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Салідарныя з Беларуссю
Варшава 

Сотні палякаў выказалі 
19 студзеня салідарнасць з 
беларускімі палітвязнямі ды 
прадстаўнікамі дэмакратыч-
най супольнасці.

У Варшаве пікет каля ам-
басады Беларусі працягваўся 
6 гадзін – ад 13 да 19 мясцо-
вага часу. 

Паводле словаў аднаго 
з удзельнікаў акцыі Сяр-
гея Касцюковіча, у адказ на 
зварот удзельнікаў акцыі 
да беларускіх дыпламатаў 
з заклікам неадкладна выз-
валіць палітвязняў, тыя 
зачынілі консульства, за-
явіўшы 20-ці палякам, якія 
прыйшлі па беларускія візы, 
што пікетоўцы блакуюць 
іхную працу і пакуль пікет 
не скончыцца, консульства 
працаваць не будзе. Устано-
ва аднавіла працу толькі а 
17-й гадзіне.

Канцэрт салідарнасці з 
Беларуссю пад назвай “Куль-
тура супраць дыктатуры” 
адбыўся 16 студзеня ў студыі 
Польскага радыё. На кан-
цэрце прысутнічала жонка 
прэзідэнта Польшчы Ганна 
Камароўская. 

На сцэне выступілі гурт 
“Рэха”, Зміцер Вайцюшкевіч 
і “WZ-Orkiestra”, Наста Ня-
красава. Беларускія вершы 
ў польскіх перакладах чытаў 
знакаміты кінаактор Адам 
Ферэнцы.

Усе сродкі, атрыманыя 
ад канцэрта, будуць накі-
раваныя рэдакцыі газеты 
“Наша Ніва”, у офісе якой 
супрацоўнікі КДБ правялі 
ператрус і канфіскавалі 
аргтэхніку.

Кракаў
19 студзеня ў Кракаве 

каля 200 чалавек прайшлі 
ў маршы салідарнасці з Бе-

ларуссю ад помніка Тадэву-
шу Касцюшку да помніка 
Адаму Міцкевічу, што на 
Рынкавай плошчы. Акцыя, 
арганізаваная студэнтамі 
польскіх ВНУ, праходзіла 
пад лозунгамі “Новыя выба-
ры без Лукашэнкі” і “Свабо-
да палітвязням”.

Люблін
19 студзеня каля 50 ча-

лавек сабралася на акцыю 
салідарнасці з Беларуссю ў 
Любліне.  Пра гэта паведаміла 
адна з арганізатарак акцыі 

Дар’я Кійко. Падтрымаць 
беларусаў прыйшоў таксама 
гурт барабаншчыкаў.

Удзельнікі акцыі збіралі 
подпісы пад петыцыяй за вы-
зваленне зняволеных, пасля 
запалілі свечкі салідарнасці. 
Акцыя шырока асвятлялася 
ў СМІ.

Познань
Беларускі культурна-

асветніцкі цэнтр у Познані 
і “Маладыя дэмакраты” 
арганізавалі акцыю салі-
дарнасці “Святло пераможа 
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Міжнародная навуковая 
канферэнцыя пад назвай 
“Багуслаў Радзівіл і яго-
ны час”, прысвечаная 390-
годдзю з дня нараджэння 
знакамітага дзяржаўнага і 
вайсковага дзеяча, палітыка 
і мецэната Вялiкага Кня-
ства Лiтoўскага, адбылася 15 
снежня ў Калінінградзе.

Сапраўдныя традыцый-
ныя беларускія Каляды 
можна ўбачыць не толькі ў 
самой Беларусі, але і за 6 000 
кіламетраў ад яе – у Іркуцку.

На сённяшні дзень 
штаб-кватэра канфедэрацыі 
знаходзіцца ў Вісагінасе 
(Літва) на базе памяшканняў 
Беларускага цэнтра “Крок”.
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цемру”, на якую сабралася каля ста 
чалавек. Прысутныя запалілі знічы бе-
лага і чырвонага колераў, з якіх на пом-
ніку Адаму Міцкевічу быў выкладзены 
беларускі сцяг. 

Старшыня Беларускага цэнтру 
ў Познані Віталь Воранаў зачытаў 
прозвішчы ўсіх асобаў, якія знаходзяц-
ца пад арыштам у сувязі з падзеямі 19 
снежня. Прысутны на акцыі Франак 
Вячорка падзякаваў польскаму народу 
за актыўную і няспынную падтрымку 
грамадскай супольнасці ў Беларусі. 

У канцы быў зачытаны выбарчы 
верш Уладзіміра Някляева, які быў пе-
ракладзены на польскую мову адным з 
сябраў Беларускага Цэнтру ў Познані, 
прафесарам Радаславам Акулічам-
Казарыным. 

Прага
Акцыя з патрабаваннем вызваліць 

беларускіх палітзняволеных і спыніць 
хвалю рэпрэсій прайшла 14 студзеня ў 
Празе. На Вацлаўскай плошчы ў цэн-
тры чэшскай сталіцы сабраліся больш 
за сотню людзей, было шмат бел-
чырвона-белых сцягоў.

Прадстаўнікі беларускай дыяспа-
ры расказвалі пра апошнія падзеі ў 
Беларусі, таксама выступалі чэшскія 
дысідэнты. На вялікім экране паказалі 
фільм пра паслявыбарчыя падзеі.

Падчас акцыі ішоў збор подпісаў 
пад петыцыяй да чэшскіх уладаў, з 
заклікам патрабаваць вызвалення 
беларускіх палітвязняў, увесці бясплат-
ныя візы для беларусаў і дапамагаць 
грамадзянскай супольнасці і незалеж-
ным медыям Беларусі.

Галоўны лозунг акцыі быў напісаны 
па-чэшску на 6-метровым палотнішчы – 
“Еўропа, не даруй мінскую кроў!”Яшчэ 
адна акцыя салідарнасці з беларускімі 
палітзняволенымі прайшла ў чэшскай 

Празе 19 студзеня. Арганізавала пра-
тэст моладзевая фракцыя Чэшскай 
сацыял-дэмакратычнай партыі пры 
падтрымцы прадстаўнікоў беларускай 
дыяспары ў Чэхіі. 

Падчас акцыі быў зачытаны зва-
рот арганізатараў акцыі ў беларускае 
пасольства. Гучалі словы салідарнасці 
з пацярпелымі ад хвалі рэпрэсій у 
Беларусі. 

Браціслава
Славацкая моладзевая арганізацыя 

“Народная дэмакратычная моладзь” 19 
студзеня правяла акцыю ў падтрымку 
Насты Палажанкі. 

