнігі, 
прысвечанай 10-годдзю стварэння 
РНКА “Беларусы Масквы і 75-годдзю 
з дня нараджэння М. Шлягі. 

Паводле сайта “Беларусы Масквы”

***
У сярэдзіне красавіка 2009 года 

створана Асацыяцыя грамадскіх 
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БЕЛАРУСКІ КАЛЯНДАР 
ПАМЯТНЫХ ДАТ НА 
ТРАВЕНЬ 2009 ГОДА

3 траўня  – 145 год таму, у 1864-м 
памёр Станіслаў Горскі (1802–1864), 
прыродазнавец, медык, педагог.

5 траўня – 190 год таму, у 1819-м 
нарадзіўся Станіслаў Манюшка 
(1819–1872), польскі і беларускі 
кампазітар, дырыжор і педагог, 
стваральнік нацыянальнай кла-
січнай оперы.

6 траўня – 105 год таму, у 1904-м 
нарадзіўся Паўлюк Трус (1904–1929), 
паэт.

9 траўня – 80 год таму, у 1929-м 
нарадзіўся Людвіг Асецкі (1929–
2005), графік, заслужаны дзеяч 
мастацтва Беларусі.

10 траўня – 100 год таму, у 1909-м 
нарадзіўся Барыс Ерафееў (1909–
1995), фізік, хімік, акадэмік Акадэміі 
навук Беларусі, заслужаны дзеяч 
навукі Беларусі.

11 траўня – 110 год таму, у 
1899-м нарадзіўся Глеб Глебаў 
(сапр. Сарокін) (1899–1967), акцёр, 
народны артыст Беларусі, народны 
артыст СССР.

14 траўня – 140 год таму, у 1869-м 
нарадзіўся Янкель Кругер (1869–
1940), жывапісец і педагог, заслужаны 
дзеяч мастацтва Беларусі.

29 траўня – 125 год таму, у 1884-м 
нарадзіўся Канстанцін Алексютовіч 
(1884–1943), балетмайстр.

20 траўня – 120 год таму, у 
1889-м нарадзіўся Генрых Грыгоніс 
(1889–1955), акцёр, народны артыст 
Беларусі.

21 траўня – 140 год таму, у 1869-м 
нарадзіўся Мікалай Чуркін (1869–
1964), кампазітар і фалькларыст, 
народны артыст Беларусі.

21 траўня – 115 год таму, у 
1894-м нарадзіўся Мікалай Галадзед 
(1894–1937), партыйны і дзяржаўны 
дзеяч Беларусі. Скончыў жыццё 
самагубствам падчас допытаў НКВД 
у 1937 г., рэабілітаваны ў 1956 г.

27 траўня – 85 год таму, у 1924-м 
у Навагрудку адбылася ўрачыстая 
закладка Кургана бессмяротнасці – 
мемарыяла Адама Міцкевіча.

1 чэрвеня – 120 год таму, у 1889-м 
нарадзіўся Павел Жаўрыд (1889–
1937), нацыянальны дзеяч, удзельнік 
Усебеларускага з’езда ў 1917 г., адзін 
з кіраўнікоў Слуцкага паўстання 
1920 г. 

1 чэрвеня – 575 год таму, у 1434-м 
памёр Ягайла (1350–1434), кароль 
Польскі і вялікі князь Літоўскі.

арганізацый, якія аб’ядноўваюць 
выхадцаў з Беларусі ў Маскве і 
вобласці. Арганізацыйны сход 
адбыўся ў памяшканні пасольства 
Узбекістана ў Маскве. У склад 
асацыяцыі будуць уваходзіць 
гарадская арганізацыя “Беларускае 
зямляцтва”,  нацыянальна-куль-
тур  ная аўта номія  “Беларусы Маск-
вы”, Маскоўскі клуб беларусаў, 
беларускае зямляцтва МДІМА, 
беларускія моладзевыя арганізацыі 
Маскоўскага дзяржаўнага ўнівер-
сітэта і Маскоўскага фізіка-
тэхнічнага інстытута,  аб’яднанне 
беларусаў Масквы “Бацькаўшчына”, 
міжнародная грамадская арга-
нізацыя “Славянский круг” ды 
іншыя беларускія арганізацыі 
Масквы і Маскоўскай вобласці. 

Падчас сходу быў прыняты статут 
асацыяцыі, а таксама важнейшыя 
рашэнні па яе дзейнасці. Так, 
было вырашана, што афіцыйным 
друкаваным органам асацыяцыі 
будзе газета “Сябры” (выдаецца 
Міжнароднай асацыяцыяй дзелавых 
людзей “Сябры”), афіцыйным 
сайтам, дзе будуць  выстаўляцца 
навіны асацыяцыі, будзе сайт 
нацыянальна-культурнай аўтаноміі  
“Беларусы Масквы”. Таксама было 
прынята рашэнне пра кіраўніцтва 
асацыяцыі. Адзінага кіраўніка 
асацыяцыі не будзе, прызначаны 
тры сустаршыні: Алег Кандыба 
(прэзідэнт Маскоўскага клуба 
беларусаў, Міжнароднай асацыяцыі 
дзелавых людзей “Сябры”),  Сяргей 
Кандыбовіч (старшыня рады НКА 
“Беларусы Масквы”) і Рыгор Казак 
(кіраўнік гарадской арганізацыі 
“Беларускае зямляцтва”). Кіраўнікі 
астатніх арганізацый—членаў 
асацыяцыі  будуць уваходзіць у 

склад Савета асацыяцыі.
Былі вызначаны мэты аса цыяцыі: 

інтэграцыя ўсіх прадстаўнікоў 
беларускай дыяспары ў Расіі і 
каардынацыя іх дзеянняў; аказанне 
інфармацыйнай, юрыдычнай, са-
цы яль най дапа могі ўсім бела-
русам, што пражываюць у Расіі; 
садзейнічанне ўсталяванню больш 
цесных эканамічных і культурных 
су вязяў паміж Беларуссю і Расіяй; 
пашырэнне беларускай культуры і 
беларускіх традыцый; дзейнасць па 
аднаўленні гісторыка-культурнай 
спадчыны Беларусі, у тым ліку 
дапамога ў рэканструкцыі бела-
рускіх храмаў і іншых помнікаў 
архітэктуры.

