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11 дЗён

Спачатку ў лістападзе 2009 
года была створаная мясцовая 
беларуская нацыянальна-куль-
турная аўтаномія “Сябры” горада 
Ржэва і Ржэўскага раёна. 

“Сярэднявечны танец”, “Шве-
дскі патоп”, “Ліўскі замак” – гэта 
толькі некаторыя назвы тых кар-
цінаў, якія беларускі мастак Алесь 
Пушкін прадставіў гледачам у 
Варшаве. 

МГА “Згуртаванне беларусаў 
свету “Бацькаўшчына” выказвае за-
непакоенасць з нагоды таго, што з    
1 верасня 2009 года “Радыё Швецыя” 
спыняе вяшчанне на беларускай 
мове.

Пра гэтае рашэнне паведаміў 
кіраўнік Міжнароднага канала Шве-
дскага нацыянальнага радыё (у гэты 
канал уваходзіць і “Радыё Швецыя”) 
Інгемар Лёфгрэн. Па словах спадара 
Лёфгрэна, Шведскае радыё “зрабіла 
цяпер выбар на карысць вяшчання 
на адной з вялікіх еўрапейскіх мо-
ваў, а менавіта – рускай, тым больш, 
што гэта мова, якую разумеюць і ў 
Беларусі”.

Перадачы па-беларуску гучалі ў 
эфіры “Радыё Швецыя” ад 2004 года. 
Журналісты беларускай рэдакцыі 
расказвалі ў сваіх перадачах пра 
Швецыю як пра дэмакратычную 
краіну і тым самым садзейнічалі 
дэмакратычнаму развіццю Бела-
русі. Вялікая ўвага надзялялася 
асвятленню беларускай культу-
ры, шведска-беларускіх адносінаў. 
Слухачамі перадачы былі таксама 
прадстаўнікі беларускай дыяспары 
ў Швецыі ды іншых еўрапейскіх 
краінаў. 

Спыненне перадач па-беларуску 

не толькі перавядзе да змены 
моўнага асяроддзя, але і паўплывае 
на змест праграмы: натуральна, 
што руская служба будзе надзяляць 
болей увагі расійска-шведскім ад-
носінам. Больш за тое, спыненне 
вяшчання па-беларуску зменшыць 
прысутнасць беларускай мовы ў 
свеце, што нельга дапусціць, уліч-
ваючы сённяшнюю сітуацыю з 
мовай у Беларусі і пагражальныя 
асімілятыўныя працэсы сярод бе-
ларусаў замежжа.    

Падобна на тое, што ў сувязі 
з пацяпленнем адносін паміж 
Беларуссю і Еўразвязам, праца 
беларускай рэдакцыі, што спры-
яла дэмакратызацыі Беларусі, 
падаецца кіраўніцтву Шведскай ра-
дыёкампаніі  непатрэбнай. 

МГА “ЗБС “Бацькаўшчына” вітае 
пазітыўныя тэндэнцыі апошняга 
часу па збліжэнні Беларусі з ЕС.  
Аднак пакуль наша краіна не стала 
незваротна на шлях дэмакратызацыі, 
пакуль існуе небяспека знікнення 
роднай мовы тытульнай нацыі, 
нельга пазбаўляць беларусаў ад-
ной з нешматлікіх магчымасцяў 
атрымліваць праўдзівую інфарма-
цыю па-беларуску.

“бацькаўшчына” рыхтуецца да пятага З’еЗду 
беларусаў свету

Управа МГА “ЗБС “Бацькаў-
шчына” 2 ліпеня вызначыла пера-
лік праектаў выніковых дакумен-
таў Пятага з’езду беларусаў свету, 
які адбудзецца 18-19 ліпеня ў 
Мінску. Асноўнымі дакументамі 
з’езду стануць Праграма па супра-
цоўніцтву “Бацькаўшчыны” з бела-
рускай дыяспарай на 4 гады (да 
наступнага з’езду), а таксама праект 
закона “Аб беларусах замежжа” і 
адпаведны зварот да дзяржаўных 
органаў з патрабаваннем паскорыць 
яго прыняцце. Падрыхтаваны праек-
ты іншых дакументаў па найбольш 
значных і актуальных пытаннях.

Названыя дакументы ўжо накіра-
ваны ў Рабочую групу і пасля дапра-

цоўкі будуць апублікаваныя на 
сайце “Бацькаўшчыны” www.zbsb.
org для абмеркавання і ўнясення 
прапановаў з боку беларускай ды-
яспары.

На пасяджэнні Управы быў так-
сама зацверджаны рэгламент з’езду, 
агучана інфармацыя па колькасці 
дэлегатаў, што пацвердзілі свой 
удзел. У сувязі з максімальным вы-
лучэннем дэлегатаў, было прынятае 
рашэнне аб абмежаванні колькасці 
гасцей з Беларусі.

Асобным пунктам парадку 
дня разглядалася пытанне па фар-
маванні бюджэту з’езду.

Інфармацыйны цэнтр 
МГА “ЗБС “Бацькаўшчына”

Зварот Мга “Збс “бацькаўшчына” 
З нагоды спынення беларускаМоўнага вяшчання на 

“радыё швецыі”

Працяг на стар. 8

выстава алены 
тылькінай

Працяг на стар. 2

7 чэрвеня ў Беларускім музеі 
ў Нью-Ёрку адбылося адкрыццё 
персанальнай мастацкай выставы 
“Мары і Думкі” беларускай мас-
тачкі Алены Тылькінай. 



2 навіны

БУэнас-айрэс 
(аргенціна)

15 чэрвеня 2009 года ў Па-
сольстве Беларусі ў Аргенціне ад-
былася сустрэча з прадстаўнікамі 
беларускай дыяспары клубу “Усход” 
з горада Берыса і клубу “Бялінскі” 
з горада Сан-Марцін правінцыі 
Буэнас-Айрэс. 

Падчас сустрэчы абмяркоўваліся 
пытанні рэалізацыі ў 2009 годзе 
ў правінцыі Буэнас-Айрэс шэра-
гу мерапрыемстваў, прысвечаных 
Году роднай зямлі і Дню неза-
лежнасці Рэспублікі Беларусь. 
Нашчадкі беларускіх эмігрантаў 
актыўна ўдзельнічаюць у Трэцім 
міжнародным беларускім конкурсе 
юных і маладых мастакоў “Зям-
ля і людзі: учора, сёння, заўтра”, 
які праводзіцца на тэрыторыі Ар-
генціны пад эгідай Пасольства Рэс-
публікі Беларусь.

Яшчэ адна тэма, што аб-
мяркоўвалася падчас сустрэчы, – 
падрыхтоўка і правядзенне ў Буэнас-
Айрэсе канферэнцыі суайчыннікаў 
у 2009 годзе. У межах канферэнцыі 
маецца абмеркаваць ініцыятывы 
суайчыннікаў  і зацвердзіць прагра-
му мерапрыемстваў на 2009–2010 гг. 

На базе клубу “Бялінскі” Па-
сольствам запланавана правядзенне 
ўрачыстых мерапрыемстваў, прысве-
чаных Дню незалежнасці Рэспублікі 
Беларусь. 