Акцыя, на якую сабралася каля 50 
чалавек, распачалася з сімвалічнага 
замыкання беларускай амбасады: ак-
тывісты на 15 хвілін павесілі на дзверы 
вялікі замок. Пасля гэтага маладзёны 
паспрабавалі перадаць ліст у абарону 
Насты Палажанкі супрацоўнікам ам-
басады, аднак тыя адмовіліся выходзіць 

Акцыя салідарнасці ў Познані

да пікетоўцаў.
Пасля гэтага актывісты НДМ гра-

мадою рушылі ў Міністэрства замеж-
ных спраў, дзе сустрэліся з Генераль-
ным сакратаром Міністэрства, які ў 
прысутнасці маладзёнаў звязаўся з ам-
басадарам Славакіі ў Мінску і наказаў 
яму пільна адсочваць сітуацыю і па 
магчымасці наведаць Насту Палажан-
ку ў “амерыканцы”.

Бардо
19 студзеня ў французскім Бар-

до ладзілася акцыя салідарнасці з 
беларускімі палітвязнямі. А 17-й гадзіне 
паўтара дзясятка людзей выйшлі на 
цэнтральную плошчу з партрэтамі зня-
воленых ды бел-чырвона-белым сцягам 
з надпісам “Салідарныя з Беларуссю”.

Французскія студэнты, а таксама 
студэнты, што вучацца па абмене, бе-
ларусы, якія зараз знаходзяцца ў Бардо, 
прадстаўнік міжнароднай арганізацыі 
“Amnesty International” сабраліся ў 
цэнтры горада дзеля таго, каб запаліць 
свечкі і выказаць сваю падтрымку і 
салідарнасць з палітвязнямі і іх сем’ямі. 
У ходзе акцыі раздавалі ўлёткі, мэтай 
якіх было інфармаванне людзей аб 
тым, што адбываецца ў Беларусі пасля 
19 снежня.

Страсбур
Актывіст Беларуска-Еўрапейскага 

Задзіночання у Францыі Павел Хівук 
пры падтрымцы раднага Беларускай 
Народнай Рэспублікі (БНР) Змітра 
Піменава 20 студзеня зладзіў пікет ля 
будынка Еўрапарламента ў Страсбу-
ры.

У гэты дзень на сесіі Еўрапарламента 
прымалася рэзалюцыя па Беларусі, і 
таму пікет пачаўся перад самым па-
чаткам пасяджэння, у момант, калі 
еўрадэпутаты пад'язджалі да будынка. 
Палітыкі з розных еўрапейскіх партый 
падыходзілі да пікетоўцаў і выказвалі 
падтрымку.

Акцыя салідарнасці ў Празе
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Брусель
Актывісты Беларуска-Еўрапейскага 

Задзіночання правялі пікет 12 сту-
дзеня на плошчы Шумана ў Бруселі. 
Мэтай пікету было праінфармаваць 
жыхароў еўрапейскай сталіцы, а такса-
ма палітыкаў еўрапейскіх інстытуцыяў 
аб крытычнай сітуацыі, якая склалася ў 
Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў.

Падчас пікету была распаўсюджана 
вялікая колькасць улётак з інфар-
мацыяй пра падзеі ў Беларусі.

Гаага
Акцыя ў падтрымку беларускіх 

палітвязняў была праведзеная мас-
такамі з Амстэрдама 24 снежня перад 
будынкам пасольства Беларусі ў Гаазе.

Чарговая акцыя салідарнасці з Бе-
ларуссю праходзіла 19 студзеня спа-
чатку ля дзвярэй пасольства Беларусі 
ў Галандыі, а затым – перад будын-
кам Міжнароднага крымінальнага 
суда, у якім адбываюцца працэсы над 
асобамі, адказнымі за генацыд, ваен-
ныя злачынствы і злачынствы супраць 
чалавечнасці.

Санкт-Пецярбург 
Сябры Санкт-Пецярбуржскай арга-

нізацыі “Маладзёжны Яблык” (“Моло-
дежное Яблоко”) зладзілі 10 адзінкавых 
пікетаў на Неўскім праспекце – такая 
акцыя не патрабуе папярэдняга дазво-
лу ўладаў. Падчас пікетаў удзельнікі 
з-за холаду перыядычна падмянялі 
адзін аднаго. Пікетоўшчыкі трымалі 
плакаты з надпісамі “Жыве Беларусь!”, 
“Далоў Лукашэнку”, “Лукашэнка ты-
ран” і інш. Гэткім чынам яны выказвалі 
сваю падтрымку беларускай апазіцыі. 

Пасля гэтага пікетоўшчыкі паехалі 
да беларускага консульства ў Санкт-
Пецярбургу. Там яны паставілі свечкі 
салідарнасці на ганку будынка і хацелі 
перадаць петыцыю. Аднак супрацоўнікі 
консульства да ўдзельнікаў акцыі не 
выйшлі.

Нью-Ёрк 
Шэраг акцый салідарнасці з Бе-

ларуссю прайшоў у Нью-Ёрку. Ся-
бры нью-ёркскага аддзела Беларуска-
амерыканскага задзіночання 24 снежня 
зладзілі мітынг каля беларускага кон-
сульства ў Нью-Ёрку. 

Напачатку мітынгу старшыня 
нью-ёрскага аддзела, сп. Віталь Зайка 
адзначыў, што Беларуска-амерыканскае 
задзіночанне выказвае свой пратэст 
супраць дзеянняў беларускіх уладаў 
у сувязі з падзеямі 19–20 снежня ў 
Мінску і падтрымлівае дэмакратыч-
ную апазіцыю і ўсіх неабыякавых да 
лёсаў Бацькаўшчыны беларусаў, якія 
выйшлі на вуліцы, пратэстуючы су-
праць фальсіфікацыяў і парушэнняў 
падчас выбараў.

Прысутны на мітынгу сп. Вітаўт 

Кіпель заявіў аб стварэнні адмыслова-
га камітэту па разглядзе злачынстваў 
рэжыму Лукашэнкі, у тым ліку пад-
час апошніх падзеяў у Мінску. Пра 
апошнія падзеі ў Беларусі распавёў сп. 
Зянон Пазьняк.

Была прынятая заява пратэсту су-
праць дзеянняў рэжыму. Сп. Юры 
Зянкевіч паведаміў пра стварэнні фон-
ду па зборы сродкаў на дапамогу ахвя-
рам рэпрэсій у Беларусі.

19 студзеня беларускі “Свабодны 
тэатр” разам з “Amnesty International” 
ды “Public Theater” правялі ў Нью-Ёрку 
сумесную акцыю пратэсту “Свабодная 
Беларусь” – “Free Belarus”. На акцыю 
сабралася каля 200 чалавек, уключаючы 
прадстаўнікоў беларускай дыяспары 
ды сябраў 30-ці нью-ёркскіх тэатраль-
ных калектываў.

Удзельнікі мітынгу накіравалі ліст 
Вярхоўнаму камісару ААН па правах 

Акцыя салідарнасці ў Гаазе

чалавека Наванэтхем Пілэй з патра-
баваннем прызначыць спецыяльна-
га дакладчыка, які расследаваў бы 
“неапраўданае ўжыванне сілы пасля 
прэзідэнцкіх выбараў у снежні, вынікі 
якіх не былі прызнаныя Арганізацыяй 
па бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўропе”, 
і ўключыць пытанне аб захаванні 
правоў чалавека ў Беларусі ў парадак 
дня Рады ААН па правах чалавека.

