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За 30 кіламетраў ад гора-
да Казань (Татарстан), праз 
Волгу, знаходзіцца сяло Пя-
чышчы, дзе ў гады вайны ў 
эвакуацыі жыў Янка Купала 
разам з жонкай Уладзіславай 
Францаўнай. У гонар бела-
рускага паэта ў 1975 годзе 
ў сяле быў створаны Музей 
Янкі Купалы. Сёлета музею 
спаўняецца 35 гадоў.

“Музей размешчаны ў 
адным з найстарэйшых бу-
дынкаў. Гэта былы паравы 

Музею Янкі Купалы ў Татарстане – 35 гадоў
млын купца Аканішнікава, 
вядомага ў Казані. Да сён-
няшняга дня ён дзейнічае. 
Дарэчы, адзіны ў Паволжы. У 
адным з будынкаў на другім 
паверсе знаходзіцца наш му-
зей і, у прыватнасці, мемары-
яльная частка экспазіцыі”, 
– распавядае дырэктар музея 
Янкі Купалы ў Пячышчах 
Рыма Абызава.

Супрацоўнікі музея амаль 
цалкам змаглі аднавіць ін-
тэр’ер пакоя, дзе жыў Янка 

Купала. “Ёсць рэчы, якія да 
1975 года, да адкрыцця музея, 
былі выпадкова закінутыя на 
паддашак гэтага будынка, 
– гаворыць Рыма Абызава. 
– Прыязджалі супрацоўнікі 
Літаратурнага музея Янкі 
Купалы з Мінска, размаўлялі 
з жыхарамі Пячышчаў, і вось 
аказалася, што захаваліся 
рэчы, якімі карыстаўся Янка 
Купала: ложак, рэпрадуктар, 
лямпа – усё таго перыяду. 
Натуральна, рукапісы нека-

торыя захаваліся і асабістыя 
рэчы”.

Акрамя мемарыяльнага 
пакоя ў музеі прадстаўленая 
экспазіцыя, якая распавядае 
пра дзяцінства Янкі Купалы, 
яго жыццёвы і творчы шлях, 
гады жыцця ў Пячышчах, а 
таксама раздзелы, прысвеча-
ныя гісторыі сяла Пячышчы 
і мельзавода.

Юбілейнае мерапры-
емства з нагоды 35-годдзя з 
дня адкрыцця музея адбы-
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атрымалася вельмі актыўная. 
У нас адбыўся абмен дум-
камі, з’явіліся некаторыя 
напрацоўкі на будучае, 
– распавядае Алена Маце-
васян. – Музей з’яўляецца 
сапраўды знакавым месцам 
для беларусаў Казані, яны 
вельмі шануюць яго, право-
дзяць там разнастайныя ме-
рапрыемствы. З музеем у Пя-
чышчах мы супрацоўнічаем 
ужо даўно. Аказваем ім ме-
тадычную дапамогу. Некато-
рыя тэмы ў іх не раскрытыя, 
да прыкладу, тэма пахо-
джання Янкі Купалы, гады 
жыцця ў час Вялікай Айчын-
най вайны. Мы будзем пера-
даваць высакаякасныя ска-
наваныя копіі дакументаў за 
патрэбны перыяд, каб яны 
маглі папоўніць экспазіцыю. 
Пры музеі дзейнічае драма-
тычны гурток. Яны ставілі 
“Паўлінку” на рускай мове, 
так што, думаю, прэзента-
ваная выстава будзе для іх 
сапраўды цікавай”. 

Падчас сустрэчы навуко-
вы сакратар Музея Янкі Ку-
палы ў Мінску Ала Дражына 
правяла экскурсію па выста-
ве на беларускай мове для 
беларусаў Казані.

На будучае плануец-
ца візіт у мінскі музей Янкі 
Купалы супрацоўнікаў Пя-
чышчанскага музея. Такса-
ма ёсць задумкі стварыць у 
Пячышчах экспазіцыю, якая 
б адлюстроўвала жыццё бе-
ларусаў у Татарстане.

Гутарку з дырэктарам 
музея Янкі Купалы ў Пя-
чышчах Рымай Абызавай 
чытайце на сайце zbsb.org.

Інфармацыйны цэнтр МГА 
“ЗБС “Бацькаўшчына”

На фота на першай старонцы:  
сябры беларускай суполкі і ансамбль 
выкладчыкаў Верхняўслонскай музыч-
най школы

Па слоавах рэдактара 
“Зоркі” Ганны Кандрацюк-
Свярубскай, якраз гэтаму 
жанру журналістыкі адво-
дзілася найбольш увагі.

“Усе дзеянні Сустрэч 
прымеркаваныя да практыч-
нага вывучэння рэпарта-
жу. Мы наведалі не толькі 
сваіх герояў у іх дамах, 
таксама папрасілі, каб яны 

нам паказалі асноўныя 
заняткі: выпяканне жыт-
няга хлеба (прапанова для 
дзяўчат), хлопцы гэтым 
часам запрагалі коней”, 
– паведаміла Ганна Канд-
рацюк-Свярубская.

Па словах спадарыні Ган-
ны, чарговыя сустрэчы пла-
нуюцца па-за межамі Поль-
шчы – у Вільні.

Паводле “Радыё Рацыя”

лося ў суботу, 5 чэрвеня. У 
рамках свята гледачам была 
прэзентаваная літаратурна-
музычная кампазіцыя “Пес-
няй толькі на свеце жыву я!”. 
Таксама адбылася аглядная 
экскурсія на Пячышчанскі 
геалагічны разрэз і прэзен-
тацыя выставы “Малюся я 
небу, зямлі і прастору…”, 
якую Пячышчанскі музей 
атрымаў у падарунак на 
свой дзень нараджэння ад 
Дзяржаўнага літаратурнага 
музея Янкі Купалы ў 
Мінску.

У назве выставы “Ма-
люся я небу, зямлі і пра-
стору…” – радкі з верша 
Янкі Купалы “Мая малітва” 
1912 года. Яна пазнаёміць 
расійскага наведвальніка з 
багатымі і разнастайнымі 
калекцыямі аднаго з най-
старэйшых літаратурных 
музеяў Беларусі. “У гэтую 
выставу ўвайшлі эскізы да 
касцюмаў і спектакляў Янкі 
Купалы”, – гаворыць ды-
рэктар музея Янкі Купалы 
ў Мінску Алена Мацевасян. 
– Гэта сумесны выставачны і 
культурна-адукацыйны пра-
ект, створаны ў рамках Года 
культуры Рэспублікі Бела-
русь у Расійскай Федэрацыі 
Дзяржаўным літаратурным 
музеем Янкі Купалы ў 
Мінску і Нацыянальным му-
зеем Рэспублікі Татарстан, 
у склад якога ўваходзіць 
Пячышчанскі музей”.

Па словах Алены Маце-
васян, юбілейнае мерапры-
емства прайшло на высокім 
узроўні. Прысутнічалі прад-
стаўнікі Нацыянальнага му-
зея Рэспублікі Татарстан, 
намеснік старшыні Асамблеі 
народа Татарстана, белару-
сы Казані на чале з Сяргеем 
Паўлавічам Марудэнкам.

“Сустрэча ў Пячышчах Мемарыяльны пакой

24-я сУстрэчы “зорКі”: дзяўчаты хлеб вУчыліся Пячы, 
а хлоПцы – Коней заПрагаць

У Новым Ляўкове 
(Польшча) 14 чэрвеня за-
вершыліся 24-я Сустрэчы 
“Зоркі” – заняткі пад шыль-
дай дзіцячага дадатку да 
штотыднёвіка беларусаў 
Польшчы “Ніва”. Падчас 
тыднёвых майстар-класаў 
па журналістыцы вучні пад-
ляшскіх школ працавалі 
ў сапраўдных рэдакцыях, 

рыхтавалі сапраўдныя арты-
кулы.