Паводле сайту 
argentina.belembassy.org

БрУсэль (Бельгія)

2 чэрвеня ў Брусэлі насупраць 
будынкаў Савету Еўропы і Еўра-
камісіі актывістамі Беларуска-Еўра-
пейскага задзіночання быў зладжа-
ны пікет салідарнасці з беларускімі 
палітзняволенымі. Пачас пікету 
было распаўсюджана болей за 300 
інфармацыйных бюлетэняў, у 
якіх апавядалася пра сітуацыю ў 
Беларусі. Пікетоўцы былі прыемна 
ўражаныя неабыякавым стаўлен-
нем жыхароў Еўропы да праблемаў 
Беларусі.

Паводле сайту Беларуска-
Еўрапейскага задзіночання 

гайлэнд-Парк (ЗШа)

30 траўня ў суботу ў Гайлэнд-
Парку, што каля Нью-Браўнсуіку 
(штат Нью-Джэрcі) адбыўся чарговы 
Кангрэс Беларуска-Амерыканскага 
Задзіночання (БАЗА). Форум ад-
значыўся гарачымі спрэчкамі па 
некаторых пытаннях. 

Галоўным вынікам Кангрэсу 
сталі выбары старшыні Галоўнай 

Управы БАЗА. На чарговы тэрмін, 
які складае два гады, – да наступнага 
Кангрэсу – быў абраны сп. Вячка 
Станкевіч. 

Вялікую дыскусію вызвала 
пастанова, прынятая Галоўнай 
Управай БАЗА напярэдадні Кан-
грэсу, аб тым, што старшыні 
рэгіянальных аддзелаў БАЗА 
могуць займаць сваю пасаду не 
больш за чатыры тэрміны запар, 
а старшыня Галоўнай Управы 
БАЗА – не больш за тры. Тыя, хто 
выступаў за абмежаванне, аргу-
ментавалі сваю пазіцыю тым, 
што ў некаторых аддзелах улада 
можа быць фактычна ўзурпаваная 
старшынёй, які займае пасаду 
ўжо шмат гадоў, і таму неабходна 
прызначаць новага кіраўніка. 
Супраціўнікі  абмежавання даво-
дзілі, што ва ўсіх аддзелах вы-
бары старшыні праводзяцца на 
дэмакратычнай аснове, і таму 
абмежаванне – штучная мера, 
якая можа пашкодзіць агульнай 
справе. З невялікай перавагай Кан-
грэс прагаласаваў за ўвядзенне 
абмежаванняў і зацвердзіў новае 
палажэнне, якое пачало дзейнічаць 
з моманту прыняцця. 

Таксама на Кангрэсе адбыліся 
выбары новай Галоўнай Управы 
БАЗА, якая, праўда, захавала боль-
шасць сваіх сяброў з папярэдняга 
тэрміну. 

Была створаная камісія з шасці 
чалавек па пытаннях магчымых 
зменаў у Статуце БАЗА, абраная 
рэвізійная камісія з трох чалавек 
пры Галоўнай Управе БАЗА, а 
таксама прынята рашэнне, што 
старшыні аддзелаў і Галоўнай 
Управы павінны выпрацаваць ме-
ханізм адлічэння грашовых сродкаў 
у казну Галоўнай Управы. Пакуль 
жа было вырашана пакінуць старую 
формулу, а менавіта пяць даляраў 
за год з кожнага сябра аддзела. 

Паводле сайту naviny.us

ВаШынгтон (ЗШа)

16 чэрвеня 2009 года ля Мема-
рыялу ахвярам камунізму адбылася 
цырымонія ўскладання вянкоў і 
кветак. У той жа дзень ля будынка 
Кангрэсу ЗША прайшла цырымонія 
ўручэння Медалёў свабоды Тру-
мэна–Рэйгана.

Дэлегацыя беларускай дыяспары 
ў складзе прадстаўнікоў Беларуска-
Амерыканскага Задзіночання і фон-
ду “Мы памятаем” прысутнічала на 
гэтых мерапрыемствах і ўзяла ўдзел 
ва ўскладанні кветак у знак пашаны 
да дзесяткаў мільёнаў ахвяраў 
камунізму.

Паводле сайту bielar.us

7 чэрвеня ў Беларускім музеі 
ў Нью-Ёрку адбылося адкрыццё 
персанальнай мастацкай выставы 
“Мары і Думкі” беларускай мас-
тачкі Алены Тылькінай. Алена 
прадставіла свае творы з 1979 па 2009 
гг. 

Алена нарадзілася ў Оршы ў 
1965 годзе, а сваю першую выставу 
наладзіла ўжо ў 13 гадоў! Дыплом 
з адзнакай аб мастацкай адукацыі 
Алена атрымала ў Беларусі і Расіі. 
За гады навучання Алена працавала 
ў розных галінах – ад алею, акрылу, 
акварэлі, пастэлі і графікі да фрэсак, 
скульптуры і партрэтаў. 

Кожны з яе твораў – гэта фі-
ласафічны, сацыяльны і псіхаана-
літычны нарыс, эмацыянальна глы-
бокі і высокапрафесійны. Алена 
Тылькіна працуе ў розных стылях 
жывапісу: сімвалізм, сюррэалізм, 
рэалізм, графіці і эротыка.

У 1989 годзе мастачка эмігравала 
ў ЗША і жыве цяпер у Нью-Ёрку. 
Алена Тылькіна атрымала медалі 
і адзнакі за ўнёсак у сусветную 
мастацкую скарбніцу. Яе творы 
знаходзяцца ў шматлікіх прыватных 
калекцыях розных краінаў свету. 

Паводле сайту belmuseum.org

талін (эстонія)

Фальклорны песенны ансамбль 
“Лянок” талінскага беларускага 
таварыства “Лёс” выступіў на 11-м 
свяце песні і танцу “Славянскі 
вянок” у Эстоніі. Артысты ўзялі 
ўдзел у шэсці па вуліцах Старога 
горада і ў гала-канцэрце свята, 
які адбыўся ў самай вялікай залі 
эстонскай сталіцы – Гархоле. 

Усяго ў свяце “Славянскі вянок” 
узяло ўдзел больш за 200 творчых 
калектываў з Латвіі, Расіі, Украіны, 
Фінляндыі, Эстоніі.

Паводле “БЕЛТА”

нью-Ёрк (ЗШа)



3навіны

іркУцк (расія)

30 траўня 2009 года ў Іркуцку 
адбыўся VI абласны фестываль-
конкурс “Гучы, гоман беларускі”. У 
фестывалі ўзялі ўдзел калектывы з 
Іркуцкай вобласці, якія выконваюць 
творы на беларускую тэматыку. 
Найлепшыя выканаўцы атрымалі 
дыпломы лаўрэатаў фестывалю і 
грашовыя прэміі ад арганізатараў 
мерапрыемства.

Фестываль прымеркаваны да 
ўгодкаў стварэння Рэгіянальнай 
грамадскай арганізацыі “Іркуцкае 
таварыства беларускай культуры 
імя Яна Чэрскага” (ІТБК), якая была 
заснаваная 31 траўня 1996 года. 
З гэтага моманту чальцы і сябры 
таварыства адзначаюць гэтую дату 
як Дзень прыбайкальскіх беларусаў 
і традыцыйна ладзяць у гэты дзень 
культурніцкія мерапрыемствы.