Усе важнейшыя мерапрыемствы, 
запланаваныя арганізацыямі, якія 
ўваходзяць у склад асацыяцыі, 
будуць уключаны ў агульны 
план. Так, запланавана праводзіць 
святкаванні Новага года, “Купалля”, 
Дня вызвалення Беларусі 3 ліпеня,  а 
таксама Дзень шашлычніка, Дзень 
лыжні, Свята вады  і інш.

У бліжэйшы час будзе 
падрыхтаваны зварот да МГА 
“ЗБС “Бацькаўшчына” з нагоды 
правядзення V з’езда беларусаў 
свету. Таксама запланавана падрых-
таваць зварот да прэзідэнта А. Лу-
кашэнкі з просьбай паскорыць 
стварэнне заканадаўчай базы, якая 
б рэгулявала правы беларусаў, што 
жывуць за мяжой. Па словах аднаго 
з кіраўнікоў асацыяцыі А. Кандыбы, 
беларусы, што жывуць за мяжой,  
павінны адчуваць: дзе б яны ні 
знаходзіліся, у любы момант можна 
вярнуцца на Радзіму без аніякіх 
праблем. Для гэтага павінна існаваць 
пэўная заканадаўчая база, добра 

 Сустаршыні Асацыацыі грамадскіх арганізацый А. Кандыба, Р. Казак, С. Кандыбовіч
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было б увесці ў дзеянне спецыяльны 
дакумент, такі, як, напрыклад, 
карта паляка ў Польшчы. Таксама 
ў звароце будзе ўзнята пытанне 
пра рэабілітацыю свята 25 сакавіка: 
“Усё ж такі гэты дзень быў у гісторыі 
Беларусі, і таму не трэба яго 
замоўчваць, трэба ведаць, што тады 
адбылося і ганарыцца гэтым днём”, 
– гаворыць сп. Кандыба.

Што тычыцца афіцыйнай 
рэгістрацыі Асацыяцыя грамадскіх 
арганізацый, якія аб’ядноўваюць 
выхадцаў з Беларусі ў Маскве і 
вобласці, то гэтае пытанне будзе 
абмеркавана падчас устаноўчай 
канферэнцыі, якая павінна адбыц-
ца ў канцы мая – пачатку чэрвеня. 
Па словах А. Кандыбы, вострай 
неабходнасці ў рэгістрацыі асацыя-
цыі няма, бо ўсе арганізацыі, якія 
ўваходзяць у яе склад, афіцыйна 
зарэгістраваныя і фінансуюцца ў 
асноўным за кошт членскіх унёскаў.

Інфармацыйны цэнтр 
МГА “ЗБС “Бацькаўшчына”

***
Сход жаночага клуба “Бела-

русачка” адбыўся 14 сакавіка ў 
Маскоўскім Доме нацыянальнасцяў, 
на ім былі падведзены вынікі за 
мінулы перыяд і прызначаны планы 
на будучы перыяд. Сыходзячы з 
мэтаў арганізацыі на сходзе пры 
актыўным удзеле ўсіх сяброў клуба 
былі вызначаны прыярытэты ў 
напрамках дзейнасці і замацаваны 
адказныя за іх. На бліжэйшы 
час прыярытэтнымі вызначаны: 
культурна-асветніцкая дзейнасць і 
вывучэнне культурнай спадчыны, 
дэкаратыўна-прыклад нога мастацт-
ва, традыцый бела рускага народа.

Паводле сайта “Беларусы Масквы”

НОВАСІБІРСК (РАСІЯ)

2009 год пачаўся для Нова-
сібірска пад беларускім сцягам!

10 студзеня, у апошні дзень 
навагодніх вакацый у Новасібірску 
прайшоў абласны фестываль-
конкурс беларускай музыкі і песні 
“Сяброўскае кола”, прысвечаны 
65-й гадавіне вызвалення Беларусі 
ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. 

Арганізатарам па шматгадовай 
традыцыі выступіў Беларускі 
культурна-асветніцкі цэнтр імя 
Еўфрасінні Полацкай (БКАЦ). 
Больш за 300 музыкаў прынялі ўдзел 
у гэтым грандыёзным свяце, прычым 
узрост удзельнікаў не меў значэння. 

Самым маладым з выступоўцаў быў 
скрыпач Ваня Жылянкоў, якому 
споўнілася 5 год, яму быў уручаны 
прыз адміністрацыі Завадскога раёна 
г. Мінска, якая за тысячы кіламетраў 
ад Беларусі падтрымлівае землякоў 
і аказвае духоўную дапамогу ў 
шматлікіх мерапрыемствах БКПЦ. 
Даўно прайшлі тыя часы, калі на 
першых конкурсах Беларускага 
цэнтра кожны другі ўдзельнік граў 
“Перапёлачку”, а кожны трэці 
спяваў “Лявоніху”. Конкурс 2009 г. 
зіхацеў усімі колерамі беларускай 
музычнай культуры. Аркестры 
рускіх народных інструментаў 
выконвалі складаныя папуры і 
фантазіі на тэмы беларускіх песень, 
ансамблі і выканаўцы спявалі 
песні з рэпертуараў сучасных 
беларускіх выканаўцаў А. Агурбаш, 
“Сяброў”, “Церніцы”. Шмат якія 
калектывы паказвалі ўласныя 
апрацоўкі беларускіх песняў, на 
высокім узроўні была прадстаўлена 
фартэп’янная музыка Беларусі ХІХ 
ст. – п’есы і танцы кампазітараў 
Одры, Міладоўскага, Абрамовіча. 
Гучалі на конкурсе цымбалы і 
сінтэзатары, скрыпкі і дудкі. Адкрыў 
конкурс старшыня аргкамітэта, 
дырэктар БКПЦ, заслужаны дзеяч 
Усерасійскага музычнага таварыства 
Аляксандр Лагуценка. 