Цягам сямі дзён удзель-
нікі майстар-класаў сустра-
каліся з гасцямі, наведвалі 
адметныя месцы ў наваколлі 
Новага Ляўкова. Сёлетнія 
Сустрэчы “Зоркі” праходзілі 
пад лозунгам “Белавежская 
пушча – рэпартаж пра лю-
дзей пушчы”.

Ала Дражына праводзіць экскурсію па выставе
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У 26-й шКоле НовасібірсКа бУдУць выКладаць 
беларУсКУю МовУ і ліТараТУрУ

нана навіны

Сёлетні травень аказаўся вельмі 
насычаным у жыцці Дзяржаўнага но-
васібірскага цэнтра беларускай куль-
туры. Гэта ўдзел у фестывалі “Ад Па-
лесся да Сібіры нясіце, буслы, вясну”, 
віншаванні ветэранаў Вялікай Айчын-
най вайны, традыцыйныя Дні славян-
скага пісьменства і культуры. 

Травень – гэта яшчэ і Хрэсны ход, 
у якім разам з многімі новасібірцамі 
ўдзельнічалі беларусы, прыцягваючы 
ўвагу каларытнымі нацыянальнымі 
касцюмамі. Гэта і Міжрэгіянальны 
фальклорны фестываль “На Кірыла 
і Мяфодзія”, арганізаваны Цэнтрам 
рускага фальклору і этнаграфіі. Сваё 
майстэрства на фестывалі паказаў на-
родны ансамбль беларускай песні “Ча-
пурушка” з Кочанеўскага раёна і зусім 
маленькія дзеткі – ансамбль “Вясёлка”. 

У творчым актыве Цэнтра – і ўдзел 
у святах “Імя ганаровае – славяне!” (го-
рад Бердск), “Мы славяне – сям'я”, Між-
народным фестывалі культур “Усе фар-
бы свету”, а таксама ў Міжвузаўскай 
канферэнцыі “Кірыла-Мяфодзіеўскія 
чытанні”, якія штогод праходзяць у 
Новасібірску. 

Адно са святаў хочацца адзначыць 
асобна. Яно адбылося ў 26-й школе Ка-
лінінскага раёна Новасібірска. Школа 
гэтая не зусім звычайная. Працуе яна 
як адзіны арганізм са структурным 
падраздзяленнем – дзіцячым садком, 
забяспечваючы такім чынам пераем-
насць у адукацыйнай і выхаваўчай 

сістэмах. Экспе-
рымент у маш-
табах раёна і го-
рада прыносіць 
п р ы к м е т н ы я 
вынікі. Разам з 
а д у к а ц ы й н а й 
праграмай у дзя-
цей імкнуцца 
выклікаць ціка-
васць да народ-
най культуры. 
Улічваючы, што 
ў нашых школах 
вучацца дзеці 
розных этнічных 
груп, павага 
да культуры 
іншага наро-
да выхоўваецца 
з дзяцінства, што немалаважна для 
міжнацыянальных адносінаў. Тры 
гады таму школа заключыла дамову 
аб творчым супрацоўніцтве з НЦБК. 
Таму свята славянскага пісьменства і 
культуры, якое арганізатары назвалі 
“Гімн Кірылу і Мяфодзію”, цалкам 
арганічна ўпісалася ў праграму пры-
цягнення дзяцей да агульначалавечых 
каштоўнасцяў. У сцэнары свята ўдала 
спалучаўся аповед пра асветніцкую 
дзейнасць братоў Кірылы і Мяфодзія з 
канцэртнымі нумарамі, якія выконвалі 
салісты і танцоры з розных раёнаў го-
рада і вобласці. 

Думаецца, што такіх пазнаваль-

ных і забаўляльных праграм у сумес-
най працы 26-й школы і Цэнтра будзе 
яшчэ нямала. Па словах дырэктара 
школы Надзеі Мікалаеўны Фядзько, 
дарэчы, беларускі па нацыянальнасці, 
з новага навучальнага года з 1-га кла-
са для ахвотных будуць выкладацца 
беларуская мова і літаратура, а такса-
ма гісторыя Беларусі. Пры падтрымцы 
Цэнтра беларускай культуры ў школе 
дзеткі будуць вывучаць народныя ра-
мёствы, беларускі фальклор, абрады і 
традыцыі. 

Паводле Ніны Кабанавай,
дырэктара Нацыянальнага цэнтра 

беларускай культуры

За пяць кіламетраў ад цэнтра гора-
да Сочы, у сяле Раздольнае, адбудзецца 
адкрыццё Народнага музея “Беларусы 
г. Сочы”. Сяло Раздольнае ў якасці мес-
ца для размяшчэння музея абранае не-
выпадкова. 

Сяло створанае ў ХІХ стагоддзі 
беларусамі, якія перасяліліся туды з 
Магілёўскай губерні. “Пасля таго як 
Расія атрымала перамогу ў вайне з 
туркамі, яна пачала засяляць Каўказ, 
каб там наладзіць жыццё. Так там і 
апынуліся беларусы. Яны заснавалі 
сяло пад назвай “Раздольнае”, – гаво-
рыць стваральнік музея, старшыня 
Беларускай абшчыны “Белая Русь” у 
Сочы Уладзімір Астапук.

Урачыстае адкрыццё музея - 3 лі-
пеня, у дзень вызвалення Мінска ад 
нямецка-фашысцкіх захопнікаў. На 
свята запрошаныя кіраўнікі нацыя-
нальных цэнтраў Сочы (іх у горадзе 
больш за 30), кіраўніцтва Рэспублікі Бе-
ларусь, а таксама кіраўніцтва Красна-
дарскага краю і самога горада Сочы.

У музеі звесткі пра беларусаў, якіх 

лёс закінуў у Сочы, будуць размяр-
коўвацца па стагоддзях: беларусы ХІХ 
стагоддзя, беларусы ХХ стагоддзя і бе-
ларусы ХХІ стагоддзя.

“Можна будзе даведацца пра по-
быт, жыццё беларусаў Сочы, іх працу, 
узаемаадносіны, – распавядае Уладзімір 
Астапук. – Таксама частка экспазіцыі 
будзе прысвечаная развіццю самога го-
рада на этнічнай аснове, як беларусы 
прыжываліся ў Сочы, як яны суіснавалі 
з іншымі нацыямі, а іх у горадзе болей 
за 110. Акрамя таго, будзе створана кніга 
беларусаў Сочы. Яна будзе захоўвацца 
ў музеі. У кнізе будуць збірацца звесткі 
пра ўсіх беларусаў Сочы, у тым ліку і 
кантактныя тэлефоны. Такім чынам, 
музей будзе служыць своеасаблівым 
мастком паміж беларусамі Сочы”.

