
Міжнароднае граМадскае аб’яднанне “Згуртаванне беларусаў свету “бацькаўшчына”

інфарМацыйны бюлетэнь

№01 (96)
студзень 2010

У нУмары:
Беларускія Каляды 

ў Іркуцку 

на свет з’явІўся 
“КнІганоша”

Працяг на стар. 5

Працяг на стар. 5

“шчодры вечар”
 у паўладары

Працяг на стар. 2

створаны аргКамІтэт па 
святКаваннІ 100-годдзя 

з дня нараджэння 
Барыса КІта

навіны

Працяг на стар. 7

13 студзеня з’явіўся на свет су-
польны “твор” Згуртавання бела-
русаў свету “Бацькаўшчына” і 
Саюза беларускіх пісьменнікаў. 
Гэта літаратурны бюлетэнь 
“Кніганоша”. 

адБылося першае 
ў гэтым годзе 
пасяджэнне

ўправы 
“БацьКаўшчыны”

Працяг на стар. 4

На пасяджэнні Управы быў 
разгледжаны план дзейнасці 
МГА “ЗБС “Бацькаўшчына” на 
2010 год. У плане вызначаныя ас-
ноўныя кірункі інфармацыйнай, 
арганізацыйнай, юрыдычнай, эка-
намічнай, выдавецкай дзейнасці 
“Бацькаўшчыны”.

тут жыве Беларусь

“У Іркуцку беларусаў болей, чым 
у Беларусі”, – гэта былі першыя сло-
вы, якія прамовіў вядомы беларускі 
бард Алесь Камоцкі, завітаўшы ў 
офіс “Бацькаўшчыны” адразу пасля 
свайго візіту ў Іркуцк. Справа ў тым, 
што сябры Іркуцкага таварыства бе-
ларускай культуры імя Яна Чэрскага 
запрасілі Алеся Камоцкага выступіць 
з канцэртам на свяце “Беларускія 
Каляды-2010”, арганізаваным тава-
рыствам.

“Яны і спявалі, і крычалі, 
і танчылі...”

Адбылося тое свята 7 студзеня ў 
Іркуцкай абласной філармоніі. Спа-
чатку з вітальным словам выступілі 
прадстаўнікі адміністрацыі горада, 
а потым месца на сцэне заняў Алесь 
Камоцкі. 

“Мяне вельмі цёпла прымалі. І 
хаця я спяваў па-беларуску і гаварыў 
паміж песнямі па-беларуску, мяне 
добра разумелі, толькі адна жан-

чына падышла пасля канцэрту не-
шта перапытаць, – расказвае Алесь 
Камоцкі. – Зала была запоўненая 
больш чым напалову. Алег Рудакоў 
– старшыня ІТБК – сказаў, што гэта 
трохі меней, чым чакалі, бо многія не 
прыйшлі праз моцныя маразы. Кан-
цэрт цягнуўся каля гадзіны. Песні 
спяваў самыя розныя, у тым ліку, як 
заўжды, на словы Рыгора Барадуліна. 
Вельмі добра ўспрымаліся песні з 
дыска “З бацькоўскай кружэлкі”. 
Толькі адзін момант падчас канцэр-
ту мяне здзівіў. Прыкладна хвілін 
праз сорак з пачатку майго вы-
ступлення я заўважыў, што людзі 
ўстаюць са сваіх месцаў і пераса-
джваюцца бліжэй да ўваходных 
дзвярэй. Я не разумеў, у чым справа, 
і паціху стаў згортваць канцэрт. Ужо 
пасля да мяне падышла жанчына 
і патлумачыла, што проста на тым 
баку залі было халодна сядзець”. 
Але на гэтым свята не скончыла-

На працягу некалькіх апошніх 
гадоў “Бацькаўшчына” паспяхо-
ва супрацоўнічае з беларускай 
інтэрнэт-бібліятэкай “Камунікат”. 
На сённяшні дзень у нетрах сайта 
kamunikat.org. можна знайсці 3600 
беларускіх публікацый – кніг, 
часопісаў, газет, mp3-файлаў. 

У Доме дружбы горада 
Паўладар (Казахстан) 9 студзеня 
прайшло свята “Шчодры вечар”, 
арганізаванае культурным цэн-
трам “Беларусь”.

Працяг на  стар.  2



2 навіны

ся. Не паспелі адгучаць апошнія 
акорды песняў Алеся Камоцкага, як 
на сцэне з’явілася моладзь з клубу 
“Крывічы”; яны парадавалі гледачоў 
тэатралізаваным прадстаўленнем 
“Калядкі”. Як сказаў Алесь Камоцкі, 
яны і спявалі, і крычалі, і танчылі, і 
скакалі па сцэне, і па зале бегалі. 

Са сцэны прадстаўленне плаўна 
перацякло ў фае філармоніі, дзе 
ўсіх ахвотных вучылі народным бы-
тавым танцам.

Што такое сапраўдны 
холад

А на наступны дзень Алесь 
Камоцкі трапіў на возера Байкал, 
а дакладней, у тое месца, дзе рака 
Ангара з Байкала выцякае. Тут 
Алесь, па ягоных словах, зразумеў, 
што такое сапраўдны холад: “Калі 
на гару лезлі, быў моцны вецер, і я 
адчуў, што такое холад. Краявід там 
надзвычай прыгожы. Я быў вельмі 
ўражаны. Бачыў шаман-камень. 
Гэта такое знакавае месца, пра якое 
складзена шмат легендаў. Там нібы 
гара пад зямлю правалілася, толькі 
“хвосцік” гары тырчыць з-пад вады. 
Я раней толькі чуў пра гэтае месца, 
а цяпер і ўбачыў”. 