Восенню 2008 г. БКАЦ 
распрацаваў і даслаў у арганізацыі 
горада “Палажэнне аб фестывалі-
конкурсе беларускай музыкі і 
песні”, на які адгукнуліся дзіцячыя 
музычныя школы, палацы культуры, 
простыя людзі, словам, усе тыя, каму 
блізкая беларуская музыка. За час 
падрыхтоўкі шмат якія арганізацыі 
звярталіся па дапамогу ў Цэнтр 
дзеля выбару рэпертуару, падборкі 
касцюмаў, навучання беларускай 
мове.

Дарадца, кіраўнік аддзялення 
амбасады Рэспублікі Беларусь у 
Новасібірску Л. Лаўроў наведаў 
конкурс і высока ацаніў творчы 
ўзровень удзельнікаў і арганізатараў 
гэтага свята. 

Кожны з удзельнікаў конкурсу 
атрымаў памятны падарунак ад 
БКАЦ і зборнік беларускіх песень 
“Беларускі рушнічок”, які быў 
выдадзены Цэнтрам перад святам. 

А дыпламантамі конкурсу 
сталі – аркестр рускіх народных 
інструментаў Палаца культуры  
імя М. Горкага, эстрадна-джазавы 
аркестр выкладчыкаў дзіцячай 
музычнай школы №7 імя А. Новікава 
з пагрыбленым вывучэннем 
беларускай музычнай культуры, 
цымбаліст А. Новікаў, ансамбль 
беларускай песні “Ташарынскія 
напевы” (які прадстаўляў мястэчка 

Ташара Новасібірскай вобласці, 
дзе першапачаткова жылі этнічныя 
беларусы і дзе пад кіраўніцтвам 
Раісы Гарагулі існуе філіял БКАЦ – 
Клуб беларускіх традыцый). 

Гледачы, пакідаючы залу, казалі: 
“Быццам на Радзіме пабывалі…”

А 12 студзеня ў Першамайскім 
скверы ў цэнтры Новасібірска 
на 9-ым Міжнародным конкурсе 
снежных скульптур медалі з рук 
мэра горада атрымалі жыхары 
вёскі Целуша Бабруйскага раёна 
Беларусі Міхаіл Пракапенка і два 
яго сына. Яны перамаглі ў конкурсе 
скульптуры пад назвай “Водар 
любові”.   

Людміла Счаслівенка (Расія)    

СТАКГОЛЬМ (ШВЕЦЫЯ)

Адкрыты блог вядомага 
шведскага актывіста праваабарон-
чага руху Марціна Угла (Martin 
Uggla), які прысвечаны Беларусі 
(http://vitryssland.wordpress.com/). 
Блог вядзецца на шведскай мове 
і разлічаны на тых, хто цікавіцца 
беларускай праблематыкай у 
Швецыі. Сам сп. Угла вывучае 
беларускую мову і, напрыклад, 
чытае  творы Альгерда Бахарэвіча ў 
арыгінале.

Паводле “Радыё Швецыя”

ТАЛІН (ЭСТОНІЯ)

Паказ фільмаў беларускага 
рэжысёра Віктара Дашука адбыўся 
6 і 7 красавіка ў талінскім Доме кіно.

6 красавіка адбыўся паказ фільма 
“Твар і маска” – дакументальнай 
стужкі пра лёс беларускай пры-
гажуні, “Міс Беларусь–2000”, якая 
марыць аб шчасці і дастойным 
жыц ці, знайсці якое яна спадзяецца 
за межамі сваёй краіны. У сваіх 
пошуках яна з’язджае ў Еўропу, каб 
стаць фотамадэллю. Сочачы за лёсам 
дзяўчыны, рэжысёр прыцягвае ўвагу 
гледача да лёсу цэлага пакалення, 
што апынулася паміж беларускімі 
рэаліямі, немагчымасцю знайсці 
сябе на радзіме – і прывідамі мараў 
аб годным жыцці ў Еўропе, дзе іх 
ніхто не чакае.

7 красавіка прайшоў паказ 
фільма “Жанчына лёгкіх паводзінаў 
па імені Феміда”. Сказаць, што фільм 
аб тым, як беларускія праваахоўчая 
сістэма на працягу шматлікіх гадоў 
парушае закон, зневажае свабоду, 
дэмакратыю, пераследуе апазіцыю, 
здзекуецца з палітычных апанентаў, 
– сказаць толькі частку праўды. У 
фільме акрамя палітычнай барацьбы 
ў Беларусі даследуецца маральная 

МАСКВА (РАСІЯ)
Працяг. Пачатак на стар. 3
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У канадскім горадзе Бэры 
(Антарыё) 2 красавіка, на 90-м годзе 
жыцця памерла актыўная дзяячка 
беларускай эміграцыі Раіса Жук-
Грышкевіч.