У студзені ў ЗША адбыўся шэраг 
імпрэз, прысвечаных падзеям у на-
шай краіне, з удзелам зорак амерыкан-
скага тэатру і кіно. Удзельнікі акцый 
распавядалі амерыканцам аб сітуацыі 
ў Беларусі, а таксама сабралі сродкі для 
“Свабоднага тэатру”. 

Лондан
Пікет салідарнасці з палітвязнямі 

ў Беларусі прайшоў перад беларускай 
амбасадай у Лондане 21 снежня. Акцыя 
была арганізавана адной з міжнародных 
праваабарончых арганізацый і сабрала 
каля 50 чалавек. На пікеце прысутнічалі 
вядомыя брытанскія акторы Іан Макке-
лен і Самуэль Вест.

Сябры Згуртавання беларусаў у 
Вялікай Брытаніі і Англа-Беларускага 
таварыства арганізавалі акцыю салі-
дарнасці з беларускімі палітычнымі 
вязнямі і дэмакратычнай апазіцыяй 16 
студзеня перад амбасадай Беларусі ў 
Лондане. 

На пікеце выступіў духоўны лідар 
беларускай эміграцыі а. Аляксандар 
Надсан, а таксама сястра палітвязня 
Андрэя Саннікава Ірына Багданава.

Акрамя гэтага, удзельнікі пікета 
ўшанавалі памяць людзей, якія зніклі 
або памерлі пры нявысветленых аб-
ставінах ў 1990-я гг.: Віктара Ганчара, 
Юрыя Захаранкі, Анатоля Красоўскага, 
Дзмітрыя Завадскага, Генадзя Карпенкі, 
Анатоля Майсені. 

Напрыканцы акцыі ўдзельнікі за-
чыталі некалькі вершаў былога кан-

Мітынг пратэсту і салідарнасці ў Нью-Ёрку
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палітвязняў ды далучылі да 
іх спісы ўсіх затрыманых.

Стакгольм
Згуртаванне “Беларусы 

Швецыі” накіравала ліст Над-
звычайнаму і Паўнамоцнаму 
Паслу Беларусі ў Швецыі 
Андрэю Грынкевічу з патра-
баваннем спыніць рэпрэсіі і 
вызваліць усіх затрыманых у 
сувязі з падзеямі 19 снежня ў 
Мінску.

Таксама Згуртаванне 
“Беларусы Швецыі” накі-
равала ліст міністру замеж-
ных спраў Швецыі Карлу 
Більдту, у якім выказала 
падзяку асабіста міністру, 
МЗС Швецыі, Парламенту і 
шведскім НДА за падтрымку 
дэмакратыі ў Беларусі.

30 снежня ў Стакголь-
ме адбылася акцыя пратэ-
сту супраць фальсіфікацыі 
беларускіх выбараў і ў пад-
трымку палітычных вязняў 
Беларусі.

У пікетаванні ля бела-
рускай амбасады ў Швецыі 
ўзялі ўдзел прадстаўнікі 
шведскай і беларускай гра-
мадскасці, у тым ліку маці 
арыштаванага Аляксандра 
Класкоўскага Людміла і яго 
пляменніца Міраслава. 

Чарговая акцыя салідар-
насці з палітзняволенымі ў 
Беларусі адбылася ў швед-
скай сталіцы 19 студзеня. 
У акцыі ўзялі ўдзел бела-
русы Швецыі, палітычныя 
і грамадскія дзеячы Шве-
цыі, сваякі палітвязняў, бе-

дыдата ў прэзідэнты, паэта 
Уладзіміра Някляева, які ця-
пер знаходзіцца за кратамі.

Таронта
У першыя гадзіны пасля 

падзеяў у Мінску 19 снежня 
Згуртаванне беларусаў Ка-
нады прыняло заяву, у якой 
асудзіла рэпрэсіі супраць 
кандыдатаў апазіцыі і іх 
прыхільнікаў. 

Згуртаванне беларусаў 
Канады ўзначаліла збор 
подпісаў пад адкрытым 
лістом, накіраваным супраць 
фальсіфікацыі вынікаў апош-
ніх прэзідэнцкіх выбараў і 
хвалі рэпрэсій у Беларусі. 
Гэты адкрыты ліст будзе 
накіраваны ў Еўрапарламент 
і ў Арганізацыю Аб'яднаных 
Нацый, а таксама ўрадам 
суседніх з Беларуссю кра-
інаў.

Падпісаць адкрыты ліст 
можна на сайце http://
belarusiancanadianalliance.
wordpress.com 

Берлін
620 свечак запалілі жыха-

ры Берліна перад амбасадай 
Беларусі ў Нямеччыне 23 
снежня ў знак салідарнасці з 
беларускімі палітвязнямі.

Па словах арганізатара 
акцыі Тобіяса Вайхмана, яны 
запалілі па адной свечцы ад 
імя кожнага палітвязня, які 
трапіў у турму пасля падзеяў 
19 снежня ў Мінску. Дадат-
кова пікетоўцы паставілі 
фатаграфіі самых вядомых 

ларускія палітыкі – у пры-
ватнасці, экс-кандыдат на 
прэзідэнцкіх выбарах 2006 
года Аляксандр Казулін і 
былы старшыня Вярхоўнага 
Савета Станіслаў Шушкевіч. 

Вільня
Каля 20 маладых лі-

тоўскіх лібералаў прыйшлі 
5 студзеня да прэзідэнцкага 
палаца ў Вільні на акцыю 
салідарнасці з беларусамі, 
якія зазнаюць палітычныя 
пераследаванні.

“Blood-ushenko”, “За дэ-
макратыю”, “За свабодную 
Беларусь“ – было напісана 
на плакатах удзельнікаў 
акцыі, якая доўжылася кры-
ху больш за 40 хвілін.

Падобныя акцыі адбыліся 
ў гэты дзень і ў Шаўляі, 
Каўнасе, Марыямполі, Цяль-
шаі, Радвілішкісе, Алітусе і 

Лаздзіяі.
19 студзеня прадстаўнікі 

літоўскіх моладзевых арга-
нізацый зладзілі акцыю 
салідарнасці на Кафедраль-
ным пляцы ў Вільні вакол 
славутай “Пліткі цудаў”. 

Удзельнікі акцыі зачы-
талі звароты да ўстановаў 
Літвы і Еўразвязу з за-
клікам ужыць канкрэтныя 
захады для дапамогі бела-
рускім апазіцыянерам, якія 
апынуліся ў цяжкім ста-
новішчы. Сімвалічна кож-
ны зварот чытаўся як пажа-
данне, з надзеяй, што голас 
моладзі будзе насамрэч па-
чуты і становішча ў Беларусі 
зменіцца да лепшага.