Паводле інфармацыі 
“ІТБК імя Я. Чэрскага”

маскВа (расія)

Саветам рэгіянальнай на-
цыянальна-культурнай аўтаноміі 
“Беларусы Масквы” ў межах мера-
прыемстваў па святкаванні 65-годдзя 
вызваленя Беларусі ад нямецка-
фашысцкіх захопнікаў 10 чэрвеня 
ў Цэнтральным музеі Вялікай 
Айчыннай вайны была праведзеная 
навуковай канферэнцыя “65-я га-
давіна вызвалення Беларусі ад 
нямецка-фашысцкіх захопнікаў: гіс-
торыя і сучаснасць”.

У працы канферэнцыі ўзялі ўдзел 
ветэраны Вялікай Айчыннай вайны, 
якія ўдзельнічалі ў вызваленні Бе-
ларусі, прафесарска-выкладчыцкі 
склад, слухачы і курсанты вайсковых 
вышэйшых навучальных установаў 
Масквы, чальцы ваеннай навуковай 
грамады і інш. 

***
Дні Мінска прайшлі 6–22 чэрвеня 

2009 года ў Паўднёвай адміні-
стратыўнай акрузе горада Масквы. 

У межах Дзён Мінска право-
дзіліся круглыя сталы па прагра-
мах структурных падраздзяленняў 
Мінгарвыканкаму і прэфектуры 
Паўднёвай адміністратыўнай ак-
ругі Масквы, таварыскі матч па 
баскетболе, гала-канцэрт з удзелам 
творчых калектываў Мінска, су-
меснае пасяджэнне Прэфектуры 
Паўднёвай адміністратыўнай акругі 
Масквы і Мінгарвыканкаму. 

Таксама праходзіла выстава-
кірмаш мінскіх вытворцаў, у якой 
узяло ўдзел больш за 70 прад-
прыемстваў.

Паводле сайту “Беларусы Масквы”

15 чэрвеня ў маскоўскім Доме 
нацыянальнасцяў адбыўся вечар, 
прысвечаны 85-годдзю з дня 
нараджэння славутага беларускага 
пісьменніка Васіля Быкава. Падчас 
імпрэзы адбылася прэзентацыя 
кнігі “Васіль Быкаў” і прэм’ерны 
паказ дакументальнага фільма Сяр-
гея Галавацкага “Смерці няма” пра 
беларускага пісьменніка. Фільм 
быў зняты на замову тэлеканала 
“Культура”.

Паводле сайту 
“Беларуская Масква”

санкт-ПецярБУрг 
(расія)

15 чэрвеня 2009 года ў Санкт-
Пецярбургу прайшла семнаццатая 
штогадовая канферэнцыя “Санкт-
Пецярбург і беларуская культура”, 
прысвечаная 150-годдзю з дня 
нараджэння Браніслава Ігнацевіча 
Эпімаха-Шыпілы. Арганізатарамі 
канферэнцыі выступілі Расійская 
нацыянальная бібліятэка і Санкт-

Пецярбургская асацыяцыя бела-
русістаў.

У канферэнцыі ўзялі удзел 
20 дакладчыкаў з Беларусі, Ра-
сіі і Польшчы. Беларусь на кан-
ферэнцыі прадставілі дырэктар 
Беларускага  дзяржаўнага   архіва-
музея літаратуры і мастацтва 
Ганна Запатыркіна, загадчык 
аддзелу навуковых публікацый 
Нацыянальнага архіва Рэспублікі 
Беларусь, кандыдат гістарычных 
навук Віталь Скалабан, выкладчык 
Беларускага дзяржаўнага ўнівер-
сітэта культуры і мастацтваў, сяб-
ра Саюзу кампазітараў Беларусі 
Яўген Паплаўскі і іншыя дзеячы 
беларускай культуры. Таксама 
звярнулі на сябе ўвагу даклады 
прафесара Антонія Мірановіча і 
доктара гісторыі Уршулы Паўлючук 
з Беластоцкага ўніверсітэта.

Паводле інфармацыі
 Міколы Нікалаева

Cтакгольм 
(ШВецыя) 

Беларуская спявачка Руся, фа-
тограф Ксенія Авімава і аўтар 
сатырычных мультоў пра сучасную 
Беларусь Павел Марозаў – гэтыя 
імёны прывабілі другога чэрвеня 
каля 40 чалавек у невялікую 
музычную краму-кавярню “Мульці-
кульці” ў цэнтры Стакгольма. 
Імпрэзу “Паведамленні з Беларусі” 
ладзілі сумесна “Шведская іні-
цыятыва за дэмакратыю і правы 
чалавека ва Усходняй Еўропе” і 
дэмакратычны рух “Трэці шлях”. 
“Паведамленні з Беларусі” – так 
называецца і зборнік беларускай 
музыкі, які неўзабаве выйдзе ў 
Швецыі.

Паводле “Радыё Швецыя”

Васіль Быкаў

Выступленне Русі ў музычнай кавярні “Мульці-Кульці”
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цВер (расія)

У пачатку траўня гэтага 
года была створана Беларуская 
нацыянальна-культурная аўтаномія 
па Цвярской вобласці “Братэрства”, 
якая на дадзены момант аб’ядноўвае 
прыкладна 200 чальцоў.

Стварэнне НКА “Братэрства” 
адбывалася ў некалькі этапаў. Спа-
чатку ў лістападзе 2009 года была 
створаная мясцовая беларуская 
нацыянальна-культурная аўтаномія 
“Сябры” горада Ржэва і Ржэўскага 
раёна. На сённяшні дзень у яе 
ўваходзіць 104 чальцы. Пазней, у 
красавіку 2009 года, у горадзе Цвер 
была юрыдычна зарэгістраваная 
беларуская НКА “Спадчына”, 
якая мае каля 95 чальцоў. І толькі 
пасля гэтага з’явілася магчымасць 
зарэгістраваць рэгіянальную бела-
рускую НКА “Братэрства”. (Згодна 
з расійскімі законамі, для таго, каб 
стварыць рэгіянальную аўтаномію, 
неабходна мець 2 мясцовыя). Кіраў-
ніком НКА “Братэрства” быў абраны 
Мікалай Фёдаравіч Гаруноў. 

Асноўнай мэтай новай ар-
ганізацыі ёсць інтэграцыя ўсіх 
прадстаўнікоў беларускай дыяспары 
ў Цвярской вобласці і ўсталяванне 
больш цесных кантактаў з гра-
мадскімі аб’яднаннямі Беларусі. 
Па словах Мікалая Фёдаравіча, 
НКА “Братэрства” мае сур’ёзныя 
намеры па стварэнні сектару 
вывучэння гісторыі, мовы і культуры 
Беларусі. Таксама ў найбліжэйшых 
планах арганізацыі – стварыць 
вакальны квартэт “Шчырасць 
Верхняволжжа”. 38 чальцоў НКА 
“Братэрства” з’яўляюцца студэнтамі 
аграккаледжа “Ржэўскі”. На дадзены 
момант дырэктарам каледжа вы-
дзелены спецыяльны кабінет, у 
якім ствараецца “Беларускі куток”. 
Кіраўніцтва НКА “Братэрства” 
мае намер забяспечыць студэнтам 
каледжа магчымасць праходзіць 
практыку ў аграгарадках Беларусі.

Таксама Мікалай Фёдаравіч 
паведаміў, што актыў НКА “Бра-
тэрства” ў пачатку ліпеня збіраецца 
наведаць Беларусь з тым, каб па-
прысутнічаць на святкаванні Дня 
незалежнасці 3 ліпеня. 