Нарадзілася Раіса Жук-Грыш-
кевіч 22 кастрычніка 1919 г. у 
Пружанах. Падчас вайны яе вывезлі 
ў Нямеччыну. Пасля яна трапіла ў 
лагер для перамешчаных асобаў, 
а потым у Канаду, дзе выйшла 
замуж за Вінцука Жук-Грышкевіча, 
першага кіраўніка беларускай 
рэдакцыі “Радыё Свабода”, а ў 
далейшым — прэзідэнта Рады БНР. 

Спн. Раіса прымала актыўны 
ўдзел у беларускім жыцці. 
Шмат гадоў яна ўзначальвала 
Каардынацыйны камітэт беларусаў 
Канады, была сярод фундатараў 
Згуртавання беларусаў Канады, 
працавала дзеля арганізацыі бела-
рускай службы “Радыё Свабода”. 

Івонка Сурвілла: “Яна была 
сябрам Рады БНР, актыўная 

грамадская дзяячка. Працавала 
дантысткай, дапамагла шмат каму ў 
гэтай галіне. Была здольная аўтарка 
і цудоўная арганізатарка. Яна 
арганізавала ў Таронта свайго роду 
лекцыі беларусістыкі ў Беларускім 
цэнтры. Там святкаваліся ўгодкі 
нашых вялікіх людзей. Яна 
найчасцей рабіла даклады на 
гэтыя тэмы. Яна гэта рабіла, бо 
была вялікая патрыётка, вялікая 
беларуска. І да канца жыцця была 
з Беларуссю. І пакуль мела сілы, 
старалася перадаць сваю любоў 
да Беларусі ўсім, каго бачыла. 
Яна вельмі ганарылася, што 
яна з Пружанаў, і вельмі любіла 
Пружаны”.

Да нядаўняга часу спн. Раіса 
выдавала на сваім камп’ютары 
бюлетэнь “Камунікат”. А на адным з 
відэа ў інтэрнэце спн. Расіа апавядае 
пра беларускі крыж у Мідлэндзе, які 
яна ўзняла разам з мужам.

Івонка Сурвілла: “Гэты крыж 

Раіса 
Жук-Грышкевіч 
(1919–2009)

стаўся сапраўдным месцам палом-
ніцтва беларусаў не толькі з Канады, 
але і з іншых краінаў. Ён быў 
уста ляваны з нагоды 1000-годдзя 
Беларусі. І збоку ёсць вялікі камень, 
на якім успамінаюцца ахвяры 
камунізму ў Беларусі. Штогод ёсць 
беларускае паломніцтва да крыжа. 
Гэта адна з вялікіх справаў, да якіх 
спрычынілася доктар Раіса Жук-
Грышкевіч”.

Двойчы спн. Раіса прыяз-
джала ў Беларусь. Пра гэта згадвае 
пісьменніца Лідзія Савік: “У мяне 
агромністая папка яе лістоў. Яна 
мне прысылала свае артыкулы, 
“Камунікат”. Яна вельмі актыўна 
адгукалася на ўсе падзеі беларускага 
жыцця. Яна прыязджала на Першы 
з’езд беларусаў свету ў 1993 г. і 
была абрана ў Вялікую Раду. Калі 
з’явілася яе кніга “Жыццё Вінцэнта 
Жук-Грышкевіча”, я напісала вялікі 
артыкул у “ЛіМ”, тады гэта ж можна 
было. Яна была вельмі ўдзячная. А 
потым яна прыязджала, здаецца, 
у 1995 г. на з’езд беларусістаў. 
Высокая нацыянальная свядомасць, 
духоўная напоўненасць Раісы — гэта 
найвыдатнейшыя рысы беларускай 
жанчыны”.

Пахавалі Р. Жук-Грышкевіч по-
бач з мужам на беларускіх могілках 
Нью-Брансуік у Нью-Джэрсі, ЗША.

Паводле “Радыё Свабода”

Згуртаванне беларусаў свету 
“Бацькаўшчына” і  Беларускі 
інстытут навукі і мастацтва 
(ЗША) выпусцілі ў свет яшчэ 
адну кнігу з серыі “Бібліятэка 
Бацькаўшчыны” – “Беларускі кан-
грэ савы камітэт Амерыкі”. Кніга 
прысвечаная дзейнасці беларускага 
кангрэсавага камітэта Амерыкі, 
адной з найгалоўнейшых беларускіх 
арганізацый у ЗША, заснаванай у 

1951 г., яна дзейнічае і па сённяшні 
дзень.

БККА напачатку аб’яднаў 
адно з крылаў эміграцыі: тых, хто 
падтрымліваў платформу БЦР, ці, 
хутчэй тых, хто не падтрымліваў 
Міколу Абрамчыка і Раду БНР.

Потым да БККА далучыліся 
і арганізацыі іншага кірунку: 
Беларуска-амерыканскі звяз Міколы 
Шчорса і Янкі Станкевіча, які 
дэманстратыўна адмежаваўся ад 
абодвух платформаў, Беларуска-
амерыканскае аб’яднанне ў Нью-
Ёрку (Кастусь Мерляк), якое 
вызнавала палітычную платформу 
БНР; беларускія парафіі, што 
трымаліся юрысдыкцыі канстанці-
нопальскага патрыярхату.

Праца БККА ішла ў некалькіх 
кірунках: інфармаванне пра 
беларускую праблему, удзел у працы 
антыкамуністычных амерыканскіх 
устаноў, арганізацыя нацыянальных 
асяродкаў. Дзякуючы БККА бела-

русы былі ўключаныя ў “Акт аб 
паняволеных народах”, прыняты 
Кангрэсам ЗША ў 1959 г.

У кнізе таксама асвятляецца 
гісторыя паваеннай эміграцыі ў 
ЗША, закранаюцца сацыяльныя 
аспекты, падрабязна разглядаецца 
палітычны раскол у асяродку 
беларускай эміграцыі канца 1940-х.