Паводле “Радыё Свабода”, 
“Радыё  Рацыя”,“Нашай 

Нівы”,  “Еўрарадыё”, БКАЦ 
у Познані, baza-belarus.org, 

bielarus.eu, belaruspartisan.org 

Акцыя салідарнасці ў Вільні

Беларусы Малдовы ма-
юць намер усталяваць у 
Кішынёве помнік белару-
скаму першадрукару Фран-
цыску Скарыну. Пра гэта 
паведаміў старшыня Белару-
скай грамады ў Рэспубліцы 
Малдова Юры Статкевіч.

З просьбай аказаць дапа-
могу ў вырабе помніка бе-
ларусы Малдовы звярнуліся 
ў Міністэрства культуры 
Беларусі. Са свайго боку, бе-
ларуская суполка Малдовы 
возьмецца за пошук месца 
для помніка і афармленне 
неабходных дакументаў, 
звязаных з дазволам на яго 
ўсталяванне.

У адпаведным лісце, на-
кіраваным на імя Міністра 
культуры Беларусі Паўла 
Латушкі, Юры Статкевіч 
адзначыў, што ў беларусаў 
Малдовы няма культава-
га месца, дзе яны маглі 
б збірацца для розных 
урачыстасцяў.

“Мы па-добраму зай-
здросцім рускім, украінцам, 
балгарам і іншым нацыя-
нальным дыяспарам, якія 
могуць у любы час прынесці 
кветкі да помнікаў сваім вы-
датным дзеячам гісторыі 
і культуры: А. Пушкіну,               
Т. Шаўчэнку, Х. Боцеву. 
А таму вельмі спадзяемся, 

што і ў нас таксама з’явіцца 
помнік, да якога не зарасце 
травой сцяжынка”, – піша 
Юры Статкевіч.

Беларуская грамада ў 
Рэспубліцы Малдова дзей-
нічае амаль 20 гадоў. За 
гэты час яна аб’яднала сотні 
беларусаў, якія па волі лёсу 
трапілі ў Малдову. Сёння 
ў 7 самых вялiкiх гарадах 
Малдовы (Кiшынёў, Бельцы, 
Цiраспаль, Бэндэры, Ком-
рат, Рыбнiца, Грыгаропаль) 
арганiзаваны i дзейнiчаюць 
беларускiя суполкi. I на пра-
цягу ўсіх гэтых гадоў бела-
русы Малдовы захоўваюць 

родную мову, культуру і 
традыцыі.

Шэраг культурніцкіх 
мерапрыемстваў заплана-
ваны на 2011 год. Ужо ў 
лютым пройдуць першыя 
літаратурныя чытанні, прыс-
вечаныя 90-годдзю народных 
пісьменнікаў Беларусі Івана 
Мележа і Івана Шамякіна.

Таксама ў 2011 годзе бе-
ларусы Малдовы плануюць 
адзначаць юбілейныя даты 
з дня нараджэння Кандрата 
Крапівы, Змітрака Бядулі, 
Янкі Лучыны, Уладзіміра 
Мулявіна, Цёткі, Міхася Ча-
рота.

Паводле “БЕЛТА”

БеларУсы малдовы хочУць Усталяваць У кішынёве 
помнік ФранцыскУ скарынУ
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БеларуСкія каляды за 6 тыСяч кіламетраў ад БеларуСі
Сапраўдныя традыцый-

ныя беларускія Каляды 
можна ўбачыць не толькі ў 
самой Беларусі, але і за 6 000 
кіламетраў ад яе – у Іркуцку. 
Менавіта там Іркуцкае тава-
рыства беларускай культуры 
імя Яна Чэрскага на пра-
цягу ўжо амаль пятнаццаці 
гадоў адраджае і захоўвае 
беларускія традыцыі і абра-
ды.

Сябры таварыства раз-
махам сваіх святаў не пе-
растаюць здзіўляць гасцей. 
Сёлета беларусы Іркуцка 
адзначылі Каляды 7 сту-
дзеня ў Іркуцкім музычным 
каледжы. З Беларусі на свята 
прыехала бард Таццяна Бе-
ланогая.

“Я была вельмі ўражаная. 
Не чакала, што ў Іркуцку 
столькі заўзятых беларусаў. 
У мяне было ўражанне, што 
няма ніякай розніцы паміж 
Мінскам і Іркуцкам, столькі 
там беларусаў, – распавяла 
пра паездку Таццяна. – Ім-
прэза была арганізавана 
на вельмі высокім узроўні. 
Сабралася каля 70 чалавек. 

Ведаеце, у Беларусі часам 
ладзяць нешта такое штуч-
нае – квазі-каляды ці квазі-
купалле. А тут усё было 
вельмі натуральна, шчыра, 
з любоўю. Натуральныя 
строі. Дзяўчаты з суполкі 
самі вышывалі. Натураль-
ныя вершы, песні. Мне было 
вельмі прыемна, што мяне 
запрасілі на гэтае свята. Гэта 
для мяне вялікі гонар”.

На Іркуцкім канцэрце 
Таццяны Беланогай гучалі 
песні на калядную тэматы-
ку, балады. Таксама спявачка 
парадавала слухачоў песнямі 
з новага альбому “Ніткі”.

Пачалося свята з калядак, 
якія спявалі дзяўчаты з мо-
ладзевага клубу “Крывічы” 
і ўдзельнікі фальклорнага 
гурта “Ленушка”. За імі на 
сцэну выйшла Таццяна Бе-
ланогая. Пасля яе канцэр-
ту ўдзельнікі моладзевага 
клубу “Крывічы” паказалі 
тэатралізаванае прадстаў-
ленне “Калядкі”. А затым 
была танцавальная гадзіна. 
Усе ахвотныя (а іх было 
шмат) маглі навучыцца тан-

чыць беларускія бытавыя 
народныя танцы.

Па словах Таццяны Бела-
ногай, у Іркуцкай суполцы 
шмат небеларусаў.

“Яны далучыліся, бо там 
весела, – гаворыць Таццяна. 
– Усё вельмі цёпла і шчыра, 
і гэта адразу бачна. Вельмі 
шмат моладзі. Усе ведаюць 
беларускую мову. Шэсць ты-
сяч кіламетраў, а як быццам 

нікуды і не з’язджала!”
На наступны дзень Тац-

цяна Беланогая, старшыня 
ІТБК Алег Рудакоў і стар-
шыня моладзевага клубу 
“Крывічы” Воля Галанава 
з’ездзілі на Байкал і разам 
падняліся на пік Я. Чэрска-
га.

Інфармацыйны цэнтр МГА 
“ЗБС “Бацькаўшчына”

у іркуцку прайшла канферэнцыя, прыСвечаная пераСяленню 
БеларуСаў у прыБайкалле

Міжнародная навукова-
практычная канферэнцыя, 
прысвечаная 100-годдзю 
Сталыпінскай рэформы – са-
мага масавага перасялення 
беларусаў у Прыбайкалле 
– адбылася 16–18 снежня ў 
Іркуцку.