Інфармацыйны цэнтр 
МГА “ЗБС “Бацькаўшчына”

люБлін (ПольШча)

У суботу 30 траўня ў Любліне ў 
межах праекту “Шматкультурны 
Люблін”, мэтай якога з’яўляецца 
прэзентацыя культур нацыянальных 
меншасцяў, гараджане мелі маг-
чымасць бліжэй пазнаёміцца з 
беларускай культурай.

Беларуская дыяспара ў гэ-
тым гістарычным горадзе не 
самая шматлікая, а беларуская 
прысутнасць не адразу “кідаецца ў 
вочы”, але ў гэты дзень люблінцы 
змаглі пераканацца, што яна існуе 
тут побач з польскай, украінскай, 
чачэнскай, цыганскай і інш. 

У старой частцы горада, у 
будынку былога Кароннага тры-
буналу, адбылася творчая сустрэча 
з паэткай Таццянай Нядбай, якая 
на дадзены момант навучаецца ў 
Любліне ў аспірантуры. Спатканне 
праводзіў прафесар аднаго з люб-
лінскіх універсітэтаў, драматург 
Сяргей Кавалёў. Таццяна Нядбай 
расказала пра сваё “навяртанне” 
ў беларушчыну і зачытала не-
калькі ўласных вершаў. Перад 
гасцямі выступілі таксама бард 
Ірына Дарафейчук і паэт Міхал 
Анемпадыстаў. 

Яшчэ адным цікавым ме-
рапрыемствам у той жа дзень 
быў канцэрт “Ноты народаў”, 
які адбыўся ў Цэнтры культуры 
Любліна. Тут гледачы пазнаёміліся 
з іншым абліччам Беларусі, 
прадстаўленым фальклорным ка-
лектывам “Мятліца”, у склад якога 
ўваходзяць студэнты Люблінскага 
каталіцкага ўніверсітэта. На сцэне 
гучалі аўтэнтычныя беларускія 
народныя спевы “Туман ярам”, 
“Вясна-красна”, “Ружа-кветка”, “Ку-
палінка”. Беларусам дапамагалі 
іх польскія сябры, якія цікавяцца 
рыцарскай культурай. Яны паказалі 
некалькі сярэднявечных побыта-
вых сцэнак. Выступ закончыўся 
патрыятычнай песняй “Устань, 
ліцвін”. 

Паводле “Нашай Нівы”

***
Сапраўднай культурнай ма-

ніфестацыяй стала чарговая 
“Ноч культуры”, якая адбылася 
ў ноч з 6 на 7 чэрвеня ў Любліне. 
Разнастайныя формы мастацкага 
выражэння былі прадстаўленыя ў 
260 культурных імпрэзах. У начным 
дыялогу культураў гучалі беларускія 
тэмы. Група моладзі з Берасця 
прэзентавала дакументальную стуж-
ку “Быў такі час”, створаную пад 
кіраўніцтвам доктара гісторыі Пятра 
Бораня і кандыдата гістарычных 
навук Ганны Панішавай. 

Музычны гурт “Wanted” з Брэс-
та адкрыў святочны канцэрт на 
Літоўскай плошчы. Па запрашэнні 
ўладаў Любліна, пры падтрымцы 
Генеральнага консульства Рэс-
публікі Польшча ў горадзе Брэст і 
Саюзу палякаў Брэсцкай вобласці 
група беларусаў на чале з Ганнай 
Панішавай узяла ўдзел у люблінскіх 

гуляннях. Брэсцкія мастакі і 
рамеснікі, музыкі, супрацоўнікі 
аддзелу культуры, журналісты 
і проста прыхільнікі мастацтва 
пераймалі досвед польскіх калегаў. 
Валанцёры з Беларусі і Украіны 
дапамагалі сваім суайчыннікам 
арыентавацца ў вялікай колькасці 
мерапрыемстваў. 

 Паводле “Польскага радыё
 для замежжа”

ноВае ляўкоВа 
(ПольШча)

З 5 да 10 чэрвеня ў Новым Ляўкове 
праходзілі ХХІІІ сустрэчы “Зоркі” 
– дзіцячага дадатку да тыднёвіка 
беларусаў у Польшчы “Ніва”. На 
Сустрэчы з’ехалася моладзь з усяго 
Падляшша: 25 асобаў з розных школ, 
дзе вывучаецца беларуская мова.

Рэдакцыя “Нівы” традыцыйна 
ладзіць Сустрэчы “Зоркі”, падчас 
якіх моладзь мае магчымасць 
спазнаць таямніцы працы жу-
рналіста. Сёлета Сустрэчы былі 
прысвечаныя Белавежскай пушчы, 
пра што апавяла рэдактар “Зор-
кі” Ганна Кандрацюк-Свярубская: 
“Агульная тэма нашых сустрэчаў – 
Белавежская пушча, вобраз і слова. 
Гэты рух існуе на Беласточчыне ўжо 
15 гадоў з большымі ці меншымі 
перапынкамі, а ідэя ў тым, каб 
зацікавіць журналістыкай на бе-
ларускай мове”.

У межах сёлетніх Сустрэчаў 
“Зоркі” адбыліся журналісцкія за-
няткі і майстар-класы, вандроўкі, 
гутаркі з цікавымі людзьмі, сустрэчы 
з пісьменнікамі і людзьмі мастацтва. 

Наталля Герасімюк. Радыё Рацыя.

Беласток 
(ПольШча)

Па просьбе бацькоў, дзеці якіх 
вывучаюць беларускую мову, 4 
чэрвеня ў царкве Святога Юрыя 
ў Беластоку айцец Рыгор Місеюк 
адслужыў па-беларуску малебен 
за дзяцей. Адметнасць малебна ў 
тым, што праводзіўся ён выключна 
па-беларуску, а такая падзея ў 
Беластоку здараецца рэдка, хаця, 
як адзначыў сам айцец Рыгор, 
колькасць дзяцей і моладзі, якія 
вывучаюць беларускую мову, з года 
ў год расце і зараз дасягае ўжо двух 
сотняў.

У царкве у час службы пры-
сутнічала амаль дзве сотні людзей, 
большасць – маладыя людзі і дзеці, 
якіх аб’яднала ў Беластоку адна 
ідэя: спазнаць свае вытокі, крыніцы 
сваёй беларускасці, якая тут, на 
Беласточчыне, непарыўна звязаная з 
праваслаўнай царквой. 
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Маладыя людзі і іх бацькі, якія 
прысутнічалі на малебне, выказвалі 
спадзяванні, што такая вялікая 
колькасць людзей на малебне 
падштурхне царкоўныя ўлады 
Беластока часцей арганізоўваць 
малітоўныя сустрэчы для беларусаў.

Паводле “Радыё Рацыя”

***
1 чэрвеня 2009 г. у Культурным 

цэнтры Беларусі ў Польшчы пры 
Пасольстве Рэспублікі Беларусь у 
Польшчы (КЦБ) былі праведзеныя 
мерапрыемствы з нагоды Між-
народнага дня дзіцяці.