 Аўтар кнігі — Алег Гардзіенка 
— гісторык, даследчык гісторыі 
эміграцыі, супрацоўнік газеты 
“Наша Ніва”, сябра Вялікай Рады 
“Бацькаўшчыны”. Прадмову да 
кнігі напісаў дырэктар Беларускага 
інстытута навукі і мастацтва ў Нью-
Ёрку Вітаўт Кіпель. Сп. Кіпель і Янка 
Запруднік выступілі навуковымі 
рэцэнзентамі кнігі.

Беларускі кангрэсавы 
камітэт Амэрыкі (БККА) / Алег 
Гардзіенка. — Смаленск, 2009. — 
428 с., [12] c. іл. (БІНІМ, Бібліятэка 
Бацькаўшчыны; кн. 16).

Паводле “Нашай Нівы”

НОВАЯ КНІГА Ў СЕРЫІ 
“БІБЛІЯТЭКА БАЦЬКАЎШЧЫНЫ”

НАВІНЫ ДРУКУ
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ВІНШАВАННІ

Запланаванае на 18–19 ліпеня 
2009 г. правядзенне чарговага, V 
з’езда беларусаў свету МГА “ЗБС 
“Бацькаўшчына” можа апынуцца 
пад пагрозай.

Міжнароднае грамадскае аб’яд-
нанне “Згуртаванне беларусаў 
свету “Бацькаўшчына” атрымала 
чарговую адмову на правядзенне 
з’езда беларусаў свету. На гэтым 
тыдні адмовіла адміністрацыя ДК 
Мінскага трактарнага завода, а 
таксама 16 іншых, прыдатных для 
гэтага мерапрыемства, залаў Мінска.

Афіцыйная прычына большасці 
адмоваў – “рамонтныя работы”. 
У прыватнасці, у ліпені будуць 
рамантавацца ДК прафсаюзаў, КЗ 
“Мінск”, Палац культуры МАЗ, 
МТЗ, актавая зала Лінгвістычнага 
ўніверсітэта, праблемы з пажарнай 
бяспекай мае Дом афіцэраў. Пры 
першым кантакце з усімі ўстановамі 
запыт МГА “ЗБС “Бацькаўшчына” 

ўспрымаўся зацікаўлена. Аднак ужо 
праз некалькі тыдняў усе ўстановы 
адмовілі ў прадстаўленні арэнды. 

На думку кіраўніцтва аргані-
зацыі, рамонтная эпідэмія, што 
захліснула Мінск, дэманструе 
палітычнае рашэнне органаў улады. 
І яно недальнабачнае, бо цягне за 
сабой правядзенне з’езда альбо на 
адной з плошчаў Мінска, альбо 
ў замежжы, дзе ў з’ездзе нарэшце 
возьме ўдзел і палітычная эміграцыя. 
Адмова ў правядзенні форуму 
ў сталіцы метраполіі негатыўна 
адаб’ецца на іміджы Беларусі ў 
свеце.

***
З’езды беларусаў свету, што 

аранізоўвае МГА “ЗБС “Баць-
каўшчына”, з’яўляюцца ста тут-
ным мерапрыемствам Згур тавання 
і склікаюцца раз на чатыры гады. 
Сёлета ў з’ездзе чакаецца ўдзел 
кіраўнікоў і сябраў беларускіх 
арганізацый замежжа з больш чым 20 
краін свету, а таксама прадстаўнікоў 
беларускай творчай інтэлігенцыі, 
палітыкаў і грамадскіх дзеячаў з 
Беларусі.

Асаблівасцю з’ездаў МГА “ЗБС 
“Бацькаўшчына” з’яўляецца тое, 
што ў іх бяруць удзел людзі розных 
палітычных поглядаў, а на з’ездзе 
акрамя справаздачаў і выбараў 
абмяркоўваюцца важнейшыя 
пытанні ўзаемадзеяння метраполіі і 
дыяспары, грамадскае і культурнае 
жыццё Беларусі.

Між іншым, у “Бацькаўшчыны” 
не было праблемаў з правядзеннем 
толькі Першага з’езда беларусаў 
свету (1993 г.). У 1997 г. пытанне з 
памяшканнем удалося вырашыць 
літаральна ўвечары напярэдадні 
мерапрыемства. У 2001 г. 
“Бацькаўшчыне” далі дазвол на 
правядзенне сусветнага форуму ў 
ДК “Сукно”, адмовіўшы ва ўсіх залах 
у Мінску, але літаральна за некалькі 
дзён гарадскія ўлады змянілі сваё 
рашэнне і прадставілі памяшканне 
па вул. Фрунзе, 5 (былы Дом 
літаратара). У 2005 г. былі доўгія 
ўзгадненні, у выніку якіх усё ж такі 
было дадзена ў арэнду памяшканне 
Міжнароднага адукацыйнага цэнтру 
(ІВВ). У гэтым годзе адмовіла і ІВВ.

Інфармацыйны цэнтр 
МГА “ЗБС “Бацькаўшчына”

З’езд беларусаў свету пад 
пагрозай зрыву

Маем гонар павіншаваць з днём 
нараджэння сябраў Вялікай Рады 
“Згуртавання беларусаў свету 
“Бацькаўшчына”, якія нарадзіліся ў 
траўні: Аляксея Караля, Алеся 
Петрашкевіча (Беларусь), Алега 
Латышонка (Польшча), Алену 
Міхалюк (Вялікабрытанія), Ві-
таў та Кіпеля (ЗША), а таксама 
намесніка старшыні Вялікай Рады 
Барыса Стука (Беларусь). 