“Штосьці ад мяне там 
засталося”

Што датычыць агульнага 
ўражання пра беларусаў Іркуцка, 
то Алесь Камоцкі быў прыемна 
здзіўлены ўбачыць у памяшканні 
Таварыства беларускай культуры 
імя Я. Чэрскага сапраўдныя кросны, 
на якіх можна ткаць, што і робяць 
з поспехам сябры таварыства. “А 
яшчэ яны там ходзяць у кашулях, 
якія самі вышылі. І гэта не асобныя 
выпадкі, гэта тэндэнцыя, – кажа му-
зыка. – Увогуле мне вельмі спада-
балася паездка. Уражанні засталіся 
самыя пазітыўныя. Я яшчэ хачу. 
Штосьці ад мяне там засталося, я 
паеду гэта шукаць”. 

Інфармацыйны цэнтр 
МГА “ЗБС “Бацькаўшчына”

Вільня (літВа)

У суботу 26 снежня ў ТБК ад-
былася святочная імпрэза, на якой 
ушанавалі памяць беларускіх дзея-
чаў, што нарадзіліся ці памерлі ў гэ-
тым месяцы.

Імрэза распачалася з прыві-
тальнага слова старшыні ТБК Хве-
дара Нюнькі, які распавёў пра бела-
рускага палітычнага і грамадскага 
дзеяча Вацлава Іваноўскага і пра 
камандзіра Беларускай Краёвай 
Абароны Кастуся Шышэю.

Наступнымі былі даклады пра 
беларускіх каталіцкіх дзеячаў: біс-
купа Часлава Сіповіча і ксяндза 
Уладзіслава Чарняўскага. Гэтыя асо-
бы адыгралі важную ролю ў пабу-
дове беларускага нацыянальнага 
каталіцкага касцёла. Яны неслі ў 
свет веды пра беларусаў-каталікоў, 
тлумачачы ўсім, што яны не палякі 
і не рускія.

Пасля дакладаў Таццяна Дуба-
вец прэзентавала сваю новую 
стужку “Тутэйшыя”, у якой пака-
зана праблема чалавека з беларуска-
літоўскага памежжа. На прыкладзе 
герояў фільма аўтарцы ўдалося 
акрэсліць шмат праблем і паказаць 
“тутэйшага”, чалавека-памежжа 
з яго светапоглядам, жыццёвымі 
радасцямі і ўсведамленнем свайго 
месца на гэтай зямлі.

У чарговы раз прыемна ўразіў 
прысутных украінскі ансамбль 
“Світліца”, які выканаў некалькі пес-
няў на ўкраінскай мове. Яго салісты 
Аксана і Раман і іх дачка Багданка 
падаравалі беларусам цудоўны ка-
лядны вечар.

Паводле Алеся Адамковіча, Вільня
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У зале працавала вы-
става творчых працаў 
выхаванцаў ШНА, а так-
сама выстава вырабаў з 
саломы і шышак, пры-
везеных з Белавежскай 
пушчы, іх выкладчы-
цы Людмілы Лапацюк. 
Гледачоў пачаставалі 
салодкімі падарункамі 
і выпечкай, у тым ліку 
калядкамі – булачкамі, 
якія праваслаўныя па 
традыцыі пякуць на 

свята Божага Нараджэн-
ня. Старшыня культурнага цэнтра 
“Беларусь” Любоў Богнат расказа-
ла, што іх гатуюць з жытняга або 
жытне-пшанічнага (у роўных пра-
порцыях) цеста. Начынка ў іх можа 
быць самай рознай: морква, бульба, 
тварог, свежыя грыбы і нават каша.

Адным з галоўных сімвалаў свята 
“Шчодры вечар” стала самаробная 
сяміканцовая зорка, якая сімвалізуе 
Віфлеемскую зорку. Знайшлося 
тут месца і для традыцыйнай за-
бавы з пучком пшаніцы: ахвочыя 
выцягнулі з яго па сцяблінцы, і чым 
даўжэйшай яна апынулася, тым 
шчаслівейшым будзе гэты год для 
ўладальніка сцяблінкі.

Паводле сайта “Ассамблея 
народа Казахстана”

навіны

У Беластоку 20 снежня адбыўся 
чарговы XVI з’езд Беларускага 
грамадска-культурнага таварыства, 
у якім узялі ўдзел 58 дэлегатаў, абра-
ных на раённых канферэнцыях та-
варыства, што прайшлі ў Беласто-
ку, Бельску-Падляшскім, Варшаве, 
Гайнаўцы, Семятычах і Саколцы. 