Сталыпінская аграрная 
рэформа праходзіла з 1906 
па 1917 гады. Асноўная маса 
сялян у Расіі да рэформы 
паставілася адмоўна. Але 
беларускія сяляне, маючы 
вялікія сем’і і маленькія зя-
мельныя надзелы, успрынялі 
рэформу як магчымасць на-
быцця зямлі на бязмежных 
прасторах Сібіры, а значыць, 
як магчымасць выжывання. 

У выніку рэформы, па 
некаторых дадзеных, у Сібір 
перасяліліся ад 800 тысяч да 
1,5 мільёна беларускіх ся-
лян. У Прыбайкаллі ўзніклі 
цэлыя анклавы размешча-
ных блізка адна да адной 
беларускіх вёсак. Так, па 

архіўных дадзеных, толькі 
ў Тулунскім раёне Іркуцкай 
вобласці з 157 вёсак, утво-
раных падчас правядзення 
Сталыпінскай рэформы, 124 
вёскі ўтварылі беларусы.

Арганізатарам навуковай 
канферэнцыі, прысвечанай 
100-годдзю Сталыпінскай рэ-
формы, выступіла Іркуцкае 
таварыства беларускай куль-
туры імя Яна Чэрскага.

Па словах старшыні 
ІТБК Алега Рудакова, акра-
мя навукоўцаў з Іркуцка, у 
канферэнцыі бралі ўдзел 
госці з Беларусі, з Масквы, 
Новасібірска, Екацерынбур-
га. З віншавальнымі словамі 
выступілі прадстаўнікі поль-
скай і літоўскай суполак 
Іркуцка.

“Мы нават не разлічвалі 
на такую цікавасць да ме-
рапрыемства, – сказаў 
Алег Рудакоў. – Зала была 
разлічана на 50 чалавек, а 
ўдзельнікаў было 90, так што 

нават месца не хапіла ўсім”.
З Беларусі для ўдзелу 

ў канферэнцыі ў Іркуцк 
прыехаў гісторык Андрэй 
Кіштымаў. Ён выступіў на 
канферэнцыі з дакладам на 
тэму “Сталыпін і Беларусь”.

“Усё прайшло вельмі до-
бра. Мне вельмі спадабала-
ся, – падзяліўся сваімі ўра-
жаннямі Андрэй Кіштымаў. 
– Гэта была не толькі наву-
ковая імпрэза, але і культур-
ная. У межах мерапрыемства 
адбыўся яшчэ і канцэрт мяс-
цовых беларускіх суполак з 
тых мясцін, якія былі заселе-
ны беларусамі якраз у перы-
яд Сталыпінскай рэформы. 
Нашчадкі тых беларусаў і 
цяпер захоўваюць і шану-
юць беларускія традыцыі. 
Дарэчы, Сталыпінская рэ-
форма – гэта было першае 
добраахвотнае перасяленне 
беларусаў у Сібір, бо ра-
ней перасяленне адбыва-
лася пад прымусам: гэта 

былі паўстанцы 1830–31 
гг., удзельнікі паўстання 
1863–64 гг., сярод якіх, між 
іншым, быў і Ян Чэрскі, чыё 
імя носіць Іркуцкае тавары-
ства беларускай культуры. 
Мяне прыемна ўразіла, як 
актыўна працуе іркуцкая 
суполка і яе кіраўнік Алег 
Рудакоў. За Уральскім хрыб-
том, напэўна, чатыры вялі-
кія суполкі, але Іркуцкая 
найбольш актыўная і вядзе, 
на мой погляд, найбольш 
цікавую працу”.

Вынікі канферэнцыі бы-
лі падведзены падчас кру-
глага стала, які адбыўся ў 
сядзібе ІТБК. Яго ўдзельнікі 
абмеркавалі неабходнасць 
правядзення юбілейных ме-
рапрыемстваў, прысвечаных 
150-годдзю паўстання Касту-
ся Каліноўскага, якое будзе 
адзначацца праз некалькі 
год.

“Мы павінны запла-
наваць нейкія дзеянні                     
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Міжнародная навуковая канферэн-
цыя пад назвай “Багуслаў Радзівіл і яго-
ны час”, прысвечаная 390-годдзю з дня 
нараджэння знакамітага дзяржаўнага і 
вайсковага дзеяча, палітыка і мецэната 
Вялiкага Княства Лiтoўскага, адбылася 
15 снежня ў Калінінградзе (Расія).

Імпрэза была iнiцыявана i аргані-
завана старшынёй беларускaй суполкi 
“Каралевец” у Калінінградзе Ігарам 
Шаховічам. У канферэнцыi бралі 
ўдзел навукоўцы з Польшчы, Беларусі 
і Расіі. Сярод іншых выступілі Міколa 
Волкаў (Варшава) з дакладам на тэму 
“Новы замак у Слуцку: архітэктура і 
функцыі”; Наста Скеп’ян (Мінск) з да-
кладам  пад назвай “Скарбы Радзівілаў 
у Караляўцы”; Андрэй Куваеў (Мінск) 
з дакладам “Біржанскія Радзівілы”;  

Уладзімір Сіўчыкаў (Мінск) з дакла-
дам на тэму “Аўтабіяграфія” Багуслава 
Радзівіла. З гісторыі беларускага вы-
дання”.

Завяршылася канфе-
рэнцыя выступам гурта 
сярэднявечнай музыкі 
“Бона Сфорца” (на фота) 
з беларускай сталіцы. 
Пасля канферэнцыі 
ўдзельнікі наведалі магілу 
Багуслава Радзівіла ў Ка-
федральным саборы, дзе 
ён пахаваны поруч са сва-
ёй жонкай Ганнай Мары-
яй. 

Выступ гурта “Бона 
Сфорца” быў спецыяль-
ным падарункам удзель-

БагуСлаў радзівіл і ягоны чаС

16 студзеня 2011 года Марыі Чапя-
лёвай (з Шабуняў) – пляменніцы Івана, 
Антона, Стэфана Луцкевічаў споў-
нілася б 100 год. Усяго 14 месяцаў яна 
не дажыла да свайго юбілею! А мы, Бе-
ларускае грамадска-культурнае тава-
рыства ў Санкт-Пецярбургу, невялікай 
грамадой, разам са сваякамі і знаёмымі 
сабраліся ў яе ўтульнай хаце. Гэта быў 
вечар успамінаў, і яна была разам з 
намі.