Трэба адзначыць, што беларускі 
музей пабудаваны цалкам на асабістыя 
сродкі Уладзіміра Астапука, які з’яўля-
ецца кіраўніком праектнай фірмы. Бу-
даўніцтва ішло на працягу 2-х гадоў. 
Акрамя музея ў планах сп-ра Уладзіміра 
стварэнне Федэральнай нацыянальна-

культурнай аўтаноміі “Славяне поўдня 
Расіі”, якая б аб’яднала беларусаў, рус-
кіх, украінцаў ды іншых славянаў гэ-
тага краю. “Задумка стварыць такую 
аўтаномію існавала даўно, – гаворыць 
Уладзімір Астапук. – Прыемна, што 
першы крок у гэтай справе робяць бе-
ларусы. Зусім побач з беларускім музе-
ем будзе пабудаваны дом для аўтаноміі. 
У нас ужо нават зробленая ўваходная 
брама з надпісам “ФНКА “Славяне 
поўдня Расіі”.

Цікава, што недалёка ад беларуска-
га музея знаходзіцца крыніца з павы-
шаным утрыманнем іонаў срэбра. А на 
першым паверсе будынка, дзе размеш-
чаны музей, ёсць масажны кабінет і 
невялікая саўна. Так што беларускі 
музей мае ўсе шансы стаць цудоўным 
месцам для культурнага адпачынку і 
аздараўлення.

Адрас Народнага музея “Бела-
русы г. Сочы”: сяло Раздольнае, вул. 
Следапытаў, 10

Інфармацыйны цэнтр 
МГА “ЗБС “Бацькаўшчына”

У сочы адбУдзецца адКрыццё беларУсКага МУзеЯ

Свята на сцэне 26-й школы
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На працягу 13 гадоў у Рэспубліцы 
Комі паспяхова працуе на белару-
скай ніве Нацыянальна-культурная 
аўтаномія “Беларусь”. Нядаўна пры 
аўтаноміі была створаная моладзе-
вая арганізацыя. Пра тое, як гэта ад-
былося, і пра іншыя навіны з жыцця 
аўтаноміі распавядае яе нязменны 
кіраўнік Аркадзь Сцяпанавіч Кру-
пенька.

– Аркадзь Сцяпанавіч, раска-
жыце, калі ласка, як і калі ў Сык-
тыўкары была створана моладзевая 
арганізацыя.

– У студзені месяцы мы стварылі 
моладзевую арганізацыю. Патрэба ў 
гэтым узнікла. У канцы мінулага года 
кіраўнік нашай рэспублікі Уладзімір 
Тарлопаў запрасіў усіх кіраўнікоў 
нацыянальна-культурных аб'яднанняў 
(мы кожны год сустракаемся) на тра-
дыцыйную сустрэчу. Мы гаварылі пра 
свае праблемы, пра тое, што ў каго на-
балела. Таксама запрасілі і кіраўнікоў 
моладзевых арганізацый, а ў нас не 
было такой арганізацыі. Але ў мяне ёсць 
унук. Я яго браў на V З'езд беларусаў 
свету. Мы разам удзельнічалі ў пра-
цы з'езда. Ён нахадзіўся, наглядзеўся. 
Уражанні ў яго засталіся нядрэнныя ад 
Беларусі. І калі паўстала пытанне, каго 
запрасіць ад моладзевых арганізацый, 
запрасілі яго. Яму далі слова падчас 
сустрэчы. Ён распавёў пра працу на V 
З’ездзе беларусаў свету, пра паездку ў 
Беларусь. Гэта быў першы ягоны візіт 
у Беларусь. Атрымалася ўсё добра. 
Я запэўніў усіх, што мы прыкладзем 
усе намаганні, каб стварыць белару-
скую моладзевую арганізацыю. І мы ў 
студзені стварылі такую арганізацыю.

– Колькі чалавек увайшло ў склад 
арганізацыі?

– У арганізацыю ўвайшло прыклад-
на 10 чалавек. Гэта толькі пачатак. Мы 
ўключылі самых актыўных маладых 
людзей. У красавіку мы правялі другую 
сустрэчу з моладдзю. Гэта была азнаям-
ляльная сустрэча. Мы ім расказалі, што 
сабой уяўляе Беларусь, распавялі пра 
адміністратыўнае дзяленне Беларусі, 
яе сімвалы, славутыя мясціны.

– Якой была рэакцыя моладзі? Ці 
праяўлялі цікавасць?

– Цікавасць была сапраўды вялікай. 
Калі разыходзіліся, усе запытвалі: “А 
калі ў наступны раз будзе сустрэча?” 
Гэта ўжо пра многае гаворыць. Мы 
дамовіліся наступным разам паказаць 
дыскі, якія нам прывозілі ў розны час. 
Будзем паказваць краявіды Беларусі, 
каментаваць відэа. Было б добра 
арганізаваць экскурсію ў Беларусь, 
тады ў моладзі склалася б больш яскра-
вае ўражанне пра Беларусь. Мы маглі б 

і калектыў самадзейнасці сярод іх ства-
рыць. Гэта будзе для нас такая падмога, 
актыў наш, на які мы ўскладаем вялікія 
надзеі.

– У склад моладзевай арганізацыі 
ўвайшлі дзеці з беларускіх сем’яў?

– Гэта ўжо ўнукі нашага старэй-
шага пакалення, я ім сказаў: “Давайце 
лічыць сябе беларусамі. У вас пакуль 
не напісана нацыянальнасць у паш-
парце. Але давайце ўжо сёння лічыць 
сябе беларусамі”. У асноўным гэта 
дзеці з беларускіх сем’яў. Але чыста 
беларускіх сем’яў у нас вельмі мала. У 
нас прыязджалі людзі на развіццё га-
завай, вугальнай прамысловасці, на 
лесанарыхтоўкі. У асноўным гэта былі 
маладыя людзі, яны стваралі сем’і і 
заставаліся. Таму сем’і ў асноўным зме-
шаныя. Але ўсё адно той ці іншы бок 
лічыць сябе беларусам. І мы прыклада-
ем намаганні, каб і дзеці, і ўнукі лічылі 
сябе беларусамі. Такую задачу мы 
ставім перад сабой на найбліжэйшым 
перапісе насельніцтва, які адбудзец-
ца восенню. Гэта нашая змена, нашы 
рэзервы. Бо я ўжо ва ўзросце, і мне як 
старшыні беларускай аўтаноміі трэба 
думаць пра замену. Канечне, я не гава-
ру, што адразу моладзь мяне заменіць, 
але трэба такую пераемнасць мець. 

– Ці ёсць у вас пры аўтаноміі 
нейкія мастацкія калектывы?

– У нас ёсць хор “Купалінка”. У 
мінулым годзе яму надалі званне на-
роднага. Яго вельмі часта запрашаюць 
выступіць. Хор існуе больш за 10 гадоў. 
У мінулым годзе, калі я быў на V з’ездзе 
беларусаў свету, я зайшоў да Гулякі 
(Леанід Гуляка – Упаўнаважаны па 
справах рэлігій і нацыянальнасцяў. – 
рэд.), каб пагаварыць наконт касцюмаў. 
Ён сказаў, што ў гэтым годзе не можа 
дапамагчы, што год ужо заканчваец-
ца. А ў наступным годзе паглядзім. І ў 
студзені месяцы, на нашае здзіўленне, 
замову выканалі. Я адправіў двух ча-
лавек, і 10 касцюмаў адтуль прывезлі. 
Гэта для нас вялікая радасць была. Мы 
даслалі запыт у Міністэрства культуры. 
Нам далі адказ, што дашлюць набор 
музычных інструментаў, сувенірную 
прадукцыю, музычныя дыскі, ноты і 
разгледзяць асобна пытанне па касцю-
мах у гэтым годзе. Як будзе насамрэч, 
пакуль невядома, але, прынамсі, адказ 
мы атрымалі. Хор на добрым рахун-
ку ў Сыктыўкары. Людзі ходзяць на 
рэпетыцыі рэгулярна. У нас бываюць 
маразы моцныя, пад 40 градусаў, у роз-
ных месцах жывуць людзі, часам за 15 
кіламетраў ад цэнтра, едуць усё адно. Я 
ўжо кажу: “Сядзіце дома, не марозьце-
ся”. – “Не, – адказваюць, – не хочацца 
падводзіць”. І ў дождж, і ў мароз усё 