Са справаздачным дакла-
дам на з’ездзе выступіў старшы-
ня Галоўнага праўлення БГКТ Ян 
Сычэўскі. Разгорнутая дыскусія, 
якая адбылася пасля справаздачы, 
паказала, што праца кіраўніцтва 
арганізацыі за мінулы перыяд ацэ-
неная станоўча. Дэлегаты ў сваіх 
выступах выказвалі словы падзякі за 
працу, якую ажыццяўляла ў мінулы 
перыяд кіраўніцтва таварыства. Былі 
таксама выказаныя слушныя заўвагі 
па паляпшэнні дзейнасці БГКТ, ся-
род якіх – наладжванне кантактаў з 
Музеем і Цэнтрам беларускай куль-
туры ў Гайнаўцы, кансалідацыя 
беларусаў Польшчы вакол БГКТ, 
арганізацыя і правядзенне кан-
грэсу беларусаў Польшчы, уста-

ляванне сувязяў з беларускім за-
межжам і іншыя. У абмеркаванні 
справаздачы ўзялі ўдзел 17 дэлегатаў 
і гасцей з’езду. Адзінагалосна праца 
Галоўнага праўлення была прызна-
ная станоўчай. 

На з’ездзе было абранае но-
вае кіраўніцтва арганізацыі: 35 
асобаў увайшлі ў склад Галоўнага 
праўлення і 5 – у Галоўную 
рэвізійную камісію. Старшынём 
БГКТ на новы тэрмін быў выбра-
ны Ян Сычэўскі, яго намеснікамі 
– Базыль Сегень і Юры Баена, а са-
кратаром арганізацыі – Валянціна 
Ласкевіч. У склад Прэзідыума абра-
на 13 чалавек. Адметнасцю з’езду 
можна назваць прыход маладых 
асобаў у кіраўніцтва арганізацыі, 
якія былі адзінагалосна абраныя 
дэлегатамі, – паэт, сябра Беларуска-
га літаратурнага аб’яднання “Бе-
лавежа” Юрка Буйнюк, мастацкі 
кіраўнік беларускага вакальнага 
ансамбля “Калінка” і кіраўнік бела-
рускага ансамбля з Крынак Ганна 
Чобат.  

Паводле www.belembassy.org/poland/

У Доме дружбы го-
рада Паўладар (Казах-
стан) 9 студзеня прайш-
ло свята “Шчодры 
вечар”, арганізаванае 
культурным цэнтрам 
“Беларусь”.

Канцэрт, на якім 
выступілі дзіцячыя, 
моладзевыя і дарос-
лыя самадзейныя 
творчыя калектывы 
гэтага этнакультурна-
га аб'яднання, сабраў 
аматараў беларускай 
мовы і культуры, сем’і прадстаўнікоў 
дыяспары. Сваёй творчасцю гасцей 
свята парадавалі вакальныя ансамблі 
“Надзея” і “Крыніцы”, песенны 
калектыў Школы нацыянальнага 
адраджэння (ШНА), харэаграфічная 
група “Жаўраначак”, а таксама 
ўдзельнікі новай у беларускім цэн-
тры тэатральна-паэтычнай студыі 
“Падарункі”.

Усе госці атрымалі віншавальныя 
паштоўкі, якія сваімі рукамі зрабілі 
выхаванцы ШНА, з віншаваннямі 
на беларускай мове. Моладзь пра-
спявала вясёлыя прыпеўкі і распа-
вяла гледачам пра тое, як прынята 
адзначаць Каляды ў праваслаўных 
беларусаў. Жанчыны расказалі, якія 
стравы прынята гатаваць у іх сем'ях 
у гэтыя дні. 

“шчодры вечар” у паўладары

у БеластоКу прайшоў XVI з’езд БеларусКага 
грамадсКа-Культурнага таварыства

алматы 
(Казахстан)

3-га студзеня адбылося ўрачыстае 
пасяджэнне беларусаў Алматы па 
заканчэнні праекту “Правядзенне 
сумеснай казахска-беларускай акцыі, 
прысвечанай памяці казахаў, якія 
ўдзельнічалі ў вызваленні Беларусі ў 
гады Вялікай Айчыннай вайны”.

У межах мерапрыемства адбы-
лася справаздача пра праведзеныя 
мерапрыемствы ў мінулым годзе, а 
таксама абмеркаванне Дактрыны 
нацыянальнага адзінства Казахста-
на і святочная вячэра.

“Белорусский портал 
в Казахстане”

нью-ЁрК (зШа)
 
Чарговы сход Нью-ёркскага ад-

дзела БАЗА адбыўся ў нядзелю, 13 
снежня. У пачатку старшыня аддзе-
ла Віталь Зайка азнаёміў прысутных 
з асноўнымі падзеямі, якія адбыліся 
ў Беларусі цягам апошняга месяца. 

З прамовай пра беларускасць у 
свеце і пра сваё бачанне праблем бе-
ларускай нацыянальнай свядомасці 
выступіў сп. Зміцер Левіт. Ён 
падзяліўся ўласным досведам пры-
ходу да беларушчыны, паспрабаваў 
акрэсліць кола праблем, што стаяць 
перад беларускім нацыянальным 
рухам, і мажлівыя шляхі іх выра-
шэння. 

Сп. Ілля Куніцкі і спн. Валянціна 
Якімовіч прачыталі некалькі вершаў 
Максіма Багдановіча з нагоды 108-
годдзя паэта, якое было 8 снежня. Сп. 
Куніцкі каротка нагадаў прысутным 
факты з біяграфіі М. Багдановіча. 
Спн. Якімовіч распавяла пра на-
ведванне магілы М. Багдановіча 
ў Ялце і пра падзеі, звязаныя з яе 
аднаўленнем і ўладкаваннем.