Тут калісьці наша паэтка сп. Аўгін-
ня Кавалюк чытала нам свае вер-
шы і давала першапачатковыя веды 
беларускай мовы. У 1991 годзе тут 
здымалася частка фільма “Два веча-
ры з Луцкевічамі” (рэдакцыя “Адра-
джэнне” “Беларусьфільма”). Частымі 
наведвальнікамі былі беларускія госці 
з розных краінаў. У гэты вечар гучалі 
ўспаміны, якія пакінула спадарыня Ма-

рыя аб Антоне і Стэфане Луцкевічах, 
аб жыцці на поўначы і працы лекара. 
Яна пісала: “За сваё доўгае жыццё мне 
прыйшлося перажыць шмат і добрага 
і дрэннага, але я не наракаю на долю, 
як здарылася, так здарылася. Згаджаю-
ся з лёсам. Я думаю, што гэта якраз 
самае галоўнае. Трэба ўмець усё пера-
жыць”. На заканчэнне мы паглядзелі 
фільм аб святкаванні 95-годдзя Марыі 
Аляксандраўны.

Усе 20 год існавання нашай 
суполкі яна заўсёды была з намі. Як 
напісаў сп. Анатоль Кірвель, “Марыя 
Аляксандраўна сагравала нас цяплом 
сваёй душы – цяплом, якое не дае згас-
нуць хліпкаму агеньчыку беларушчы-
ны сярод хмызоў і каменю паўночнай 
сталіцы”.

Бажэна Грыгор’ева,
сябра БГКТ, Санкт-Пецярбург

БеларУсы санкт-пецярБУрга ўшанавалі 
памяць марыі чапялёвай

Кіраўнікамі 3-х бела-
рускіх арганізацый з Літвы, 
Латвіі і Эстоніі ў кастрычніку 
2010 года была створана 
Міжнародная канфедэра-
цыя беларусаў памежжа. 
Пра гэта паведаміў стар-
шыня канфедэрацыі Алег 
Давідзюк. На сённяшні дзень 
штаб-кватэра канфедэрацыі 
знаходзіцца ў Вісагінасе 
(Літва) на базе памяшканняў 
Беларускага цэнтра “Крок”.

Па словах сп-ра Даві-
дзюка, ідэя стварэння та-
кой арганізацыі, у якую 
ўваходзілі б беларускія су-

полкі памежных з Беларус-
сю краін, распрацоўвалася 
пачынаючы з лета 2010 
года, у кастрычніку яна 
знайшла сваё ўвасабленне 
ў Міжнароднай канфе-
дэрацыі беларусаў памеж-
жа. Асноўнай мэтай кан-
федэрацыі, акрамя агульных 
задач, характэрных для ўсіх 
беларускіх арганізацый за-
межжа, з’яўляецца пашы-
рэнне супрацоўніцтва паміж 
памежнымі рэгіёнамі Бе-
ларусі і краінамі-суседзямі ў 
разнастайных галінах.

Алег Давідзюк выказаў 

спадзяванне, што да кан-
федэрацыі будуць далу-
чацца іншыя беларускія 
арганізацыі памежных з 
Беларуссю рэгіёнаў Пры-
балтыкі, Украіны, Польшчы 
і Расіі. Па яго словах, такая 
праца ўжо праводзіцца. 

Першы крок дзейнасці 
канфедэрацыі ўжо зробле-
ны. Ад імя канфедэрацыі 
адпраўлены заклікі ў адпа-
ведныя інстанцыі Еўразвязу, 
Літвы і Беларусі аб стварэнні 
новага пункта міжнароднага 
пропуска на ўсходзе мяжы 
паміж Літвой і Беларуссю. 

Гэта павінна палепшыць сі-
туацыю з пераездамі для ты-
сяч грамадзян Літвы, Латвіі 
і Беларусі, паведаміў Алег 
Давідзюк.

Інфармацыйны цэнтр МГА 
“ЗБС “Бацькаўшчына”

Каардынаты для сувязі 
з Міжнароднай канфедэра-
цыяй беларусаў памежжа:

Tarptautinė pasienio 
baltarusių konfederacija

Sedulinos 18-53 Visaginas  
Lithuania, LT-31122

tel/fax 00-370-386-60941
m. 00-370-663-53443
krok@tts.lt 

створана міжнародная канФедэрацыя 
БеларУсаў памежжа

па ўшанаванні юбілею. У першую чар-
гу з беларускага боку, але і для іркуцкіх 
беларусаў гэтая тэма не чужая”, – 
адзначыў Андрэй Кіштымаў.

Па матэрыялах канферэнцыі бу-
дзе выдадзены зборнік навуковых 
артыкулаў.

На думку Алега Рудакова, пытанні 
Сталыпінскай рэформы і перасялення 
беларусаў у Сібір вельмі мала дасле-
даваныя. З мэтай прыцягнуць увагу 
навукоўцаў і студэнтаў да гэтай тэмы 
плануецца арганізаваць чарговую на-
вуковую канферэнцыю, прысвечаную 
Сталыпінскай рэформе, напрыканцы 
2011 года, – паведаміў Алег Рудакоў.

Інфармацыйны цэнтр 
МГА “ЗБС “Бацькаўшчына”

... канферэнцыя, 
прыСвечаная пераСяленню 
БеларуСаў у прыБайкалле

Працяг. Пачатак на стар. 5

нікам і  арганізатарам канферэнцыі ад 
ЗБС “Бацькаўшчына” і ФНКА “Белару-
сы Расіі”.

Паводле Уладзіміра Сіўчыкава
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Убачыў свет новы нумар 
альманаха “Запісы БІНІМ” 
(Беларускі інстытут навукі 
і мастацтва). Тэма гэтага 
нумару – эпісталярыі.

Як адзначацца ў 
прадмове да выдан-
ня, у эпісталярыях 
“можна знайсці такія 
дэталі эміграцыйнай 
штодзённасці, адценні 
міжасабовых дачыненняў, 
якія не знойдзеш ні ў 
дзённіках, ні ў мемуарах, 
ні ў вусных сведчаннях. Эпісталярыі 
як дэталізаваны адбітак адносінаў 
паміж аўтарам і адрасатам шмат да-
юць для разумення часу і спецыфікі 
эміграцыйнага жыцця, тых ці іншых 
учынкаў у яго кантэксце”.

У нумары чытач знойдзе падбор-
ку ліставання Антона Адамовіча з На-
талляй Арсенневай і прэзідэнта Рады 
БНР Міколы Абрамчыка з Янкам 
Запруднікам, а таксама лісты Міхася 
Міцкевіча, Яўхіма Скурата, Масея 
Гітліна, біяграфічныя тэксты пра ма-
стака Уладзіслава Старэвіча, святара 

Апанаса Рэшаця, пасла 
польскага сейма Аляксан-
дра Стагановіча, грамад-
скага дзеяча, публіцыста 
Ізыдыра Плашчынскага і 
інш.

Упершыню друкуец-
ца праца Сымона Брагі 
(Вітаўта Тумаша) “На Захад 
і Ўсход (Пра беларускую 
культурную экспансію)”.

У віртуальным музеі 
БІНІМу – тэкст пра маркі 
і кружэлкі, а таксама пад-

борка фотаздымкаў марак, значкоў і 
медалёў, вырабленых эмігрантамі роз-
ных часоў.