На мерапрыемствах прысутніча-
лі кіраўнікі беларускіх грамадска-
культурных арганізацый у Польш-
чы, супрацоўнікі Генеральнага 
консульства Рэспублікі Беларусь у 
Беластоку, выхаванцы і навучэнцы 
школ з дадатковым навучаннем бе-
ларускай мове, бацькі, беларуская 
грамадскасць, прадстаўнікі мяс-
цовых СМІ.

Мерапрыемствы пачаліся з 
адкрыцця выставы мастацкіх працаў 
навучэнцаў гімназіі-каледжа імя 
І.Ахрэмчыка (г. Мінск) “Беларусь 
вачыма дзяцей”. З вітальнымі словамі 
да прысутных звярнуліся настаўнікі 
гімназіі-каледжа Ігар Марачкін і 
Ірына Марачкіна, а таксама юныя 
мастакі Андрэй Рулькевіч і Марыя 
Банькова.

Вялікую зацікаўленасць у пры-
сутных выклікала творчая сустрэча 
з адным са старэйшых беларускіх 
паэтаў Польшчы Віктарам Шведам. 
Падчас вечарыны адбылася прэ-
зентацыя яго кнігі для дзяцей 
“Смяшынкі”, якая была выдадзена 
пры фінансавай падтрымцы КЦБ. 
Апроч таго, сіламі навучэнцаў 
гімназіі  № 7 г. Беластока з дадатко-
вым вывучэннем беларускай мовы 
была прадстаўлена тэатральная 
пастаноўка па матывах дзіцячых 
твораў В. Шведа.

Паводле сайту 
belembassy.org/poland

***
1 чэрвеня медалямі “Заслужаны 

дзеяч польскай культуры” былі ўзна-
гароджаныя Барбара Пякарская 
– старшыня Аб’яднання бацькоў 
“АБ-БА”, дзеці якіх вывучаюць 
беларускую мову, і настаўніца 
беларускай мовы Аліна Ваўранюк. 

Узнагарода ўручаецца за 
вялікія дасягненні ў развіцці 
польскай культуры, асабліва за 
дасягненні ў спрыянні развіццю 
шматкультурнага дыялогу на Пад-
ляшшы. Медалі ад імя міністра 
культуры і нацыянальнай спадчыны 
Богдана Здраеўскага ўручыў чалец 

маршалкоўскай управы Пад-
ляшскага ваяводства Мечыслаў 
Казімеж Башко. 

Паводле “Радыё Рацыя”

ПоЗнань (ПольШча)

8–12 чэрвеня ў Познані адбыліся 
Дні беларускай культуры. 

Мэта фестывалю – пазнаёміць 
гледачоў з творчасцю прадстаўнікоў 
беларускай музыкі, кінематографа, 
літаратуры, фотамастацтва. Усе 
ўдзельнікі, аўтары, артысты ўвасаб-
ляюць сучасную беларускую куль-
туру, з’яўляюцца актуальнымі і 
запатрабаванымі не толькі ў Белару-
сі, вылучаюцца індывідуальным 
аўтарскім падыходам да свайго 
рамяства. 

У межах фестывалю адбыліся 
лекцыі па праблемах беларускай 
эканомікі і інтэграцыі Беларусі ў 
структуры Еўрасаюзу, вечар бе-
ларускай паэзіі, канцэрт беларускай 
музыкі і выстава працаў беларускіх 
фатографаў.

Паводле dnikultury.org

лондан 
(ВялікаБрытанія) 

6 чэрвеня ў залі Беларуска-
га рэлігійна-культурнага цэнтру 
ў Лондане адбыўся штогадовы 
сход Згуртавання беларусаў у Вя-
лікабрытаніі.

Перад з’ездам Управа згур-
тавання прыняла ў арганізацыю 
двух новых сяброў і надала гана-
ровае сяброўства а. Аляксандру 
Надсану і перакладчыцы Веры 
Рыч – за асаблівы ўнёсак у жыццё 
Згуртавання і ўсёй беларускай 
супольнасці Вялікабрытаніі. 

Удзельнікі заслухалі справаздачы 
сяброў Управы і выбралі новы 
склад гэтага кіроўнага органу. У 
мінулым годзе сябры Згуртавання 
бралі ўдзел у мерапрыемствах 
беларускай супольнасьці ў ЗША 

навіны

(З’ездзе беларусаў Паўночнай Аме-
рыкі), Эстоніі (дзе з дапамагой 
Згуртавання была ўсталяваная па-
мятная шыльда на будынку, у якім 
размяшчалася дыпламатычная мі-
сія ўраду Беларускай Народнай 
Рэспублікі) і Беларусі (Гай Пікарда, 
знаўца беларускай музыкі і сябра 
арганізацыі, быў пахаваны ў Чыр-
воным касцёле ў Мінску).

На сходзе сябры арганізацыі 
даведаліся пра планы на наступны 
год: удзел прадстаўнікоў ЗБВБ у 
З’ездзе беларусаў свету ў ліпені 
гэтага года ў Мінску, аднаўленне 
помніка на магіле ўдзельніка 
Слуцкага паўстання Лявона Рыд-
леўскага (пахаваны на могілках 
Хэмпстэд у Лондане) і вяртанне дома 
на Пэн-Роўд у Лондане – першага 
набытку беларускай грамады ў 
Вялікабрытаніі – для правядзення ў 
ім сустрэчаў і пасяджэнняў ЗБВБ.

Паводле сайту “Беларусы ў 
Вялікабрытаніі”

атаВа (канада) 

24 траўня 2009 года ў Атаве ў 
межах канферэнцыі славістаў ад-
быўся канцэрт беларускай музыкі, 
арганізаваны беларусамі Атавы і 
Таронта. 

У канцэрце ўзялі ўдзел Атаўскі 
класічны дуэт “Кантабіле” і зна-
каміты гурт “Яваровы людзі” з 
Таронта. Канцэрт пачаўся з класіч-
ных музычных твораў у выкананні 
дуэту “Кантабіле”, затым прагучалі 
апрацоўкі добра вядомых беларускіх 
песняў у выкананні дуэту з Атавы. 
“Яваровы людзі” прапанавалі гле-
дачам новую праграму з чатырох 
частак: Гуканне вясны, Купалле, 
Жніво, Каляды. Акрамя адмысловых 
спеваў і танцаў з выкарыстаннем 
шумавых і светлавых эфектаў гле-
дачы маглі ўбачыць дэманстрацыю 
народных строяў, слайд-шоў, па-
слухаць пераклады тэкстаў песняў 
на англійскую мову.

Паводле сайту “Беларусы Канады”

Выступленне гурта “Яваровы людзі”
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1 ліпеня – 440 гадоў таму, у 
1569-м, падпісаная  Люблінская унія 
– міжнародна-прававы акт аб’яднан-
ня Вялікага Княства Літоўскага з 
Польшчай у федэратыўную дзяр-
жаву – Рэч Паспалітую. 

1 ліпеня – 105 гадоў таму, у 
1904-м, нарадзіўся Генрык Глябовіч 
(1904–1941), рэлігійны дзеяч, святар.

 8 ліпеня – 120 гадоў таму, у 
1889-м, у Бардо (Францыя) памёр 
Фларыян Міладоўскі (1819–1889), 
кампазітар, піяніст, педагог.

8 ліпеня – 100 гадоў таму, у 
1909-м, нарадзіўся Гілер Ліўшыц 
(1909–1983), беларускі гісторык 
і філосаф, доктар гістарычных і 
філасофскіх навук, прафесар.