Затым адбылася гутарка са 
старшынём Беларускага Народна-
га Фронту Зянонам Пазняком. Ён 
распавёў пра свае нядаўнія сустрэ-
чы з беларускай моладдзю ў Вар-
шаве, пра ўдзел у шэрагу канфе-
рэнцый, прысвечаных становішчу 
ў Беларусі. Сп. Пазняк даў аналіз 
цяперашняй сітуацыі ў белару-
скай палітыцы і заклікаў прысут-
ных браць больш актыўны ўдзел у 
беларускім грамадскім жыцці, маца-
ваць салідарнасць сярод беларусаў 
як на Бацькаўшчыне, так і на чужы-
не. 

Пасля сходу адбылося пасяджэн-
не ўправы Нью-ёркскага аддзела 
БАЗА.

Паводле газеты “Беларус” 
(№ 563-564, за снежань 2009 г. - 

студень 2010 г.)



4 навіны Мга “Збс “бацькаўшчына”

У аўторак, 12 студзеня, адбы-
лося першае ў гэтым годзе пасяд-
жэнне Управы МГА “Згуртаванне 
беларусаў свету “Бацькаўшчына”. 
Сябрамі Управы была заслуха-
ная інфармацыя кіраўніка “Баць-
каўшчыны” Алены Макоўскай і 
старшыні Рады Ніны Шыдлоўскай 
аб дзейнасці Згуртавання.

З улікам загадзя пададзеных 
прапановаў ад сяброў Управы да раз-
гляду быў прапанаваны спіс камісій. 
Пасля абмеркавання былі зацвер-
джаныя наступныя камісіі Управы 
МГА “ЗБС “Бацькаўшчына”:

- культурна-асветная (у скла-
дзе Зміцера Падсадчыка, Алеся 
Лагвінца, Барыса Сачанкі, Юрася 

Меляшкевіча);
- інфармацыйна-аналітычная (у 

складзе Валерыя Герасімава, Алеся 
Лагвінца, Ігара Лялькова);

- навукова-адукацыйная (у скла-
дзе Наталлі Гардзіенкі, Валянціна 
Голубева);

- юрыдычная (у складзе Алеся 
Лагвінца, Сяргея Чыслава);

- выдавецкая (у складзе Генадзя 
Вінярскага, Зміцера Гаўрусіка);

- эканамічная (у складзе Барыса 
Стука, Міколы Люцко).

Таксама на гэтым пасяджэнні 
быў разгледжаны план дзейнасці 
МГА “ЗБС “Бацькаўшчына” на 
2010 год. У плане вызначаныя ас-
ноўныя кірункі інфармацыйнай, 
арганізацыйнай, юрыдычнай, эка-
намічнай, выдавецкай дзейнасці 
“Бацькаўшчыны”, дзейнасці ў галіне 
навукі і адукацыі, культуры і асветы, 
а таксама кірункі дзейнасці ў межах 
агульнанацыянальнай грамадскай 
кампаніі “Будзьма беларусамі!”, 
асноўным каардынатарам якой 
з’яўляецца “Бацькаўшчына”. Прад-
стаўлены праект плану дзейнасці 
быў абмеркаваны сябрамі Упра-
вы, і пасля ўнясення некаторых 

алена маКоўсКая выступІла на пасяджэннІ КалегІІ апарата 
ўпаўнаважанага па справаХ рэлІгІй І нацыянальнасцяў

Кіраўніцтва Згуртавання 
беларусаў свету “Бацькаўшчына” 
было запрошанае і брала ўдзел 
у пасяджэнні калегіі апарата 
Упаўнаважанага па справах рэлігій і 
нацыянальнасцяў, якое адбылося 14 
студзеня ў Мінску.

На пасяджэнні прысутнічалі 
прадстаўнікі раённых і гарадскіх 
выканаўчых камітэтаў, прадстаўнікі 
Кансультацыйнага міжканфесійнага 
Савета пры Упаўнаважаным па 
справах рэлігій і нацыянальнасцяў, 
міністэрстваў культуры, адукацыі, 
абароны, унутраных справаў ды 
іншых міністэрстваў і ведамстваў.

Галоўным чынам на пасяджэнні 
абмяркоўваліся пытанні, прысвеча-
ныя супрацы дзяржавы з канфесіямі 
і рэлігійнымі арганізацыямі, за-
рэгістраванымі ў Рэспубліцы Бела-
русь. Пра вынікі працы апарата па 
справах рэлігій і нацыянальнасцяў 
у 2009 годзе і задачах на 2010 
год паведаміў Леанід Гуляка, 
Упаўнаважаны па справах рэлігій 
і нацыянальнасцяў. Была заслу-
ханая інфармацыя прадстаўнікоў 

рэгіянальных выканкамаў аб іх 
супрацоўніцтве з канфесіямі, аб 
некаторых праблемных пытаннях 
узаемадзеяння, а таксама аб працы 
з беларускімі суполкамі і мастацкімі 
калектывамі ў замежжы.

Пра сітуацыю і працу нацыя-
нальных меншасцяў у Беларусі 
праінфармавалі прадстаўнікі саюзаў 
палякаў і ўкраінцаў.