У гэтым нумары “Запісаў БІНІМ” 
з’явілася новая рубрыка – “Дзеці 
эміграцыі”, у якой плануецца 
публікаваць артыкулы пра жыццё і 
дзейнасць другога, трэцяга і наступна-
га пакаленняў беларускай дыяспары. 
Адкрывае рубрыку гутарка з дачкой 
вядомых дзеячаў беларускага замежжа 
Зоры і Вітаўта Кіпеляў Алесяй.

Інфармацыйны цэнтр 
МГА “ЗБС “Бацькаўшчына”

эпісталярная спадчына эміграцыі ў 
новым нУмары “запісаў Бінім”

віншаванне СяБраў 
вялікай рады

віншаванні навіны друку

Маем гонар павіншаваць з днём на-
раджэння сябраў Вялікай Рады Згурта-
вання беларусаў свету “Бацькаўшчына”, 
якія нарадзіліся ў лютым: Арсеня Ліса, 
Леаніда Лыча, Зміцера Гаўрусіка (Бела-
русь), Міколу Нікалаева (Расія). Жада-
ем Вам выдатнага здароўя, бадзёрасці, 
аптымізму, натхнёнай працы, поспехаў 
ва ўсіх справах.

У лютым двое шаноўных сябраў 
Вялікай Рады адзначаюць юбілеі. 15 
лютага – Аркадзь Крупенька (Расія), 
28 лютага – Васіль Астаповіч (Украіна). 
Віншуем Вас з юбілеем і зычым заўсёды 
заставацца здаровымі, бадзёрымі, 
поўнымі сіл. Няхай кожны новы дзень 
прыносіць з сабой радасць і цеплыню! 

Управа МГА “ЗБС “Бацькаўшчына”

Выстава вядомага белару-
скага  мастака з Віленшчыны 
Алега Аблажэя цягам двух 
студзеньскіх тыдняў пра-
ходзіла ў грамадскай зале 
Катэдральнага сабора св. Кі-
рылы Тураўскага.

Экспазіцыю склалі больш 
як 30 твораў розных жанраў, 
напісаныя акварэллю або 
акрылікам. 

Выступоўцы на верні-
сажы гаварылі пра аўтара 
карцін як пра актывіста 
віленскай беларускай гра-
мады, прыгадалі, што ён 
удастоены медаля “13 сту-
дзеня” за адвагу і самаадда-

насць, праяўленую 
пры абароне неза-
лежнасці Літвы 
(1991), што ён піша 
вершы, робіць 
густоўныя ілю-
страцыі для кніг.

Аповед пра ві-
ленскую штодзён-
насць, які вельмі 
зацікавіў прысут-
ных, мастак су-
праваджаў пака-

зам сваіх шаржаў і 
карыкатур: партрэтнае пада-
бенства і дасціпны аўтарскі 
гумар былі “на вышыні”.

Зладзілі гэты візіт Але-
га Аблажэя ў ЗША акты-
вісты Бруклінскага аддзе-
ла БАЗА і царкоўная рада 
Катэдральнага сабора св. 
Кірылы Тураўскага Бела-
рускай аўтакефальнай 
праваслаўнай царквы. І 
медальён з “Пагоняй”, які 
падарылі мастаку на ўспамін 
пра сустрэчу, цяпер будзе 
своеасаблівым сімвалам бе-
ларускай салідарнасці.

Паводле “Нашай Нівы”

у нью-Ёрку праходзіць выСтава 
БеларуСкага маСтака з вільні Традыцыйная дзіцячая 

ялінка адбылася 9 студзе-
ня ў царкве св. Еўфрасінні 
Полацкай у Саўт-Рыверы 
(ЗША), у залі Беларуска-
Амерыканскага Цэнтру.

Удзельнікі святочнай 
праграмы дэкламавалі бе-
ларускія вершы і спявалі 
беларускія і амерыканскія 
калядкі пад музыку сям’і 
Валянціна і Таццяны Дзя-
мешчыкаў ды іхных дзяцей, 
Вольгі і Сяргея.

Бацькі і дзяды ўдзельнікаў 
праграмы, а таксама настая-
цель царквы св. Еўфрасінні 
Полацкай а. Міхаіл разам 

з прыхаджанамі прыемна 
правялі час у вясёлай атмас-
феры, удзячныя за святочны 
настрой. Сястрыцтва царк-
вы, а таксама бацькі дзяцей 
і некаторыя прыхаджанкі 
парупіліся аб смачнай ежы і 
ласунках-пачастунках, якія 
дзеці шчодра раздавалі пры-
сутным. Шумлівую грама-
ду малых і моладзі наведаў 
беларускі Дзед Мароз (сп. 
Ігар Шаройкін) з торбай цу-
керак.

А на заканчэнне прыбыў 
на пажарнай машыне і 
амерыканскі Санта Клаўс з 
торбай падарункаў. 

“Наша Ніва”

Ялінка ў Саўт-РывеРы

калЯды ў Гайленд-ПаРку і нью-ЁРку

Святкаванне Калядаў 
адбылося ў Парафіі Святой 
Жыровіцкай Іконы Божай 
Маці ў Гайленд-Парку (штат 
Нью-Джэрсі, ЗША).

6 студзеня ў царкве адбы-
лася архірэйская Усяночная 
служба. На наступны дзень 
была адслужана архірэйская 
Літургія, пасля якое вернікі 
адзначалі свята Нараджэння 

Хрыстовага.
9 студзеня ў Катэдраль-

ным Саборы Святога Кірылы 
Тураўскага ў Нью-Ёрку ад-
былася Архірэйская Літургія.
Пасля набажэнства вернікі 
працягвалі святкаваць Ка-
ляды ў Парафіяльнай Зале 
Катэдры. Дзеці з бацькамі 
вадзілі Карагод вокал Каляд-
най ялінкі, спявалі Калядкі.

Паводле belapc.org
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in memoriam

4 лютага – 80 гадоў таму, у 1931-м, у 
Мінску, пасля допытаў у АДПУ, скончыў 
жыццё самагубствам Усевалад Ігнатоўскі 
(1881-1931), гісторык, першы прэзідэнт Бе-
ларускай Акадэміі навук.

4 лютага – 60 гадоў таму, у 1950-м, памёр 
Ян Булгак (1876-1950), фотамастак, этно-
граф, краязнавец.

5 лютага – 95 гадоў таму, у 1916-м, 
нарадзілася Валянціна Пашкевіч (дзяв. 
Жукоўская) (1916-2004), дзеяч эміграцыі 
ў Канадзе, аўтар беларускіх падручнікаў 
і адна з аўтараў “Ангельска-беларускага 
слоўніка”.