адно едуць на рэпетыцыі.
– Якія мерапрыемствы плануеце 

праводзіць?
– Мы кожны год адзначаем 2 

красавіка – Дзень яднання народаў 
Беларусі і Расіі. Але мы называем 
яго Днём яднання народаў, якія на-
сяляюць Рэспубліку Комі, і заўжды 
запрашаем на свята не толькі бе-
ларусаў, але і прадстаўнікоў іншых 
нацыянальнасцяў. Падчас канцэр-
та выступаюць збольшага беларусы, 
але таксама некалькі нумароў па-
казваюць і ўкраінцы, і комі, і іншыя 
нацыянальнасці. Таксама кожны год ад-
значаем 3 ліпеня – Дзень незалежнасці 
і вызвалення Мінска ад фашысцкіх 
захопнікаў. І трэцяе беларускае свя-
та, якое мы заўсёды адзначаем, – гэта 
Дажынкі. Мы звычайна робім выставу, 
запрашаем спецыяліста з Міністэрства 
сельскай гаспадаркі (там у нас таксама 
ёсць беларус). Ён робіць ацэнку таго, 
што мы вырасцілі. Дорым кожнаму 
невялікія падарункі за вырашчаны ў 
паўночных умовах ураджай. Акра-
мя таго, мы ў мінулым годзе правялі 
цыкл лекцый-вечарын па вывучэнні 
Беларусі. Пачалі мы з Гомельскай 
вобласці. Падрыхтавалі матэрыял пра 
сённяшні стан эканомікі, культуры, 
сацыяльнага забяспечання Гомеля і Го-
мельскай вобласці. Мы зрабілі запыт у 
статупраўленне Гомеля. Нам даслалі 
адказ. Падрыхтавалі 4-х выступоўцаў. І 
так мы прайшліся па ўсіх шасці аблас-
цях. Яшчэ ў мінулым годзе, і ў гэтым 
годзе таксама, мы працягвалі ўручаць 
медалі “65 гадоў вызвалення Беларусі 
ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў”. 
Гэтае мерапрыемства шырока асвятля-
лася ў прэсе. У найбліжэйшы час, я ду-
маю, да нас Пётр Клімук прыедзе. У нас 
была з ім такая дамоўленасць. У другім 
паўгоддзі юбілейныя, творчыя веча-
ры запланаваныя. Будзем запрашаць 
прадстаўнікоў Саюза журналістаў Расіі, 
моладзь.

Да таго ж, у Сыктыўкары збіраюцца 
будаваць нацыянальную вёску. І мы 
таксама будзем удзельнічаць у будаў-
ніцтве. Збіраемся зрабіць 2 дамкі ў 
нацыянальным стылі. Адзін будзе 
пад беларускую кавярню, другі – пад 
нацыянальна-культурную аўтаномію. 
Кожны год мы робім нешта новае. Пе-
рыядычна выдаем буклеты пра нацыя-
нальную аўтаномію. Выпусцілі 2 дыскі 
ў мінулым годзе. Адзін – з беларускімі 
песнямі ў выкананні нашага хору, 
другі – музыка беларускіх песняў у 
выкананні баяніста.

– Аркадзь Сцяпанавіч, колькі 
гадоў Вы ўжо ўзначальваеце НКА 
“Беларусь”?

У рэспУбліцы КоМі сТвораНаЯ беларУсКаЯ МоладзеваЯ 
аргаНізацыЯ
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– Ужо 13 гадоў, з 1997-га. У мінулым 
годзе праводзілі справаздачна-выбар-
чую канферэнцыю. Я ўжо думаў, вы-
звалюся, падрыхтаваў сабе змену. Але 
не атрымалася. Трэба сказаць, што ў ас-
ноўным у працы мы абапіраемся на ад-
ных і тых жа людзей. На 15 тысяч ёсць 
500 актыўных штыхоў па рэспубліцы, 
пачынаючы ад Варкуты да Сыктыўкара. 
Напярэдадні перапісу мы збіраемся да-
сылаць лісты ў нашы аддзяленні, а іх у 
нас 9 у рэспубліцы. Будзем весці тлу-
мачальную працу з тым, каб дайсці да 
кожнага беларуса і захаваць колькасны 
склад беларусаў. Цяжка, канечне, бо 
многа людзей, якія да нашага акты-
ву, не прывязаныя, раскіданыя. У нас 
паміж вёскамі па 20 кіламетраў. Прае-
хаць гэта ўсё няма магчымасці.Таму мы 
лічым, што перад перапісам нам трэба 
вялікую працу правесці, каб быў вынік.

– Дзякуй за размову. Поспехаў Вам 
у працы!

Гутарыла Таццяна Печанко, 
прэс-сакратар МГА “ЗБС 

“Бацькаўшчына”

У саНКТ-пецЯрбУргУ Напісалі дыКТоўКУ 
ў гоНар васілЯ быКава

У дзень нараджэння Васіля Быкава, 
19 чэрвеня, у Санкт-Пецярбургу прайш-
ла памятная імпрэза ў гонар Народ-
нага пісьменніка Беларусі. Мерапры-
емства было арганізаванае моладдзю 
Санкт-Пецярбурга і МГА “Згуртаванне 
беларусаў свету “Бацькаўшчына”.

Вечарына праходзіла ў Бібліятэцы 
нацыянальных культур. Гэта трады-
цыйнае месца сустрэч беларусаў, якія 
жывуць ў горадзе на Няве.

Спецыяльна на мерапрыемства 
з Беларусі прыехаў вядомы бард 
Алесь Камоцкі. Ён падзяліўся сваімі 
ўспамінамі пра Васіля Быкава: “Мне 
сапраўды пашчасціла быць знаёмым 
з Быкавым. Мы шмат размаўлялі. 
Размаўлялі як старэйшы мужык з ма-
ладзейшым. Розніца ва ўзросце не 
перашкаджала, а часам нават спрыя-
ла лепшаму разуменню адзін аднаго. 

Безумоўна, гэтае знаёмства паўплывала 
на маё жыццё і вельмі шмат мне дало”.

Падчас імпрэзы Алесь Камоцкі не 
толькі парадаваў прысутных сваімі 
песнямі, але яшчэ і выступіў у якасці 
выкладчыка беларускай мовы. Ён 
прачытаў прысутным дыктоўку на бе-
ларускай мове – урывак з кнігі Васіля 
Быкава “Доўгая дарога дадому”.

Не абышлося і без падарункаў. Усе 
ўдзельнікі імпрэзы атрымалі дыскі з 
аўдыёзапісамі аўтарскага чытання кнігі 
ўспамінаў Васіля Быкава “Доўгая даро-
га дадому”, а таксама набор паштовак 
ад грамадскай культурніцкай кампаніі 
“Будзьма беларусамі!”.

Акрамя таго, Алесь Камоцкі пе-
радаў Бібліятэцы нацыянальных 
культур кнігі Васіля Быкава і некалькі 
аўдыёзапісаў “Доўгай дарогі дадому”.