А. Макоўская, кіраўнік ЗБС 
“Бацькаўшчына”, расказала падчас 
выступу пра ролю Згуртавання ў 
захаванні беларускай прысутнасці 
ў замежжы, асноўныя кірункі 
дзейнасці “Бацькаўшчыны”, у тым 
ліку пра супрацу з арганізацыямі 
беларусаў замежжа, кніжную се-
рыю “Бібліятэка Бацькаўшчыны” 
і пра дзейнасць Згуртавання па 
распрацоўцы прапановаў у зако-
напраект “Аб беларусах замежжа”. 
“Бацькаўшчына” ацэньвае ўдзел 
прадстаўнікоў дзяржаўных органаў 
Беларусі ў Пятым з’ездзе  беларусаў 
свету як пазітыўны, канструктыўны 
і кансалідавальны крок, – адзначы-
ла Алена Макоўская. – Беларуская 

адБылося першае ў гэтым годзе пасяджэнне
 ўправы “БацьКаўшчыны”

удакладненняў было вырашана 
прыняць яго за аснову для зацвер-
джання Малой Радай.

Пасяджэнне Малой Рады, па 
рашэнні Управы, мусіць адбыцца ў 
апошняй дэкадзе лютага. Асноўнымі 
пытаннямі, якія мусяць быць раз-
гледжаныя падчас лютаўскага па-
сяджэння, будуць справаздача аб 
дзейнасці “Бацькаўшчыны” пасля 
Пятага з’езду беларусаў свету і за-
цвярджэнне плану дзейнасці Згур-
тавання на 2010 год.

На пасяджэнні Управы была 
прынята заява ў падтрымку Сяргея 
Каваленкі ў сувязі з неадэкватнай 
мерай утрымання, прымененай у 
дачыненні да яго за вывешванне 
нацыянальнага сімвалу беларусаў 
– бел-чырвона-белага сцягу. У 
сувязі з тым, што ў той жа вечар 
Сяргей Каваленка быў вызвалены з 
СІЗА, Управа вырашыла пакуль не 
распаўсюджваць прынятую заяву, 
але ўважліва адсочваць, як будзе 
развівацца сітуацыя далей з тым, каб 
у выпадку неабходнасці своечасова 
адрэагаваць.

Інфармацыйны цэнтр 
МГА “ЗБС “Бацькаўшчына”

супольнасць спадзяецца, што гэты 
крок будзе не толькі іміджавым, 
але і практычным у дачыненні да 
беларускага замежжа і прывядзе 
да прыняцця адпаведнага закона і 
рэалізацыі канкрэтных захадаў па 
вырашэнні пытанняў і праблем бе-
ларускай дыяспары”.

Распавядаючы пра навуковы 
кірунак дзейнасці Згуртавання, 
Алена Макоўская звярнула ўвагу на 
тое, што тэма беларускай дыяспа-
ры слаба даследаваная ў Беларусі, 
ёй не надавалася належнай увагі 
і з боку дзяржавы. Аднак спада-
рыня Макоўская выказала надзею 
на тое, што гэтую сітуацыю мож-
на выправіць. Прынамсі, цяпер 
“Бацькаўшчына” працуе над кан-
цэпцыяй навуковай структуры па 
вывучэнні беларускай дыяспары ў 
складзе Акадэміі навук. 

У канцы выступу спадарыня 
Макоўская нагадала, што ў гэтым 
годзе “Бацькаўшчына” святкуе свой 
20-гадовы юбілей, які плануецца ад-
значыць увосень гэтага года.

Інфармацыйны цэнтр 
МГА “ЗБС “Бацькаўшчына”
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13 студзеня з’явіўся на свет су-
польны “твор” Згуртавання бела-
русаў свету “Бацькаўшчына” і 
Саюза беларускіх пісьменнікаў. Гэ-
та літаратурны бюлетэнь “Кніга-
ноша”. 

Патрэба ў такім бюлетэні наспе-
ла даўно. Вядома, як няпроста свое-
часова даведвацца пра новыя кнігі. 
Выдавецтваў ды выданняў шмат, 
але да гэтага часу няма адзінай 
крыніцы інфармацыі пра навінкі 
беларускамоўнага друку. Між тым, 
у Беларусі выходзіць усё больш і 
больш беларускамоўнай літаратуры. 
Патрэбу ў стварэнні падобнага 
“кніжнага” бюлетэня выказвалі і 
прадстаўнікі розных выдавецтваў, і 
аўтары, і чытачы.

Кожнае з прадстаўленых у бю-
летэні выдавецтваў цікавае і уні-
кальнае, мае свой кірунак, сваю 
адметнасць. Адны друкуюць кнігі 
па філасофіі, другія – мастацкую лі-
таратуру (творы сучасных аўтараў 
альбо класікаў), трэція папулярызу-
юць абсалютна невядомую чытачу 
гісторыю і культуру беларускага за-
межжа, а іншыя выдаюць слоўнікі, 

на сВет з’яВіўся “КніганоШа”

выйшла з друКу КнІга “Беларусы ў аргенцІне: грамадсКая дзейнасць І 
рээмІграцыя ў ссср (1930–1960-я гг.)”

Убачыла свет 17-я кніга серыі 
“Бібліятэка Бацькаўшчыны”. Ёй 
стаў зборнік Сяргея Шабельцава 
“Беларусы ў Аргенціне: грамадская 
дзейнасць і рээміграцыя ў СССР 
(1930–1960-я гг.)”.