13 ліпеня – 305 гадоў таму, у 
1704-м, каралём Рэчы Паспалітай 
і вялікім князем ВКЛ абраны 
Станіслаў Ляшчынскі (1677–1766).

14 ліпеня – 15 гадоў таму, у 
1994-м, памёр Пётр Конюх (1910–
1994), спявак, дзеяч эміграцыі ў 
Італіі, Бельгіі, ЗША і Канадзе.

16 ліпеня – 135 гадоў таму, у 
1874-м, у Брусэлі памёр Віктар 
Гельтман (1976–1874), публіцыст, 
удзельнік паўстання 1830–1831 гг.

19 ліпеня – 140 гадоў таму, у 
1869-м, нарадзіўся Лявон Вітан-
Дубейкаўскі (1869–1940), дзеяч на-
цыянальнага руху, паэт, ар-хітэктар. 

19 ліпеня – 90 гадоў таму, у 
1919-м, памёр Юзаф Беркман 
(1838–1919), жывапісец, удзельнік 
паўстання 1863–1864 гг.

25 ліпеня – 25 гадоў таму, у 
1984-м, памёр Уладзімір Караткевіч 
(1930–1984). 

26 ліпеня – 100 гадоў таму, у 
1909-м, нарадзіўся Янка Макарэвіч 
(1909–1995), паэт, дзеяч эміграцыі ў 
Аўстраліі. 

26 ліпеня – 20 гадоў таму, у 
1989-м, у Мінску прайшоў масавы 
мітынг з патрабаваннем стварэння 
следчай камісіі па справе ўтойвання 
інфармацыі пра Чарнобыль.

27 ліпеня – 40 гадоў таму, у 
1969-м, памёр Яўхім Кіпель (1896–
1969), грамадска-палітычны дзеяч 
эміграцыі ў Нямеччыне і ЗША.

27 ліпеня - 18 год таму, у 1991-м, 
была прынята Дэкларацыя аб 
дзяржаўным суверэнітэце Беларусі.

28 ліпеня – 130 гадоў таму, у 
1897-м, нарадзіўся Васіль Рагуля 
(1897–1955) педагог, дзеяч эміграцыі 
ў Нямеччыне, Бельгіі, ЗША.

31 ліпеня – 60 гадоў таму, у 
1949-м, прайшоў першы з’езд Бела-
руска-Амерыканскага Задзіночання.

навіны

беларускі каляндар 
паМятных дат на ліпень 

2009 года

“Сярэднявечны танец”, “Шве-
дскі патоп”, “Ліўскі замак” – гэта 
толькі некаторыя назвы тых кар-
цінаў, якія беларускі мастак Алесь 
Пушкін прадставіў 1 чэрвеня 
беларускім ды польскім гледачам у 
Варшаве. Палотны былі напісаныя 
на нядаўнім пленэры ў маляўнічым 
Вэнгруве ва ўсходняй Польшчы, 
куды мастак быў запрошаны. 

Сярод карцінаў, якія Алесь 
Пушкін стварыў за апошнія тыд-
ні красавіка, ёсць адна, якая яму 
асабліва падабаецца. Пра яе рас-
казвае сам творца: “Апісваць кар-
ціны вельмі складана, але я ўсё ж 
такі паспрабую. Гэта вочы, якія 
глядзяць скрозь краявід даліны ракі 
Лівец. Гэта зямля, на якой заўсёды 
ішлі войны, якая бачыла перамогі 
і паразы. Тут былі шведы, тут 
праходзіў Напалеон. Гэта памеж-
жа культур – польскай, беларускай 
і літоўскай. І вочы гэтыя вельмі 
шматзначныя...”

Па словах мастака, дзякуючы 
пацяпленню стасункаў з Еўропай 
у Беларусі цяпер крышку больш 
свабоды. Алесь Пушкін апавёў гле-
дачам, як 25 сакавіка гэтага года 
ён стаяў на цэнтральнай плошчы 
свайго роднага мястэчка Бобр і 
маляваў незвычайнае палатно. Гэты 
была вялікая карціна пад назвай 
“Пленэр вольнасці”. 

Алесь Пушкін расказвае захап-
ляльную гісторыю пра тое, як 

паўстаў гэты твор: “На працягу ўжо 
дваццаці гадоў адзін дзень на год 
я прысвячаю напісанню карціны. 
Працу над ёй я распачаў яшчэ ў 
1989 годзе. Карціна называецца 
“Пленэр вольнасці”, і прысвечаная 
яна святкаванню дня абвяшчэння 
Беларускай Народнай Рэспублі-
кі. Пакуль што толькі дзесяць-
пятнаццаць адсоткаў палатна 
займаюць светлыя, сонечныя, 
цёплыя фарбы. Усё астатняе – ха-
лоднае, цёмнае, прыдушанае, неак-
рэсленае і несвабоднае. Кожны год 
я дамалёўваю некалькі светлых 
плямаў. Калі карціна стане белай, 
светлай, чыстай, залатой, калі я на-
рэшце атрымаю дазвол выставіць яе 
ў Нацыянальным мастацкім музеі 
Рэспублікі Беларусь, тады яна будзе 
скончаная, і я абвяшчу, што Беларусь 
стала свабоднай дэмакратычнай рэс-
публікай”.

Карціны Алеся Пушкіна, а так-
сама яго гумарыстычны расповед 
пра жыццё ў беларускім мястэчку не 
маглі пакінуць абыякавымі гледачоў. 
Сваімі ўражаннямі ад сустрэчы з 
Алесем Пушкіным дзеліцца паэт і 
перакладчык Чэслаў Сэнюх: “Алесь 
Пушкін – вельмі цікавы чалавек. Без 
залішняй і непатрэбнай правакацыі 
ён паказвае, як насамрэч выглядае 
рэчаіснасць, у якой дзейнічае на 
Беларусі мастак. Алесь Пушкін 
заклікае чалавека задумацца над 
тым, што такое свабода, што такое 
незалежнасць. Увесь сэнс дзейнасці 
Алеся Пушкіна ў тым, што ён 
будзіць чалавека, будзіць людзей”.

На думку Алеся Пушкіна, самы 
незалежны ад дзяржавы чалавек у 
сённяшняй Беларусі – гэта мастак. 
Архітэктар хоча, каб яго дамы 
будаваліся, пісьменнік баіцца, што 
яго творы не будуць публікаваць. 
Адзін толькі мастак піша для сябе 
і для нашчадкаў. Таму ён вольны. 
Жыццё ж самога Алеся Пушкіна 
заслужана можна назваць адным 
бясконцым пленэрам вольнасці. 

Паводле “Польскага радыё 
для замежжа” 

жыццё як бясконцы пленэр вольнасці

Алесь Пушкін і яго творы

весткі
Фінансы
Курс беларускага рубля ў ад-

носінах да валютнага кошыка 
выйшаў за межы адведзенага яму 
5%-га калідора на 2009 год. 18 чэр-
веня кошт валютнага кошыка склаў 
1 008,014 рубля пры заяўленым мак-
сімуме на год у 1 008 рублёў. 

З моманту правядзення 2 
студзеня аднамомантнай 20%-й 
дэвальвацыі нацыянальнай валюты 
курс беларускага рубля да даляра 

знізіўся на 7,02%, да еўра – на 6,95%, 
да расійскага рубля – на 1,14%.