5 лютага – 10 гадоў таму, у 2001-м, у Глен 
Коў (Нью-Ёрк, ЗША), памёр Масей Сяднёў 
(1915-2001), літаратар, вязень савецкага кан-
цлагеру, дзеяч эміграцыі ў Нямеччыне і 
ЗША. Пахаваны на беларускіх могілках у 
Саўт-Рыверы (Нью-Джэрсі, ЗША).

7 лютага – 120 гадоў таму, у 1891-м, па-
мёр Вінцэнт Каратынскі (1831-1891), бела-
рускі і польскі паэт, публіцыст, пераклад-
чык.

8 лютага – 90 гадоў таму, у 1921-м, 
нарадзіўся Іван Мележ (1921-1976), пісь-
меннік, грамадскі дзеяч. 

12 лютага – 265 гадоў таму, у 1746-м, у 
Косаўскім касцёле ахрышчаны Тадэвуш 
Касцюшка (1746-1817), дзяржаўны і вайско-
вы дзеяч, кіраўнік паўстання 1794 г.

14 лютага – 105 гадоў таму, у 1921-м, 
нарадзіўся Мікола Улашчык (1906-1986), 
гісторык, археограф, археолаг, этнограф, 
краязнавец, літаратар.

15 лютага – 85 гадоў таму, у 1926-м, 
нарадзіўся Мікола Ягаўдзік (1926-1989), вай-
сковец, дзеяч эміграцыі ў Бельгіі і ЗША.

17 лютага – 205 гадоў таму, у 1806-м, на-
радзіўся Канстанцін Тышкевіч (1806-1868), 
гісторык, краязнавец, адзін з заснавальнікаў 
беларускай навуковай археалогіі.

17 лютага – 95 гадоў таму, у 1916-м, 
памерла Цётка (сапр. Алаіза Пашкевіч, 
па мужу Кайрыс) (1876-1916), грамадска-
палітычны дзеяч, паэтка, асветніца, выда-
вец.

21 лютага – Міжнародны дзень роднай 
мовы. 

23 лютага – 245 гадоў таму, у 1766-м, у 
Люневілі (Францыя) памёр Станіслаў Ляш-
чынскі (1677-1766), кароль Рэчы Паспалітай 
і вялікі князь літоўскі (1704-1709, 1733).

28 лютага – 395 гадоў таму, у 1616-м, 
памёр Мікалай Крыштаф Радзівіл Сіротка 
(1549-1616), дзяржаўны дзеяч Вялікага Кня-
ства Літоўскага, падарожнік-мемуарыст.

БеларуСкі каляндар 
памятных дат 

на люты 2011 года

у БелаСтоцкім цэнтРы культуРы ПРаГучалі 
БелаРуСкіЯ калЯдкі

28 снежня загінула ў аўтакатастрофе 
паэтка, журналістка, перакладчыца 
Таццяна Сапач. Яна разам з мужам 
Сяргеем Дубаўцом вярталася ад дачкі, 
якая нарадзіла ім унучку.

Таццяна Сапач нарадзілася 26 
жніўня 1962 года ў вёсцы Маркава 
(Маладзечанскі раён). Скончыла жур-
фак БДУ.

Заснавальніца і аўтарка культу-
ралагічнай праграмы “Альбаросіка” на 
Беларускім радыё (1987–1989).

Супрацоўніца радыёстанцыі “Бал-
тыйскія хвалі” (2000-2001). Адна з 
аўтарак перадачы “Палітычная геа-
графія” на “Радыё Свабода”. Рэдак-
тарка і аўтарка праграмы “Віленскі 
сшытак” на Літоўскай нацыянальнай 
тэлевізіі (з 1991). Аўтарка літаратурных 
перакладаў з літоўскай і польскай 
моваў. У 1992 годзе выйшаў зборнік 
паэзіі “Восень”. У 2008 – “Няхай не 
пакіне нас восень”. Удзельніца праек-
ту “Радыё Свабода” “Начная чытанка” 
(2007).

“Яна была цудоўнай паэткай: гра-
мада ведала яе як майстра паэтычнага 
слова. Была выдатнай журналісткай. 
Скончыла журфак БДУ, дзе і пася-
бравала з Сяргеем Дубаўцом, які 
вярнуўся з войска. Пачаўшы працу на 
тэлебачанні, звязала з ім свой лёс. Была 

адной з першых, хто адраджаў бела-
рускую Віленшчыну ў пачатку 1990-х. 
Прымала чынны ўдзел у працы тамтэй-
шай беларускай грамады, у стварэнні 
рэлігійных суполак, хораў, клубаў. 
Нязменна дваццаць гадоў была рэдак-
таркай і аўтаркай праграмы “Віленскі 
сшытак” на літоўскім тэлебачанні, 
праз якую беларусы Віленшчыны не 
пачуваліся самотнымі. Была сталым 
аўтарам “Нашай Нівы” ад моманту яе 
аднаўлення”, – напісаў пра Таццяну 
Сапач Сяргей Харэўскі.

Паводле “Радыё Свабода” 
і “Нашай Нівы”

***
Згуртаванне беларусаў свету 

“Бацькаўшчына” выказвае шчырыя 
спачуванні сям’і і блізкім Таццяны 
Сапач у сувязі з жахлівай трагедыяй. 

На Каляды беларусы Лондана ў 
царкве Пятра і Паўла маліліся за вязняў 
і пацярпелых у нядаўніх падзеях у 
Мінску. І напярэдадні Божага Нара-
джэння, і ў сам дзень свята супольнасць 
прыгадвала нявінна пацярпелых. Айцы 
Аляксандар Надсан і  Сяргей Стасевіч 
маліліся за вызваленне зняволеных і су-

калЯды надзеі ў лондане

таццяна Сапач
1962-2009

У Беластоцкім ваяводскім асяродку 
анімацыі культуры прайшлі “Каляд-
ныя сустрэчы”, якія ладзілі выхавацелі 
беларускай групы з дзіцячага садка           
№ 14 у Беластоку.

Па словах старшыні аб’яднання 
“АБ-БА” Барбары Пякарскай, якая 
была адным з арганізатараў першых 
калядаванняў, “Калядныя сустрэчы” – 
гэта добрая нагода, каб сабрацца разам 

і правесці супольныя калядаванні.
“Нас было намнога менш і ў выніку 

– было больш камерна, месца нам ха-
пала ў садку і, праўду сказаўшы, не 
думалі, што трэба будзе выходзіць 
кудысьці навонкі, бо не будзе месца ў 
садку, – распавядае Барбара Пякарская. 
–  Думаю, трэба цешыцца, што нас усё 
больш, садок папулярны, дзяцей у ім 
штораз больш”.

Паводле “Радыё Рацыя”

пакой у краіне. 
Беларуская Каталіцкая Місія ў Лон-

дане падрыхтавала невялікую калек-
цыю беларускіх калядак. Вернікі з ра-
дасцю даведаліся, што гэтая падборка 
была дасланая ў Мінск і перададзеная 
палітзняволеным у розных турмах.

Паводле belarusians.co.uk