Жадаем вам здароўя, шчасця, 
дабрабыту, узаемапаразумення 
з блізкімі, натхнення ў працы, 
здзяйснення усіх вашых планаў. 
Няхай у вашым жыцці будзе як мага 
болей сонечных, цёплых дзён! 

Управа МГА “ЗБС “Бацькаўшчына”

ВІНШАВАННЕ 
СЯБРАМ 

ВЯЛІКАЙ РАДЫ

УЛАДЗІМІР КОНАН

23 красавіка споўнілася 75 
год вядомаму  беларускаму 
філосафу, сябру Вялікай Рады 
ЗБС “Бацькаўшчына” Уладзіміру 
Конану.

Уладзімір Конан нарадзіўся 23 
красавіка  1934 г. у вёсцы Вераскава 
Навагрудскага раёна Гродзенскай 
вобласці ў сялянскай сям’і. Даследуе 
пытанні гісторыі філасофіі, а 
таксама гісторыі і тэорыі эстэтыкі 
і літаратуразнаўства Беларусі, 
з’яўляецца аўтарам шматлікіх 
кніг і артыкулаў, лаўрэатам 
Дзяржаўнай прэміі БССР (1984) за 
цыкл калектыўных даследаванняў 
па гісторыі філасофіі і грамадскай 
думкі Беларусі.

Вось, што гаворыць пра 
Уладзіміра Конана сябра Рады 
ЗБС “Бацькаўшчына”, акадэмік 
Радзім Гарэцкі: “Гэта выдатны 
беларускі філосаф, які шмат зрабіў 
для ўдасканалення беларускай 
нацыянальнай ідэі. Ён выдатны 
літаратуразнаўца, які напісаў шмат 
кніг пра нашых пісьменнікаў і 
крытыкаў, асабліва цікавая яго 
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праца пра Адама Бабарэку. Апроч 
усяго, ён проста вельмі добры, 
шчыры, сціплы чалавек”.

ЗІНАІДА БАНДАРЭНКА

25 красавіка адзначыла свой 
70-гадовы юбілей народная 
артыстка Беларусі, сябра МГА 
“ЗБС “Бацькаўшчына” Зінаіда 
Бандарэнка. 

Зінаіда Бандарэнка нарадзілася 
ў Мінску 25 красавіка 1939 г. 
Вучылася ў медыцынскай вучэльні 
і наведвала тэатральную студыю. 
Збіралася паступаць у медыцынскі 
інстытут, калі кіраўнік тэатральнай 
студыі параіў ёй паўдзельнічаць у 
тэатральным конкурсе. Нечакана 
для сябе самой яна выйграла гэты 
конкурс і такім чынам патрапіла на 
Гомельскае тэлебачанні. Гэта было ў 
1959 г., а ўжо ў 1962 г. яе запрасілі ў 
Мінск працаваць на  БТ. Вельмі хутка 
Зінаіда Бандарэнка стала самым 
вядомым дыктарам беларускага 
тэлебачання. Яна працавала на 
Беларускай рэспубліканскай студыі 
тэлебачання да 1998 года.

Сёння Зінаіда Бандарэнка 
актыўна займаецца нацыянальна-

грамадскай дзейнасцю.

ЮРЫ ТУРОНАК

26 красавіка споўнілася 80 год 
вядомаму беларускаму гісторыку, 
сябру МГА “ЗБС “Бацькаўшчына” 
Юры Туронку. 

Юры Туронак нарадзіўся 
26 красавіка 1929 г. у Дукштах 
(Літва). Скончыў Галоўную школу 
планавання і статыстыкі ў Варшаве 
(1952). Працаваў ў Польскай замеж-
на гандлёвай палаце, дзе займаўся 
даследаваннямі кан’юнк туры між на-
роднага хімічнага рын ку, працаваў 
у Еўрапейскай эка на мічнай камісіі 
ў Жэневе.

З пачатку 1960-х займаецца гіста-
рычнымі даследаваннямі: выву-
чэннем нацыянальнага руху па-
чатку ХХ ст., беларуска-польскіх 
дачыненняў у ХХ ст., гісторыі кас-
цёла. 

Аўтар шматлікіх кніг па 
гісторыі, у тым ліку такіх вядомых, 
як “Беларусь пад нямецкай аку-
пацыяй”, “Беларуская кніга пад ня-
мецкім кантролем”,”Людзі СБМ”.

Гісторык Алег Гардзіенка 
гаворыць пра Юрыя Туронка: “Гэта 

адзін з найвыбітнейшых беларускіх 
гісторыкаў, адзін з найлепшых, 
калі не найлепшы, знаўца гісторыі 
Другой сусветнай вайны. Ён 
даследаваў гэтае пытанне яшчэ 
падчас камуністычнай Польшчы. У 
1986 годзе Юры Туронак у Варшаве 
абараніў дысертацыю “Беларусь пад 
нямецкай акупацыяй”. У 1993 годзе 
кніга была выдадзена па-беларуску 
і адразу стала бестселерам, яна 
карыстаецца попытам і па сённяшні 
дзень. У кнізе Юры Туронак 
упершыню сапраўды аб’ектыўна 
ацаніў падзеі таго часу. Як чалавек, 
ён вельмі ветлівы, вельмі просты ў 
камунікацыі. Не гледзячы на тое, 
што ён сапраўды найвыбітнейшы 
вучоны, у яго няма ніякй маніі 
вялікасці. Хаця апошнім часам 
Юры Браніслававіч  цяжка 
хварэе, ён працягвае сваю працу, 
свае даследаванні, і гэта вельмі 
прыемна”.

Шчыра віншуем усіх юбіляраў, 
зычым ім выдатнага здароўя, 
бадзёрасці, аптымізму, плёну у 
працы, поспехаў ва ўсіх справах!