22 чэрвеня Нацбанк паведаміў 
пра мэтазгоднасць змянення межаў 
дапушчальных ваганняў курсу бела-
рускага рубля ў адносінах да кошыка 
валютаў з +/-5 да +/- 10 працэнтаў. 
Цяпер гэтыя межы складаюць ад 864 
да 1056 рублёў або пашыраныя на 48 
рублёў у абодва бакі. 

Паводле afn.by і “Нашай Нівы”
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віншаванні

Выйшла з друку 2-я частка кнігі 
Сяргея Шапрана “Васіль Быкаў. 
Гісторыя жыцця ў дакументах, 
публікацыях, лістах”. Гэтая кніга, 
выдадзеная ў серыі “Бібліятэкі 
Бацькаўшчыны” “Людзі Беларусі” 
супольна з “Гарадзенскай Біблія-
тэкай”, з’яўляецца лагічным праця-
гам дакументальнага біяграфічнага 
летапісання Народнага пісьменніка 
Беларусі, распачатага Сяргеем Шап-
ранам у першай частцы.

Кніга ўключае матэрыялы 
за перыяд 1970–2003 гг. у жыцці 
пісьменніка. Асаблівую цікавасць 
уяўляюць невядомыя архіўныя 
дакументы, рукапісы і эпісталярная 
спадчына В. Быкава (у тым ліку 
ліставанне з А. Адамовічам, В. Ас-
коцкім, В. Астаф’евым, Р. Бараду-
ліным, І. Дзядковым, В. Каверыным, 
Л. Лазаравым, В. Някрасавым,                  
А. Твардоўскім ды інш.) з фондаў 
больш як дваццаці дзяржаўных 
музеяў і архіваў ды прыватных 
збораў, а таксама артыкулы ў 
перыядычным друку і ўспаміны 
(у тым ліку Ч. Айтматава, С. Алек-
сіевіч, Г. Бакланава, С. Быкава,                
В. Быкавай, Г. Бураўкіна, В. Тараса, 
У. Някляева). Завяршае кнігу пры-
павесць Уладзіміра Някляева “Чмель 
і вандроўнік”, прысвечаная Васілю 
Быкаву.

Падчас падбору ілюстрацыйных 
матэрыялаў перавага аддавалася 
малавядомым фотаздымкам В. Бы-
кава, пэўная частка якіх друкуецца 
ўпершыню.

Па словах Рыгора Барадуліна, 
“можна смела назваць подзвігам 
працу Сяргея Шапрана ў справе 
збору матэрыялаў, аналізу творчасці 
Васіля Быкава. Гэтая кніга – фак-
тычна энцыклапедыя творчасці 
Васіля Быкава”.

Выданне кнігі адбылося дзякую-
чы дапамозе кіраўніка дабрачыннага 
фонду “Этнічны голас Амерыкі” 

навіны Мга “Збс “бацькаўшчына”

Маем гонар павіншаваць з днём 
нараджэння сябраў Вялікай Рады 
“Згуртавання беларусаў свету 
“Бацькаўшчына”, якія нарадзіліся 

віншаванне сябраМ 
вялікай рады

новыя выданні “бацькаўшчыны”

ў ліпені: алега гардзіенку, наталлю 
гардзіенка, алеся станкевіча, ігара 
цішкевіча (Беларусь), яўгена грушу 
(Аўстралія), галіну Мацюшыну 
(Бельгія), ганну сурмач (Чэхія), а 
таксама старшыню Вялікай Рады 
алену Макоўскую.

Жадаем вам выдатнага здароўя, 
бадзёрасці, аптымізму, плёну ў 
працы, поспехаў ва ўсіх справах, 
здзяйснення ўсіх вашых планаў. 

16 ліпеня святкуе сваё 60-годдзе 
алег давідзюк з Літвы. Шчыра 
віншуем спадара Алега з юбілеем і 
жадаем выдатнага здароўя, доўгіх 
гадоў жыцця, узаемапаразумення 
з блізкімі, добрага настрою і 
дабрабыту.

Управа МГА “ЗБС “Бацькаўшчына”

Ірэны Каляды-Смірновай (ЗША), 
Калегіюма Усходняй Еўропы імя Яна 
Новака-Язёраньскага, ураду гора-
да Ўроцлаў (Польшча), а таксама 
Арсеня Ліса, Генадзя Пляшко, 
Аляксандра Фядуты, Вячкі Целеша. 

Васіль Быкаў. Гісторыя жыцця 
ў дакументах, публікацыях, ус-
памінах, лістах  / Сяргей Шапран. – 
Мінск – Гародня, 2009. – 774 с. [20] с.: 
іл. – (Бібліятэка Бацькаўшчыны, 
Гарадзенская Бібліятэка. Людзі 
Беларусі: кн. 2).

***
Пабачыла свет кніга лідэра гурта 

“Стары Ольса” Зміцера Сасноўскага 
пад назвай “Гісторыя беларускіх 
музычных уплываў”.

Кніга прысвечаная ўплыву 
беларускай музыкі на музычнае 
мастацтва блізкіх і далёкіх суседзяў, 
а таксама яе прысутнасці ў свеце.

Разглядаецца творчасць кампа-
зітараў беларускага паходжання за 
мяжой і іх еўрапейскае прызнанне 
(Міхал Клеафас Агінскі, Станіслаў 
Манюшка, Напалеон Орда ды 
інш.), уключэнне беларускіх на-
родных мелодый у творы вядо-
мых кампазітараў (Людвіг ван 
Бетховен, Фрыдэрык Шапэн, Ма-
дэст Мусаргскі, Пётр Чайкоўскі), 
пашырэнне ў замежжы беларускіх 
нотных матэрыялаў. Чытач знойдзе 
цікавыя звесткі пра навучанне 
ў Беларусі замежных музыкаў і 
музычнае жыццё беларускай эмі-

грацыі ў ХХ ст.
У канцы кнігі змешчаны спіс 

літаратуры па тэме даследавання.
Кніга напісана вельмі зай-

мальна, яна ўтрымлівае багаты 
ілюстрацыйны матэрыял. Думаецца, 
што гэтая кніга будзе цікавай не 
толькі прафесійным музыкам, але 
і ўсім, хто хацеў бы больш ведаць 
пра гісторыю Беларусі і беларускай 
музыкі ў прыватнасці.

Кніга выдадзеная дзякуючы 
падтрымцы МГА “Згуртаванне бе-
ларусаў свету “Бацькаўшчына” 
і кіраўніку Дабрачыннага фон-
ду “Этнічны голас Амерыкі” 
(ЗША) спадарыні Ірэны Каляды-
Смірновай.

Гісторыя беларускіх музычных 
уплываў / Зміцер Сасноўскі. – 
Мінск: Медысонт, 2009. – 140 с.

Інфармацыйны цэнтр 
МГА “ЗБС “Бацькаўшчына”
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8 весткі
на пасаду прэзідэнта Беларусі. 
Гэта старшыня Партыі БНФ Лявон 
Баршчэўскі і лідэр “Народнай 
Грамады” (Беларуская сацыял-дэ-
макратычная партыя) Мікалай Стат-
кевіч.