У кнізе змешчаныя дакументы 
і ўспаміны пра беларускую дыя-
спару ў Аргенціне, а таксама пра 
рээмігрантаў, якія пераехалі з гэтай 
краіны ў СССР. Прадстаўленыя ма-
тэрыялы адлюстроўваюць светапо-
гляд беларускіх імігрантаў, іх гра-
мадскую і палітычную дзейнасць у 
Аргенціне, працэс іх рээміграцыі ў 
СССР і шляхі адаптацыі на Радзіме.

Па словах рэдактара кнігі, кан-
дыдата гістарычных навук Наталлі 
Гардзіенкі, зборнік “Беларусы ў 
Аргенціне...” з’яўляецца першай 
спробай сістэматызацыі матэрыялаў, 
прысвечаных прысутнасці нашых 
суайчыннікаў у гэтай краіне.

“Аргенцінская беларуская 
дыяспара адрозніваецца ад ды-
яспараў у іншых краінах най-
перш сваёй ідэйнай скіраванасцю, 
пракамуністычным характарам, 
– гаворыць Наталля Гардзіенка. 
– І гэта своеасаблівы феномен 
у беларускім жыцці на Захадзе, 
безумоўна варты ўвагі і вывучэння. 
Да сёння былі апублікаваныя толькі 

асобныя ўспаміны або дакументы 
да гісторыі беларускай Аргенціны. 
Цяпер жа аўтар-укладальнік сабраў 
шмат цікавых і разнастайных 
матэрыялаў, якія адлюстроўваюць 
і спецыфіку беларускага жыцця ў 
гэтай краіне, і працэс рээміграцыі 
суайчыннікаў у Беларусь, і іх лёсы 
на савецкай радзіме. У прадмове 
да кнігі зроблены агляд гісторыі 
стварэння беларускай дыяспары ў 
Аргенціне, у якім выразна прасочва-
юцца яе адметнасці ў параўнанні з 
дыяспарамі ў іншых краінах. “Бела-
русы ў Аргенціне...” – гэта, у першую 

чаргу, зборнік дакументаў, аднак ён 
з’яўляецца важным крокам для ства-
рэння грунтоўнага аналітычнага 
даследавання па гісторыі белару-
скай прысутнасці ў гэтай краіне”.

Кніга падзеленая на некалькі 
тэматычных раздзелаў. Першы 
раздзел “Беларускія імігранты ў 
Аргенціне (1930 – сяр. 1950-х гг.)” 
прысвечаны працэсу станаўлення 
беларускіх арганізацый у Аргенціне, 
працы імігрантаў па падтрымцы 
Савецкага Саюза. У другім раздзе-
ле “Беларускія рээмігранты (1955–
1960-я гг.)” разглядаецца працэс 
рээміграцыі беларусаў Аргенціны 
ў СССР, а таксама ўплыў водгукаў 
рээмігрантаў пра СССР на жыццё 
беларускай дыяспары ў Аргенціне. 
У апошнім раздзеле чытач знойдзе 
ўспаміны рээмігрантаў з Аргенціны, 
у тым ліку і ўспаміны беларуска-
іспанскага перакладчыка, літаратара 
і праваабаронцы Карласа Шэрмана.

Беларусы ў Аргенціне: гра-
мадская дзейнасць і рээміграцыя 
ў СССР (1930–1960-я гг.): зборнік 
дакументаў і ўспамінаў / Сяр-
гей Шабельцаў. – Мінск: Меды-
сонт, 2009. – 368 с. – (Бібліятэка 
Бацькаўшчыны; кн. 17).

Інфармацыйны цэнтр 
МГА “ЗБС “Бацькаўшчына”

даведнікі ды кнігі па гісторыі 
Беларусі.

Бюлетэнь “Кніганоша” будзе 
распаўсюджвацца па грамадскіх 
бібліятэках і бібліятэках пры наву-
чальных установах па ўсёй Беларусі.

У першым нумары бюлетэ-
ня ў рубрыцы “Аўтограф” чытач 
знойдзе інтэрв’ю Народнага паэ-
та Беларусі Ніла Гілевіча, а такса-
ма зможа азнаёміцца з апошнімі 
кніжнымі навінкамі: “Расстраля-
ная літаратура” (творы беларускіх 
пісьменнікаў, загубленых карнымі 
органамі бальшавіцкай улады); 
Уладзімір Сіўчыкаў. “Бювар”; Ры-
шард Капусьцінскі. “Імпэратар. Па-
дарожжы з Герадотам“; Ніл Гілевіч. 
“Выбраныя творы“ – вось толькі 
некаторыя кнігі, пра якія можна 
даведацца, прачытаўшы першы ну-
мар “Кніганошы”. Агулам жа ў пер-
шым нумары бюлетэня змешчаная 
інфармацыя больш чым пра 40 кніг.

Спадзяемся, што “Кніганоша” 
стане сапраўдным гідам па прасто-
рах беларускамоўнага друку.

Інфармацыйны цэнтр 
МГА “ЗБС “Бацькаўшчына”

створаны аргКамІтэт па 
святКаваннІ 100-годдзя 

з дня нараджэння 
Барыса КІта

Створаны аргкамітэт па 
святкаванні 100-годдзя з дня нара-
джэння дзеяча беларускай эміграцыі 
і амерыканскага навукоўца Ба-
рыса Кіта. У склад аргкамітэта 
ўвайшлі кіраўнік МГА “Згуртаванне 
беларусаў свету “Бацькаўшчына” і 
старшыня Рады Згуртавання Ніна 
Шыдлоўская. 