Інфармацыйны цэнтр 
МГА “ЗБС “Бацькаўшчына”

Вандроўкай у Парк савецкай эпохі, 
што ў Грутасе (каля Друскенікаў), быў 
завершаны навукова-адукацыйны пра-
ект “Савецкая спадчына ў Літве: учора 
і сёння”, ініцыятарам якой выступіла 
моладзевая ініцыятыва StudAlliance 
пры падтрымцы МГА “ЗБС “Баць-
каўшчына”.

У Парку сабраная вялікая колькасць 
помнікаў савецкага перыяду, якія былі 
знятыя з пастаментаў пасля развалу 
Савецкага Саюза і не былі знішчаныя. 
На фінальным этапе праекту сту-
дэнты Еўрапейскага гуманітарнага 
ўніверсітэта змаглі пазнаёміцца 
з захаваннем, выкарыстаннем ды 
інтэрпрэтацыяй савецкай спадчыны, 
паспрабаваць настальгічныя прысмакі 
школьнай сталоўкі, а таксама пакінуць 
свае водгукі ў адмысловай кнізе. 

Нагадаем, што навукова-аду-
кацыйны праект складаўся з цэлага шэ-
рагу разнастайных мерапрыемстваў. 
Для ўсіх ахвотных былі зладжаныя 
экскурсіі ў Музей ахвяр генацыду 
(былы следчы ізалятар КДБ ЛітССР), 
а таксама мемарыяльны парк у Туску-
ленах з наведваннем калумбарыюма. 
Для літоўскіх і беларускіх навукоўцаў, 
а таксама ўсіх тых, хто цікавіцца пра-
блематыкай савецкай спадчыны, былі 
арганізаваныя два круглыя сталы, на 
якіх прэзентавалі як літоўскую, так і 
беларускую праблематыку ў пытаннях 
савецкага мінулага.

Паводле прэс-службы StudAlliance

завершыўся 
фінальны этап праекту 

“савецкая спадчына 
ў літве: учора і сёння”

Экс-гітарыст гурта “ J_Морс” Раман 
Арлоў з новым праектам пад назвай “У 
нескладовае” 5 чэрвеня выступіў з кан-
цэртам у Маскоўскім клубе “Меццо-
Форте”. Гэта быў першы канцэрт з 
серыі беларускіх канцэртаў-вечарынак 
пад назвай “Сіні пашпарт”. Акрамя “У 
нескладовага”, у канцэрце ўдзельнічаў 
гурт “Палац”.

“У нескладовае” – першы беларускі 
праект, які сабраў вакол сябе поп-, 
рок- і этна-зорак беларускай музыкі. 
Разам з Арловым у праекце “У нескла-
довае” ўдзельнічаюць Ганна Хітрык, 
Юля Глушыцкая, Андрэй Сапонен-

ка (“Дзецідзяцей”), Віктар Рудэнка 
(“Далі”), Яўген Чалышаў (“Харлі”), 
Лёша Стокс (“Стокс”), Канстанцін Гара-
чы, Слава Сяргеенка і Вадзім Марголін. 
Заснавальнікі праекту вызначаюць 
стыль каманды як папулярную ра-
дыёфарматную поп-рок музыку і ста-
вяць перад сабою мэту пранікнення 
беларускамоўнай музыкі за ўсходнія 
межы Беларусі.

Правядзенню маскоўскага канцэрта 
5 чэрвеня паспрыялі МГА “Згуртаван-
не беларусаў свету “Бацькаўшчына” і 
Федэральная нацыянальна-культурная 
аўтаномія “Беларусы Расіі”.

Паводле Tut.by

беларУсКаЯ МУзыКа заваёўвае 
расійсКіЯ прасТоры

Дыктоўку праводзіць Алесь Камоцкі
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Першае пасяджэнне Кансульта-
тыўнага савета па справах беларусаў 
замежжа адбылося 25 чэрвеня ў Аваль-
най зале Нацыянальнай бібліятэкі 
Беларусі. 

Савет створаны пры Міністэрстве 
культуры Беларусі з мэтай каардынацыі 
сувязей і аказання дапамогі грамадскім 
арганізацыям беларускага замежжа з 
боку дзяржорганаў Беларусі. У склад 
Кансультатыўнага савета ўвайшлі 
прадстаўнікі шэрагу дзяржаўных ор-
ганаў і ведамстваў Беларусі, кіраўнікі 
беларускіх суполак Латвіі, Літвы, 
Малдовы, Польшчы, Расіі, Украіны і 
Эстоніі, грамадскіх аб'яднанняў Бела-
русі – МГА “Згуртаванне беларусаў 
свету “Бацькаўшчына” і Таварыства 
“Радзіма”.  

Па рэкамендацыі Згуртавання 
“Бацькаўшчына” ў склад Кансульта-
тыўнага савета ўвайшлі сябры Вялікай 
Рады МГА “ЗБС “Бацькаўшчына” 
Яўген Вапа (Польшча), Алег Рудакоў 
(Расія), Валеры Казакоў (Расія), Ра-
ман Вайніцкі (Літва). На жаль, не былі 
ўключаныя ў Савет прапанаваныя 
“Бацькаўшчынай” старшыня Тавары-
ства беларускай культуры ў Літве Хве-
дар Нюнька, а таксама старшыня Та-
варыства беларускай мовы Віленскага 
краю Юрась Юркевіч.

На першае пасяджэнне прыехалі кі-
раўнікі 20 грамадскіх арганізацый за-
межжа. Ад МГА “ЗБС “Бацькаўшчына” 
ў пасяджэнні ўдзельнічала Старшыня 
Рады “Бацькаўшчыны”  Ніна Шыд-
лоўская. 

У вітальным слове да ўдзельнікаў 
пасяджэння міністр культуры Павел 
Латушка адзначыў, што склад Савета 
не будзе абмежаваны ні па колькасці, ні 
па геаграфіі ўдзельнікаў, і любая гра-
мадская арганізацыя беларусаў замеж-
жа, калі захоча, зможа ў яго ўвайсці.

Беларуская дзяржава разглядае 
структуры дыяспары як партнёраў па 
шырокім прадстаўленні беларускай 
культуры за межамі краіны, сказаў 
міністр. Паводле яго слоў, міністэрства 
ўнесла ў Саўмін праект пастано-
вы аб стварэнні Інстытута культуры 
Беларусі, які ў тым ліку будзе займац-
ца пытаннямі папулярызацыі белару-
скай культуры за мяжой і падтрымкай 
арганізацый дыяспары. 

Павел Латушка паведаміў, што 
ў межах дзяржпраграмы “Культура 
Беларусі” на 2011—2015 гады прадугле-
джана стварэнне ў замежжы пяці цэн-
траў культуры Беларусі, якія будуць 
аказваць падтрымку прадстаўнікам 
дыяспары. 

У сваім выступленні міністр куль-
туры пералічыў самыя значныя куль-

турныя праекты Беларусі за апошнія 
гады і запрасіў суайчыннікаў да ўдзелу 
ў тых, якія яшчэ не рэалізаваныя, а так-
сама выказаў надзею на дапамогу дыя-
спары ў вяртанні на радзіму рарытэтаў 
нацыянальнай гістарычнай спадчыны.