Паводле “БелаПАН”

***
22 чэрвеня Беларусь упершыню 

наведала камісар ЕС Беніта Ферэра-
Вальднэр. Падчас візіту яна сус-
трэлася з лідэрамі беларускай 
апазіцыі і прадстаўнікамі няў-
радавых арганізацый. Паводле 
ўдзельніка сустрэчы А. Лябедзькі, 
прадстаўнік Еўразвязу заявіла 
як пра галоўную задачу пра ін-
тэграцыю Беларусі ў Еўропу. Яна 
прызнала, што ў Беларусі застаюцца 
палітвязні, і што гэтае пытанне не 
закрытае. Беніта Ферэра-Вальднэр 
сустрэлася таксама з Аляксандрам 
Лукашэнкам. Галоўнымі тэмамі, якія 
абмяркоўваліся падчас сустрэчы, 
былі ўдзел Беларусі ва “Усходнім 
партнёрстве” і шляхі выхаду з эка-
намічнага крызісу.

Паводле “БелаПАН” і 
“Радыё Рацыя”

Культура
У Віцебску будзе створаны 

Міжнародны шагалаўскі фонд. 
Яго задача – сабраць сродкі для 
фінансавання праекту Міжнарод-
нага шагалаўскага цэнтру. Па 
словах кіраўніка творчай групы 
архітэктара Леаніда Левіна, пра-
ект рэканструкцыі шагалаўскага 
кварталу ў Віцебску мусіць быць 
рэалізаваны ў 4 этапы. На першай 

стадыі перадугледжана аднаўленне 
вуліцы Пакроўскай. Побач з Домам-
музеем Шагала з’явяцца сувенірныя 
крамы, невялікая гасцініца. Пасля 
рэалізацыі другога і трэцяга этапаў у 
квартале павінен пачаць працаваць 
Цэнтр сучаснага мастацтва з выс-
тавачнай заляй і мастацкай шко-
лай. Паводле папярэдніх разлікаў 
агульны кошт праекту складзе каля 
$200 млн.

Паводле “БЕЛТА”

***
Міністэрства культуры вынесла 

на грамадскае абмеркаванне план 
усталявання помнікаў, скульптур, 
мемарыяльных знакаў у 2009–2012 
гг. Пакуль што міністэрскі спіс на-
лічвае каля 70 пазіцый.

Гэтыя прапановы зыходзяць ад 
мясцовых уладаў. Сярод прэтэн-
дэнтаў на помнікі: драматург 
Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч у Мін-
ску, князь Уладзімір Васількавіч і 
княгіня Вольга ў Кобрыне, княгіня 
Рагнеда і пісьменнік Ян Баршчэўскі 
ў Полацку, пісьменнік Францішак 
Багушэвіч у Смаргоні, кароль Мін-
доўг у Навагрудку, адзін з арга-
нізатараў падпольнага руху Фёдар 
Крыловіч у Асіповічах, пісьменнік 
Аркадзь Куляшоў у Касцюковічах.

Нацыянальная акадэмія на-
вук прапанавала яшчэ каля 100 
кандыдатураў на ўшанаванне. Тут 
ёсць і Вітаўт, і Леў Сапега, і Кастусь 
Каліноўскі, і трое Радзівілаў у 
Нясвіжы… Сярод прадстаўнікоў 
другой паловы ХХ стагоддзя – 
Кандрат Крапіва, Андрэй Макаёнак, 
Кірыл Мазураў.

Паводле “Нашай Нівы”

Фінансы
29 чэрвеня Савет дырэктараў 

МВФ зацвердзіў выдзяленне Беларусі 
чарговага траншу крэдыту ў памеры 
679,2 млн. даляраў ЗША і павялічыў 
у цэлым аб’ём крэдытнай праграмы 
“стэнд-бай” на 1 млрд. даляраў — з 
2, 46 да 3,52 млрд. Перагледжаная 
праграма прадугледжвае больш 
рашучыя меры ўладаў Беларусі 
па лібералізацыі эканомікі і пад-
рыхтоўцы да прыватызацыі, за-
значаюць у МВФ.

Паводле “БелаПАН”

Палітыка, эканоміка
6 чэрвеня Расспажыўнагляд 

забараніў увоз у Расію амаль 
500 відаў беларускай малочнай 
прадукцыі ў сувязі з тым, што 
беларускія вытворцы не пера-
аформілі дакументацыю на дазвол 
у адпаведнасці з патрабаваннямі 
тэхрэгламенту, які пачаў дзей-
нічаць у снежні 2008 года. 8 
чэрвеня быў забаронены ўвоз у 
Расію яшчэ 593 найменняў бе-
ларускай малочнай прадукцыі. 9 
чэрвеня быў забаронены ўвоз на 
тэрыторыю Расіі практычна ўсёй 
беларускай малочнай прадукцыі (за 
выключэннем 50–60 пазіцый).

“Малочны” канфлікт выліўся ў 
няўдзел беларускай дэлегацыі на 
чале з прэзідэнтам у саміце АДКБ 
14 чэрвеня ў Маскве і рашэнне 
ўладаў аб увядзенні ўзмоцненага 
мытнага кантролю на асноўных 
аўтамагістралях, якія звязваюць 
Беларусь з Расіяй. Акрамя таго, 
Аляксандр Лукашэнка даручыў 
Дзяржсакратарыяту Савету бяспекі 
спрагназаваць магчымасць новых 
акцый Расіі па прынясенні Беларусі 
эканамічных стратаў. 

17 чэрвеня Расія і Беларусь 
вырашылі “малочную” праблему. 
Пра гэта 17 чэрвеня ў Маскве пасля 
завяршэння перамоваў паведамілі 
кіраўнік Расспажыўнагляду Генадзь 
Анішчанка і міністр сельскай гас-
падаркі і харчавання Беларусі Ся-
мён Шапіра. Беларускія вытворцы 
малочнай прадукцыі аднаўляюць 
свае пастаўкі ў Расію.

***
20 чэрвеня Партыя БНФ і Кан-

грэс еўрапейскага выбару на-
звалі першых двух апазіцыйных 
палітыкаў, якія будуць прэтэндаваць 
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Зварот Мга “Збс “бацькаўшчына” ...
МГА “Згуртаванне беларусаў 

свету “Бацькаўшчына” выказвае 
падтрымку беларускай рэдакцыі 
Шведскага радыё і спадзяецца, што 
рашэнне пра спыненне вяшчання 
па-беларуску будзе адменена. 

Заклікаем беларусаў на Радзіме і ў 
замежжы, усіх, каму неабыякавы лёс 
роднай мовы і беларускай рэдакцыі 
Шведскага радыё, далучыцца да 
кампаніі па падтрымцы і накіраваць 
лісты з патрабаваннем працягнуць 
вяшчанне па-беларуску пасля                

1 верасня 2009 года ў наступныя ін-
станцыі:

Генеральны дырэктар Шведскага 
радыё  Mr. Mats Svegfors  mats.sveg-
fors@sr.se

Намесніца гендырэктара Ms. Cil-
la Benkö   cilla.benko@sr.se

Кіраўнік Міжнароднага каналу 
Mr. Ingemar Löfgren     ingemar.lof-
gren@sr.se 

Кіраўніца “Радыё Швецыя” Ms. 
Gundula Adolfsson     gundula.adolfs-
son@sr.se

Управа МГА “ЗБС “Бацькаўшчына” 

навіны Мга “Збс “бацькаўшчына”