Управа МГА “ЗБС “Бацькаўшчына”

НАВІНЫ

прырода герояў і антыгерояў, якія 
дзейнічаюць на палітычнай сцэне 
краіны. Прадстаўлены новы погляд 
на псіхалогію галоўнага героя, карані 
яго фенаменальнай жорсткасці ў 
адно сінах да апанентаў. Рэжысёр 
фільма лічыць, што беларуская 
Феміда сёння падобная да жанчыны 
лёгкіх паводзінаў, заўсёды і паўсюль 
кіруецца карысцю, абслугоўвае 
таго, у чые абдымкі патрапіла, хто 
аплочвае яе паслугі.

Пасля паказу гледачы здолелі 
паразмаўляць з аўтарам фільмаў 
В.Да шуком і выказаць сваё меркаван-
не пра ўбачанае. Мерапрыемства 
было арганіза вана беларуска-
эстонскай гра  мадскай арганізацыяй 
“Valgevene uus tee” пры падтрымцы 
Фонда гра мадзянскіх аб’яднанняў, 
Фонда адкры тай Эстоніі і талінскага 
Дома кіно. 

Ігар Случак (Эстонія)

Працяг. Пачатак на стар. 4
ТАЛІН (ЭСТОНІЯ)

ЧАРНОБЫЛЬСКАЯ 
ТРАГЕДЫЯ

Гадавіна Чарнобыльскай тра-
гедыі прыпадае на апошнія дні 
красавіцкіх дзён. 26 красавіка 

з’яўляецца днём болю для беларусаў, 
якія жывуць не толькі на тэрыторыі 
сучаснай краіны Беларусь, але і 
для тых, хто жыве далёка за межамі 
Бацькаўшчыны. 

Так, у апошнюю суботу красавіка 
Таварыства беларускай культуры ў 
Літве  правяло імпрэзу, прысвечаную 
гэтай сумнай падзеі. Пра 
чарнобыльскую трагедыю расказаў 
сябра ТБК Андрусь Старавойтаў, ён 
тады жыў у Хойніках і сам бачыў, 
як радыяцыя ўздзейнічала на 
здароўе людзей. Чарніцы выраслі як 
слівы, у той год было вельмі шмат 
белых грыбоў, і ніхто не ведаў, што 
дары лесу нельга ўжываць у ежу. 
Выступленне Андруся Старавойтава 
змястоўна дапоўнілі журналіст  Ёнас 
Лаўрынавічус і Леакадзія Мілаш. У 
другой частцы мерапрыемства быў 
паказаны фільм Уладзіміра Коласа 
“Дзённік”, пасля якога адбылося 
абмеркаванне. З канцэртнай праг-
рамай перад прысутнымі выступіла 
самая маленькая ўдзель ніца сходу 
Ксенія Мілаш.

У ЗША ля будынка ААН 
беларуская дыяспара Нью-
Ёрка правяла дэманстрацыю, 
прысвечаную 23-й гадавіне 
катастрофы. У дэманстрацыі 
ўдзельнічала каля 60 чалавек, 
якія прыехалі з розных куткоў 

Амерыкі – Нью-Ёрка, Нью-Джэрсі, 
Дэлавэра, Мэіна і іншых штатаў. 
На пікеце выступілі вядомыя 
беларусы: заснавальнік БАЗА Антон 
Шукелойц, скульптар і мастак Алесь 
Шатэрнік, сябра парафіяльнай 
рады Сабора Св. Кірылы Тураўскага 
ў Нью-Ёрку Мікола Сагановіч і 
лідары моладзевых арганізацый. 
Удзельнікі дэманстрацыі праспявалі 
“Мы выйдзем шчыльнымі радамі” і 
“Магутны Божа”.  

У Маскве ў праваслаўным Храме 
Свяціцеля Піліпа Мітрапаліта 
Маскоўскага ў Мяшчанскай 
Слабадзе адбылося набажэнства 
за супакой ахвяраў Чарнобыля. 
Імшу правёў протаіерэй айцец Іаан, 
настаяцель храма, сябра Рады РНКА 
“Беларусы Масквы”. 

А беларусы Бельгіі сабраліся ў 
беларускай царкве Антверпена, дзе 
была адслужана паніхіда за душы 
ўсіх загінулых ад чарнобыльскай 
навалы. Пасля быў праведзены пікет 
на кафедральнай плошчы горада, 
падчас якога распаўсюджваўся 
інфармацыйны бюлетэнь Бела рус ка-
Еўрапейскага Задзіночання. Мінакі 
з цікавасцю чыталі і падтрымлівалі 
пікетоўшчыкаў. 

Інфармацыйны цэнтр
МГА “ЗБС “Бацькаўшчына”
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8 ДЗЕНЬ ВОЛІ

Шаноўныя сябры! У мінулым 
нумары бюлетэня была інфармацыя 
пра святкаванне 91-х угодкаў БНР, але 
шмат у якіх суполках імпрэзы адбыліся 
пазней. Апісанне гэтых урачыстасцяў 
падаём кароткім аглядам. 

ТАРОНТА (КАНАДА)
Згуртаванне беларусаў Канады 

5 кра савіка ўрачыста адзначыла 
91-ю гадавіну абвяшчэння БНР. 
Перад прысутнымі выступілі 
старшыня Рады БНР Івонка 
Сурвілла і старшыня ЗБК Зміцер 
Эльяшэвіч. Затым прысутныя пі-
салі пад дыктоўку верш Максіма 
Танка ў межах правядзення Другой 
агульнанацыянальнай дыктоўкі па 
роднай мове. Пераможцаў вітала і 
ўручала ім прызы — кнігі беларускіх 
пісьменнікаў — госця з Мінска Воль -
га Іпатава. Свята ўпрыгожыў кан-
цэрт гурту “Яваровыя людзі”. 