Першым пытаннем на парадку дня 
пасяджэння стаў праект Палажэння 
аб Кансультатыўным савеце. Такса-
ма ў Авальнай зале абмяркоўвалася 
выкананне Плана мерапрыемстваў 
па рэалізацыі крытычных заўваг і 
прапаноў, выказаных удзельнікамі V 
з'езда беларусаў свету. У дадатак да 
прапанаванага праекта Плана Алег 
Рудакоў, старшыня ІТБК імя Чэрскага 
(Расія), прапанаваў правесці ў Мінску 
канферэнцыю, прысвечаную 100-
годдзю масавага перасялення беларусаў 
у Сібыр у сувязі са сталыпінскай рэ-
формай. Шмат прапановаў прагучала 
ад старшыні ФНКА “Беларусы Расіі” 
Валерыя Казакова. У прыватнасці, ён 
прапанаваў уключыць у план пун-
кты аб адкрыцці беларускай шко-
лы і інстытута ў Маскве, пытанні аб 
вяртанні культурнай спадчыны ў Бе-
ларусь. Тым больш, што ў абодвух гэ-
тых накірунках ФНКА ўжо шмат што 
робіць. 

Былі таксама ўзнятыя праблема 
квотаў на навучанне ў ВНУ Беларусі 
для беларусаў замежжа, а таксама 
візавыя пытанні.

Важным было аберкаванне пад-
рыхтоўкі праекта Закона Рэспублікі 
Беларусь “Аб суайчынніках, якія пра-
жываюць за мяжой” .

Леанід Гуляка адзначыў, што па-
куль што рана дэталёва разглядаць 
праект закона, таму што ён яшчэ не 
зведзены ў той дакумент, які можна 
выносіць на шырокае абмеркаванне. 
Ён удакладніў, што праект закона па-
дрыхтаваны з улікам прапаноў, якія 
гучалі на Пятым з’ездзе беларусаў све-
ту, прапаноў Міністэрства замежных 
спраў, Міністэрства культуры, апарата 
Упаўнаважанага і прапрацоўкі гэтых 
пытанняў праз пасольствы Беларусі за 
мяжой. Леанід Гуляка адзначыў, што 
падобныя законы ўжо існуюць у шэра-
гу краін свету.

Нагадаем, згаданы праект разам з 
аналізам заканадаўства іншых краін быў 
дасланы на разгляд “Бацькаўшчыне”. 
Свае прапановы і заўвагі па атры-
маным праекце закона МГА “ЗБС 
“Байцькаўшчына” накіравала ў Нацыя-
нальны цэнтр заканадаўства і прававых 
даследаванняў Рэспублікі Беларусь.

Гэтыя прапановы былі агучаны 
Нінай Шыдлоўскай падчас пасяджэн-
ня Кансультатыўнага савета. 

Спадарыня Шыдлоўская адзначы-

ла, што для Беларусі вельмі важна за-
хаваць беларускую прысутнасць за мя-
жой. Арганізацыі дыяспары “не толькі 
падтрымліваюць імідж Беларусі за яе 
межамі, але і валодаюць вялікім патэн-
цыялам па прыцягненні  інвестыцый у 
сферы культуры, эканомікі, навукі для 
сваёй гістарычнай радзімы”. Таму новы 
прававы акт павінен называцца “Закон 
аб беларусах замежжа”, падкрэсліла 
Ніна Шыдлоўская.

Паводле яе слоў, менавіта такая 
назва, якая па сутнасці з’яўляецца вы-
значэннем мэтавай групы закона,  
стымулюе прадстаўнікоў беларускай 
дыяспары больш актыўна займацца 
дзейнасцю ў інтарэсах Беларусі, дазва-
ляе кансалідаваць суайчыннікаў-эмі-
грантаў вакол беларускіх арганізацый 
дыяспары, перашкаджаць вельмі ма-
гутным працэсам асіміляцыі, а таксама 
захаваць беларускі этнас. 

Для Беларусі як унітарнай краіны 
не можа быць узорам заканадаўства аб 
суайчынніках федэратыўных дзяржаў, 
адзначыла Ніна Шыдлоўская. Яна 
падкрэсліла, што ўсе ўнітарныя дзяр-
жавы свету называюць сваіх выхадцаў 
па назве краіны паходжання незалежна 
ад іх нацыянальнай прыналежнасці. 

Ніна Шылоўская нагадала, што 
пытанне аб падрыхтоўцы закона, які 
рэгулюе прававыя адносіны паміж 
метраполіяй і беларусамі замежжа, 
было ўзнята ў 2002 годзе пасля чарго-
вага з'езда беларусаў свету. “З таго часу 
гэты працэс фактычна быў пакладзе-
ны пад сукно, і дзяржаўныя органы 
часам вярталіся да яго ў сувязі з пра-
вядзеннем раз на чатыры гады з'ездаў 
беларусаў свету”, — сказала спадарыня 
Шыдлоўская. 

Яна выказала надзею, што новы за-
кон будзе ўтрымліваць артыкулы пра-
мога дзеяння, а не насіць дэкларатыўны 
характар.

Падчас пасяджэння прадстаўнікі 
беларускай дыяспары выказаліся за 
хутчэйшае завяршэнне распрацоўкі і 
прыняцце закона аб беларусах замеж-
жа.

Прыемнай навіной стала вестка пра 
тое, што ў наступным годзе ўпершыню 
плануецца правесці ў Мінску і гарадах 
Беларусі Фестываль беларусаў замеж-
жа. 

Ініцыятыва правядзення такога свя-
та належыць Міністэрству культуры, 
Упаўнаважанаму па справах рэлігій і 
нацыянальнасцей, якія і выступяць яго 
арганізатарамі. Акрамя таго, дапамогу 
ў арганізацыі фестывалю будуць аказ-
ваць Міністэрства замежных спраў, мяс-
цовыя ўлады, грамадскія арганізацыі. 

У МіНсКУ прайшло першае пасЯджэННе КаНсУльТаТыўНага савеТа 
па справах беларУсаў заМежжа

Працяг на стар. 8
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віНшаваННе сЯбраў вЯліКай рады

віншаванні

Маем гонар павіншаваць з днём 
нараджэння сябраў Вялікай Рады 
Згуртавання беларусаў све-
ту “Бацькаўшчына”, якія 
нарадзіліся ў ліпені і жніўні: 
алега і Наталлю гардзіенкаў, 
барыса сачанку, алеся 
станкевіча, Уладзіміра ар-
лова, генадзя бураўкіна, 
адама Мальдзіса, Ма-
рыю Міцкевіч, алега Тру-
сава (Беларусь), сяргея 
Кандыбовіча, віктара чай-
чыца (Расія), алега давідзюка 
(Літва), ганну сурмач (Чэхія), 
алеся Ядчанку (Украіна), аляксан-
дра Надсана (Вялікабрытанія), дзмітрыя 
Ярашэўскага (Германія), Янку запрудніка 

(ЗША). Жадаем вам выдатнага здароўя, 
бадзёрасці, аптымізму, натхнёнай пра-

цы, поспехаў ва ўсіх справах.
У ліпені і жніўні на-

ступныя сябры Вялікай 
Рады адзначаюць 
юбілеі: 6 ліпеня – Яўген 
груша (Аўстралія), 
17 жніўня – раман 
вайніцкі (Літва), 30 
жніўня – Таццяна Ка-

зак (Латвія). Віншуем 
вас з юбілеямі і зычым 

здароўя, шчасця, дабра-
быту, узаемапаразумен-

ня з блізкімі, плёну ў працы, 
здзяйснення ўсіх вашых планаў.

Управа МГА “ЗБС “Бацькаўшчына”

віншУем аленУ маКоўсКУю!
1 ліпеня святкуе юбілей 

кіраўнік МГА “Згуртаванне 
беларусаў свету “Бацькаўшчына”. 
Шчыра віншуем спадарыню Але-
ну са святам! 