Таксама ў склад аргкамітэта 
ўвайшлі прафесар філалогіі, даве-
раная асоба юбіляра Лідзія Савік, 
доктар філалагічных навук Адам 
Мальдзіс, чалец-карэспандэнт 
Нацыянальнай акадэміі навук 
Беларусі Андрэй Майсяёнак, паэт 
Сяргей Законнікаў, супрацоўніца 
Міністэрства культуры Ганна Га-
меза, загадчык аддзела культуры 
Навагрудскага райвыканкама Гро-
дзенскай вобласці Аляксандр Ка-
рачан і дырэктар Навагрудскага 
гістарычна-краязнаўчага музея Та-
мара Вяршыцкая. 

У планах аргкамітэта — пра-
Пачатак. Працяг на стар. 6
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вІншаванне сяБрам вялІКай 
рады

віншаванні

Маем гонар павіншаваць з 
днём нараджэння сябраў Вялікай 
Рады Згуртавання беларусаў свету 

“Бацькаўшчына”, якія нарадзіліся 
ў лютым: арсеня ліса, леаніда лыча 
(Беларусь), аркадзя Крупеньку 
(Расія), васіля астаповіча (Украіна). 
Жадаем Вам выдатнага здароўя, 
бадзёрасці, аптымізму, натхнёнай 
працы, поспехаў ва ўсіх справах.

У лютым двое шаноўных сябраў 
Вялікай Рады адзначаюць юбілеі. 4 
лютага – зміцер гаўрусік (Беларусь), 
21 лютага – мікола нікалаеў (Расія). 
Віншуем Вас з юбілеямі і зычым 
заўсёды заставацца здаровымі, 
бадзёрымі, поўнымі сіл. Няхай кож-
ны новы дзень прыносіць з сабой 
радасць і цеплыню, а ўсе пераш-
коды, што сустрэнуцца на шляху, з 
лёгкасцю пераадольваюцца! 

Управа 
МГА “ЗБС “Бацькаўшчына”

3 лютага – 15 гадоў таму, у 1995-м, у 
Мельбурне (Аўстралія) памёр Уладзімір 
Шнэк (псеўд. Случанскі, 1927–1995), вай-
сковы і грамадскі дзеяч, пісьменнік, дзе-
яч эміграцыі ў Аўстраліі і Нямеччыне.

5 лютага – 65 гадоў таму, у 1950-м, па-
мёр Ян Булгак (1876–1950), фотамастак, 
этнограф, краязнавец.

7 лютага – 200 гадоў таму, у 1810-м, 
нарадзіўся Іван Хруцкі (1810–1885), ма-
стак.

10 лютага – 30 гадоў таму, у 1980-м, 
памёр Браніслаў Ржэўскі (1905–1980), 
літаратуразнавец, педагог, дысідэнт, 
палітычны вязень.

14 лютага – 210 гадоў таму, у 
1800-м (ці 1799-м), нарадзіўся Валенцій 
Ваньковіч (1800–1842), мастак.

16 лютага – 115 гадоў таму, у 1895-м, 
нарадзіўся Франц Кушаль (1895–1969), 
вайсковец, дзеяч эміграцыі ў Нямеччы-
не і ЗША.

19 лютага – 120 гадоў таму, у 
1890-м, нарадзіўся Казімір Сваяк (сапр. 
Канстанцін Стаповіч, 1890–1926), ка-
таліцкі святар, паэт.

19 лютага – 100 гадоў таму, у 1910-м, 
нарадзіўся Палікарп Манькоў (1910–
1998), грамадскі дзеяч, кіраўнік СБМ 
на Слуцкую акругу, журналіст, дзеяч 
эміграцыі ў Нямеччыне і ЗША.

21 лютага – Міжнародны дзень род-
най мовы.

25 лютага – 20 гадоў таму, у 1990-м, у 
Мінску на плошчы Леніна адбыўся вы-
барчы мітынг Беларускага Народнага 
Фронту, на якім прысутнічала да 100 ты-
сяч чалавек. Мітынг скончыўся паходам 
да будынка Рэспубліканскага тэлебачан-
ня, кіраўніцтва якога па патрабаванні 
народа было вымушанае даць жывы 
эфір лідэрам Фронту.

узноўлена праца над праеКтам заКона 
“пра суайчыннІКаў, яКІя пражываЮць 

за мяжой”
Як паведамлялася ў мінулым ну-

мары бюлетэня, кіраўнік Згуртаван-
ня “Бацькаўшчына” брала ўдзел у 
першым пасяджэнні Рабочай групы 
па падрыхтоўцы законапраекта “Аб 
суайчынніках, якія пражываюць за 
мяжой”. У Рабочую групу ўваходзяць 
прадстаўнікі Адміністрацыі прэзі-
дэнта, Міністэрства замежных 
спраў, апарата Упаўнаважанага па 
справах рэлігій і нацыянальнасцяў, 
Міністэрства ўнутраных спраў (ад-
дзел міграцыі), Акадэміі кіравання 
пры прэзідэнце, Таварыства “Ра-
дзіма”, Парламента і Нацыянальна-
га цэнтра заканадаўства і прававых 
даследаванняў. 