БЕЛЬСК–БЕЛАВЕЖА–
СУПРАСЛЬ–КРЫНКІ 

(ПОЛЬШЧА)
25 сакавіка грамада Беларускай 

Нацыянальнай Памяці арганізавала 
паездку па Беласточчыне, каб 
ушанаваць памяць спачылых 
на гэтай зямлі беларусаў. Былі 
запаленыя знічы ў Бельску на магіле 
Яраслава Кастыцэвіча і каля помніка 
беларускім сялянам, якія сталі 
ахвярамі польскіх нацыяналістаў з 
Народнага аб’яднанага апалчэння, 
а таксама ў Белавежы на магіле 
генерала Язэпа Булак-Балаховіча і 
на месцы яго гібелі перад Белавежай. 
У Супраслі ўшанавалі памяць 
Веры Карчэўскай, удзельніцы 
антыпольскага паўстанцкага ру-
ху на Беласточчыне ў 1921–1922 

Дажджэст святкавання

гг., гераіні судовага працэсу 45 
беларусаў у Беластоку ў 1923 г. 
Таксама наведалі магілу Францішка 
Пяткевіча, аднаго са стваральнікаў 
Беларускага студэнцкага саюзу ў 
Вільні. Завяршылася святкаванне 
вечарынай, арганізаванай бела ру-
самі Беласточчыны ў клубе “Фама”. 

АНТВЕРПЕН (БЕЛЬГІЯ)
У беларускай царкве ў 

Антверпене быў адслужаны 
малебен за беларускі народ. Падчас 
набажэнства была асвечана выява 
крыжа на мармуровай Пагоні, 
якая ўлетку будзе ўрачыста 
ўсталяваная на магіле старшыні 
Рады БНР Міколы Абрамчыка. 
Былі ўскладзеныя кветкі да магілы 
вядомага беларускага кампазітара 
Міколы Равінскага. Пазней адбылася 
сустрэча з ветэранам змагання за 
вольную Беларусь Янкам Жучкам. 
Завершылася святкаванне святочнай  
вячэрай у рэстарацыі.

ЧЫКАГА (ЗША)
29 сакавіка ў Чыкага ў 

беларускай праваслаўнай царкве 
святога Юрыя адбылося святочнае 
набажэнства, пасля якога прагучаў 
малебен за беларускі народ. Для 
прысутных  быў прачытаны даклад 
па гісторыі Беларусі. Таксама  
былі прадстаўленыя новыя творы 
беларускага мастака Віктара Коласа. 

ПРАГА (ЧЭХІЯ)
Урачысты сход суполкі імя 

Францыска Скарыны з нагоды 
Дня волі адбыўся 28 сакавіка ў 
Празе. Былі ўскладзеныя кветкі 
на магілы дзеячоў БНР Захаркі ды 
Крычэўскага, а таксама Забэйды-
Суміцкага на Альшанскіх могілках. 
Пасля афіцыйнай часткі святкаванне 
працягвалася ў рэстарацыі на 
Пражскім градзе. У мерапрыемстве 
ўдзельнічалі мясцовыя беларусы, 
госці з Вільні, а таксама чэхі, 
сярод якіх была прыхільніца 
беларушчыны, перакладчыца бела-
рус кай літаратуры на чэшскую мову 

спн. Францішка Сокалава.

ВІЛЬНЯ (ЛІТВА)
27 сакавіка ў Вільні адбылася 

святочная вечарына, арганізаваная 
Таварыствам беларускай культуры 
ў Вільні. З віншавальнымі словамі 
выступіў старшыня ТБК Хведар 
Нюнька.  На вечарыну таксама 
завіталі старшыня МГА “ЗБС 
“Бацькаўшчына” Алена Макоўская, 
намеснік старшыні МГА “ЗБС 
“Бацькаўшчына” Ніна Шыдлоўская, 
палітыкі Аляксандр Казулін і Зміцер 
Дашкевіч. Пасля віншавальнай 
часткі для прысутных выступіў бард 
Алесь Камоцкі з новай праграмай “З 
бацькоўскай кружэлкі”. 

АГАЁ (ЗША)
29 сакавіка ў Беларуска-

амерыканскім цэнтры “Полацак” 
і царкве Божай Маці Жыровіцкай 
прайшло святкаванне ўгодкаў БНР 
і прэзентацыя Цэнтра беларускіх 
даследаванняў (ЦБД). Пасля 
святочнага банкета былі прачытаныя 
віншаванні ад старшыні Рады БНР 
Івонкі Сурвіллы і Беларускага 
кангрэсавага камітэта.

Потым з прамовамі аб дзейнасці 
Цэнтра беларускіх даследаванняў 
выступілі стыпендыятка Надзея 
Сычугова, дырэктар Цэнтра Марыя 
Паўліна Сурвілла і першы амбасадар 
ЗША ў Беларусі Дэйвід Суорц. 

ПАЎДНЁВАЯ КАЛІФОРНІЯ 
(ЗША)

28 сакавіка ва Украінскім 
культурным цэнтры Лос-Анджэлеса 
адбылася святочная сустрэча 
сяброў паўднёвакаліфарнійскага 
гуртка БАЗА. Удзельнікі сустрэчы 
спявалі беларускія народныя песні 
і маршы. Былі зачытаны прывітанні 
Івонкі Сурвіллы, Язэпа Арцюха, 
Аляксандра Мілінкевіча. Таксама 
перадалі віншаванні ад Вячкі 
Станкевіча, Адама Глобуса, Пітэра 
Касатага. 

Інфармацыйны цэнтр 
МГА “ЗБС “Бацькаўшчына”

Працяг. Пачатак у № 86 “Беларусы ў свеце”
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