Жадаем і надалей несці з са-
бой тое нязгаснае святло душы, 
якое заўжды адчуваецца побач з 
ёю. Няхай здзяйсняюцца ўсе Ва-
шыя планы, усе самыя запавет-
ныя мары! Няхай для Вас заўжды 
свеціць сонца – у вачах блізкіх 
людзей, у небе і ў сэрцы! Няхай 
пры Вашым руплівым кіраўніцтве 
квітнее нашая “Бацькаўшчына”! Урэш-
це, няхай у Вашым жыцці часцей зда-

3 ліпеня – 70 гадоў таму, у 1940-м, 
нарадзіўся Роберт Тамушанскі (1940–1996), 
філолаг, публіцыст, рэлігійны і грамадска-
культурны дзеяч у Вялікабрытаніі і Ваты-
кане.

5 ліпеня – 15 гадоў таму, у 1995-м, па-
мёр Барыс Сачанка (1936–1995), пісьменнік, 
публіцыст.

10 ліпеня – 110 гадоў таму, у 1900-м, 
нарадзіўся Пётра Сергіевіч (1900–1984), мас-
так.

11 ліпеня – 15 гадоў таму, у 1995-м, 
выйшаў першы нумар газеты “Народная 
воля”. Рэдактар – Іосіф Сярэдзіч.

13 ліпеня – 20 гадоў таму, у 1990-м, памёр 
Янка Багдановіч (1906–1990), пісьменнік, ме-
муарыст, вязень савецкіх канцлагераў. 

15 ліпеня – 600 гадоў таму, у 1410-м, 
адбылася Грунвальдская бітва, разгром 
Тэўтонскага ордэна пераважна войскамі 
Вялікага княства Літоўскага.

15 ліпеня – 110 гадоў таму, у 1900-м, 
нарадзіўся Уладзімір Дубоўка (1900–1976), 
пісьменнік, перакладчык.

16 ліпеня – 5 гадоў таму, у 2005-м, у Нью-
Ёрку памерла Яніна Каханоўская (1909–
2005), дзеяч эміграцыі ў Нямеччыне і ЗША.

16 ліпеня – 5 гадоў таму, у 2005-м, у 
Мінску пачаўся Чацвёрты з’езд беларусаў 
свету (доўжыўся 16–17 ліпеня).

23 ліпеня – 115 гадоў таму, у 1895-м, 
нарадзіўся Міхаіл Сазыка (1895–1949), вай-
сковы дзеяч, спявак, дзеяч эміграцыі ў Ня-
меччыне.

28 ліпеня – 20 гадоў таму, у 1990-м, 
Вярхоўны Савет прыняў Дэкларацыю аб 
дзяржаўным суверэнітэце Рэспублікі Бела-
русь.

28 ліпеня – 90 гадоў таму, у 1920-м, 
памёр Алесь Гарун (1887–1920), дзеяч на-
цыянальна-вызваленчага руху, паэт. 

29 ліпеня – 50 гадоў таму, у 1960-м, 
памёр Тодар (Хведар) Данілюк (1877–
1960), рэлігійны і вайсковы дзеяч, адзін 
са стваральнікаў БАПЦ, ад 1950 г. жыў у 
ЗША.

29 ліпеня – 10 гадоў таму, у 2000-м, у 
Мінску адбыўся Усебеларускі з’езд за неза-
лежнасць (1376 дэлегатаў).

5 жніўня – 25 гадоў таму, у 1985-м, у Чы-
кага памёр Часлаў Будзька (1882–1985), дзе-
яч эміграцыі ў Нямеччыне і ЗША.

7 жніўня – 100 гадоў таму, у 1910-м, 
нарадзіўся Якуб Ермаловіч (1910–1987), 
пісьменнік.

7 жніўня – 15 гадоў таму, у 1995-м, у 
Мінску памёр Максім Танк (сапр. Яўген 
Скурко, 1912–1995), грамадскі дзяч, паэт.

9 жніўня – 100 гадоў таму, у 1910-м, 
нарадзілася Ларыса Геніюш (дзяв. 
Міклашэвіч, 1910–1983), паэтка, вязень ГУ-
ЛАГу.

27 жніўня – 95 гадоў таму, у 1915-м, 
нарадзіўся Часлаў Найдзюк (1915–1995), 
грамадскі дзеяч, дзеяч эміграцыі ў ЗША.

беларУсКі КалЯНдар 
паМЯТНых даТ На ліпеНь-

жНівеНь 2010 годаУ агульнанацыянальнай кампаніі 
“Будзьма беларусамі!” павінны актыўна 
ўдзельнічаць і арганізацыі беларускай 
дыяспары, заявіў у інтэрв'ю БелаПАН 
старшыня Федэральнай нацыянальна-
культурнай аўтаноміі “Беларусы Расіі” 
(Масква) Валеры Казакоў. 

Паводле яго слоў, гэтая вельмі 
цікавая акцыя мае “вялікае зна-
чэнне для захавання беларусаў на 
планеце як самабытнай нацыі”. 
“Не трэба абмяжоўваць кампанію 
рамкамі Беларусі, дзе і так большасць 
насельніцтва лічыць сябе беларусамі, 
а перавесці гэтую акцыю ў Расію і 
Украіну, Польшчу і Прыбалтыку, каб 
і там дапамагчы беларусам захаваць 
сваю беларускасць”, — прапанаваў 
Казакоў.

Старшыня рады МГА “Згуртаванне 
беларусаў свету “Бацькаўшчына”, ка-
ардынатар грамадскай культурніцкай 
кампаніі “Будзьма беларусамі!” Ніна 
Шыдлоўская назвала “ідэальным вары-

янтам” пашырэнне кампаніі за межы 
Беларусі. “Калі разглядаць гэтую ак-
цыю з пазіцый беларусаў, якія жывуць 
за межамі гістарычнай радзімы, для 
дыяспары яна падаецца больш важ-
най, чым для метраполіі”, — сказала 
Шыдлоўская.

Разам з тым, паводле яе слоў, для 
павышэння ўзроўню нацыянальнай 
самаідэнтыфікацыі і прадухілення 
асіміляцыі беларусаў-эмігрантаў зараз 
“вельмі важна” пашыраць кампанію 
ўнутры краіны, бо Беларусь з'яўляецца 
тым фундаментам, які не дазваляе бе-
ларусам знікнуць у шматнацыяналь-
ным свеце незалежна ад месца знахо-
джання. “Аднак нас вельмі радуе, што 
беларусы замежжа з цікавасцю і разу-
меннем успрынялі кампанію “Будзьма 
беларусамі!”, — сказала Шыдлоўская. 
Яна выказала гатоўнасць перада-
ваць досвед кампаніі арганізацыям 
беларускай дыяспары пры цесным 
супрацоўніцтве з імі. 

Паводле “БелаПАН”

У КаМпаНіі “бУдзьМа беларУсаМі!” павіННы аКТыўНа 
ўдзельНічаць аргаНізацыі дыЯспары

раюцца прыемныя цуды, бо Вы іх 
сапраўды заслугоўваеце!

Управа МГА “ЗБС “Бацькаўшчына”
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Інфармацыйны бюлетэнь
МГА “ЗБС “Бацькаўшчына”.

Распаўсюджваецца на правах
унутранай дакументацыі.

Меркаванні аўтараў могуць не 
супадаць з думкай рэдакцыі.

Падрыхтоўка матэрыялаў і
вёрстка – Т. Печанко
Адказная за нумар –

Н. Шыдлоўская
Наклад 250 асобнікаў

Адрас рэдакцыі:
вул. Рэвалюцыйная, 15, г. Мінск 220030, 

Рэспубліка Беларусь
www.zbsb.org
zbsb@tut.by

тэл./факс (+375 17) 200-70-27

8 навіны Мга “Збс “бацькаўшчына”

абвестка

Шаноўныя сябры!
Ліпеньскі нумар бюлетэня “Бела-

русы ў свеце” будзе спалучаным са 
жнівеньскім і выйдзе напачатку верас-
ня.

МГА “Згуртаванне беларусаў свету 
“Бацькаўшчына” атрымала прапанову 
інфармацыйнага супрацоўніцтва ад 
праграмы “Ла Страда”: супрацьдзеян-
не гандлю людзьмі ў РБ”.

Адным з найважнейшых кірункаў 
дзейнасці праграмы “Ла Страда” ў 
Беларусі з’яўляецца кансультаван-
не грамадзянаў па пытаннях бяспекі 
міграцыі, аказанне інфармацыйнай 
падтрымкі нашым суайчыннікам, якія 
трапілі ў складаныя сітуацыі за межамі 
Беларусі.

Праграма “Ла Страда” дзейнічае ў 
Беларусі з 2001 г. За гэты час на гара-
чую лінію праграмы звярнулася больш 
за 15 000 чалавек, больш за 500 атрымалі 
падтрымку па электроннай пошце і 
каля 450 ахвяр гандлю людзьмі – са-
цыяльную падтрымку. Праграма “Ла 
Страда” ўдзельнічае ў распрацоўцы 
законаў у галіне супрацьдзеяння ганд-
лю людзьмі. 

Эксперты гарачай лініі “Ла Стра-
да” даюць кансультацыі па ўсіх пы-
таннях выезду за мяжу: па пытаннях 
працоўнай міграцыі, заключэння 
шлюбаў з замежнымі грамадзянамі, на-
вучання за мяжой, кансультацыі для 
тых, хто выязджае за мяжу з мэтай ад-
пачынку і вандровак.

Акрамя індывідуальных кансуль-
тацый, эксперты праграмы прад-
стаўляюць спіс тэлефонаў і адрасоў, 
куды можна звярнуцца ў краіне 
прызначэння ў выпадку надзвычай-
най сітуацыі. Кансультацыю можна 

атрымаць па тэлефоне 8-801-100-8-801 
(званкі па Беларусі бясплатна).

Калі бяда здарылася за мяжой, заўж-
ды можна напісаць на lastrada@infonet.
by або патэлефанаваць на тэлефон га-
рачай лініі “Ла Страда” (+375 17 295-31-
67), працуе без выходных. Усе паслугі 
праграмы “Ла Страда” аказваюцца бя-
сплатна. 

“Ла Страда” разглядае праблему 
гандлю людзьмі як недапушчальнае 
парушэнне правоў чалавека, для выра-
шэння якой патрабуецца комплексны 
міждысцыплінарны падыход, засна-
ваны на супрацоўніцтве дзяржаўных 
органаў, няўрадавых арганізацый і 
міжнароднай супольнасці. 

Падрабязней пра праграму “Ла 
Страда” можна даведацца на сайце 
www.lastrada.by.

Згуртаванне беларусаў свету “Баць-
каўшчына” цалкам падзяляе погля-
ды экспертаў праграмы “Ла Страда” і 
лічыць, што іх дзейнасць мае высокую 
сацыяльную значнасць. 

Просім беларускія суполкі замежжа 
максімальна шырока распаўсюдзіць 
інфармацыю пра праграму “Ла Стра-
да” і ў выпадку неабходнасці аказваць 
усебаковую падтрымку супрацоўнікам 
праграмы ў іх дзейнасці.

Заклікаем суполкі, якія маюць свае 
інфармацыйныя рэсурсы ў інтэрнэце 
ці друкаваныя СМІ, размясціць у іх 
інфармацыю аб праграме “Ла Страда”.

Інфармацыйны цэнтр 
МГА “ЗБС “Бацькаўшчына”

навіны

У вільні адзначылі 20-годдзе беларУсКай тэлеПерадачы 
“віленсКі сшытаК”

Святочная вечарына, прысвечаная 
20-годдзю беларускай тэлевізійнай пе-
радачы “Віленскі сшытак”, адбылася 
30 траўня ў віленскім Доме нацыяналь-
ных згуртаванняў. 

Падчас імпрэзы сваімі ўспамінамі 
пра тое, як 20 год таму на літоўскім 
тэлебачанні з'явілася беларуская пера-
дача, падзяліўся Валянцін Стэх.

Яго расповед працягнула Таццяна 
Дубавец, якая ў свой час узяла на сябе 
абавязкі вядучай і рэдактара перадачы.

Яна згадала аб тым, якія цяжкасці 
сустрэліся на яе шляху з прыходам на 
літоўскае тэлебачанне, назвала імёны 

і прозвішчы ўсіх аўтараў перадач, 
сваіх вучняў, усіх, хто так ці інакш 
спрычыніўся да працы над перадачай, 
а таксама прадэманстравала фрагмен-
ты з найбольш любімых гледачамі пе-
радач.

На жаль, на сённяшні дзень “Ві-
ленскі сшытак” перажывае не най-
лепшыя часы. Перадача выходзіць у 
эфір па пятніцах і ў вельмі нязручны 
час – а 15-й гадзіне, калі большасць 
гледачоў яшчэ на працы, месяцамі не 
выплачваецца заробак супрацоўнікам 
рэдакцыі… Працягласць перадачы 
складае на сённяшні дзень 15 хвілін.

З гэтае прычыны была прынятая 
заява на імя Рады нацыянальнага ра-
дыё і тэлебачання Літвы, у якой выказ-
ваецца занепакоенасць далейшым лё-
сам перадачы. Заяву агучыла Хрысціна 
Балаховіч і сабрала пад ёй подпісы 
прысутных.

Паводле westki.info

разаМ Мы МожаМ болей

Фестываль плануецца праводзіць 
раз у два гады. Чакаецца, што на 
першае свята збяруцца не менш 
за 300 удзельнікаў з розных краін 
свету. Сёння ніякіх узроставых ра-
мак для ўдзельнікаў фестывалю не 
ўсталёўваецца, паколькі важна як мага 
шырэй прадставіць палітру творчасці 
беларусаў, якія пражываюць за межамі 
краіны. 

Акрамя выступленняў песенных і 
танцавальных калектываў, плануецца 
арганізаваць выставу прац беларускіх 
мастакоў замежжа, а таксама фотавы-
ставу, прысвечаную  жыццю і дзейнасці 
беларусаў замежжа. Літаратурнае свята 
збярэ беларускіх пісьменнікаў і паэтаў 
з розных краін, у вышэйшых навучаль-
ных установах пройдуць майстар-класы 
для студэнтаў. Мерапрыемствы будуць 
доўжыцца на працягу трох-пяці дзён. 

Палажэнне аб фестывалі беларусаў 
замежжа плануецца распраца-
ваць у бліжэйшы час і прадставіць 
аб'яднанням беларусаў за мяжой да 1 
верасня.

Чарговае пасяджэнне Кансуль-
татыўнага савета па справах беларусаў 
замежжа запланавана на канец чэрвеня 
— пачатак ліпеня 2011 года.

Інфармацыйны цэнтр 
МГА “ЗБС “Бацькаўшчына” 

паводле “БелаПАН”, “Звязда”

пасЯджэННе 
КаНсУльТаТыўНага савеТа 

па справах беларУсаў 
заМежжа
Працяг. Пачатак на стар. 6