Напярэдадні пасяджэння 
“Бацькаўшчына” даслала ў назва-
ны вышэй Нацыянальны цэнтр 
праект закона, зацверджаны Пя-
тым з’ездам беларусаў свету. Як-
раз гэты праект і разглядаўся на 
пасяджэнні Рабочай групы. Кіраўнік 
“Бацькаўшчыны”Алена Макоўская 
зрабіла прэзентацыю пра белару-
скае замежжа, падкрэсліла важ-
насць арганізацыі шматузроўневага 
супрацоўніцтва паміж дыяспарай 
і Беларуссю, акрэсліла шэраг пра-
блем, якія ёсць сёння ў беларускай 
дыяспары: высокія тэмпы асіміляцыі, 
адсутнасць сістэмнай дзяржаўнай 
падтрымкі, слабы прыток моладзі 
да беларускіх асяродкаў, адсут-
насць падручнікаў і сістэмнай пра-
цы па арганізацыі беларускамоўнай 

адукацыі ў замежжы. 
Прысутныя пагадзіліся з важ-

насцю прыняцця дадзенага закона, 
хаця не абышлося без пытанняў з 
боку прадстаўнікоў Міністэрства 
замежных спраў. Гэта і зразумела, 
бо асноўная нагрузка па выкананні 
закона, калі ён будзе прыняты, а ад-
паведна і адказнасць, кладзецца на 
гэтае Міністэрства.

Па выніках пасяджэння было 
слушна вырашана звярнуцца да вы-
вучэння заканадаўства іншых краін, 
асабліва краін ЕС, у гэтай галіне. У 
сувязі з гэтым “Бацькаўшчына” ўзяла 
на сябе абавязак прадставіць узо-
ры заканадаўства альбо канцэпцый 
дзяржаўнай палітыкі іншых краін у 
Нацыянальны цэнтр заканадаўства 
і прававых даследаванняў. На 
дадзены момант дзякуючы бела-
русам замежжа “Бацькаўшчына” 
падрыхтавала дакументы па за-
канадаўству Польшчы, Літвы, Із-
раіля, Францыі, Славакіі, Чэхіі, 
Партугаліі, Венгрыі, Германіі, Расіі, 
Украіны. Да 1 красавіка Нацыяналь-
ны цэнтр павінен падрыхтаваць 
аналіз усіх сабраных матэрыялаў па 
заканадаўству краін замежжа і дас-
лаць удзельнікам Рабочай групы. 

Па меры гатоўнасці матэрыялаў 
“Бацькаўшчына” будзе на сва-
ім сайце знаёміць чытачоў з за-
канадаўствам іншых краін адносна 
сваіх дыяспар.

   Інфармацыйны цэнтр 
МГА “ЗБС “Бацькаўшчына”

вядзенне святочных вечарын у 
Мінску і Навагрудку, выданне ка-
талогу матэрыялаў Барыса Кіта, 
якія захоўваюцца ў фондах Нава-
грудскага гістарычна-краязнаўчага 
музея, правядзенне ў гэтым музеі 
навуковай канферэнцыі і адкрыццё 
выставы ў Нацыянальнай бібліятэцы 
Беларусі. Акрамя таго, запланаваны 
чэмпіянат па інтэлектуальных гуль-
нях сярод школьнікаў у Навагрудку, 
выданне паштовага канверта і срэб-
най манеты ў гонар юбіляра, паезд-
ка яго землякоў у Франкфурт-на-
Майне, дзе цяпер жыве Кіт, а таксама 
віншаванне юбіляра прадстаўнікамі 
дзяржаўных структур Беларусі. 

Паводле “БелаПАН”

створаны аргКамІтэт...
Працяг. Пачатак на стар. 5
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матэрыяламі, якія выдаюцца 
беларусамі і пра беларусаў”, – гаво-
рыць Яраслаў Іванюк. 

А пачалося ўсё ў 2000 годзе, 
калі Яраслаў вырашыў перанесці 
ў інтэрнэт матэрыялы Бюлетэ-
ня слухачоў беларускай рэдакцыі 
“Радыё Палонія”, дзе ён працаваў 
у той час. Калі бюлетэнь з’явіўся 

ў інтэрнэце, самай 
папулярнай сярод 
наведнікаў аказалася 
рубрыка “Гістарычнае 
падарожжа” – размовы з 
беларускімі гісторыкамі 
з Польшчы і Беларусі, 
што сведчыла аб тым, 
што ў інтэрнэце бракуе 
найперш гістарычнага 
матэрыялу. Тады па 

дамоўленасці са старшынём Бела-
рускага гістарычнага таварыства ў 
Беластоку Алегам Латышонкам і 
рэдактарам “Беларускага навукова-
га зборніка” Яўгенам Мірановічам, 
у інтэрнэце былі апублікаваныя 
“Беларускі навуковы зборнік” і 
кнігі, выдадзеныя Таварыствам. Па-
ступова папулярнасць сайта расла, 
і Яраслаў пачаў весці перамовы з 
іншымі беларускімі выдаўцамі, а по-
тым і выходзіць на асобных аўтараў. 
Па словах Яраслава Іванюка, аўтары 
“звычайна вельмі станоўча ставіліся 
да ідэі размяшчэння на сайце 
сваіх твораў”. З часам маленькі 
сайт ператварыўся ў сапраўдную 
бібліятэку.

На працягу некалькіх апошніх 
гадоў Згуртаванне беларусаў све-
ту “Бацькаўшчына” паспяхо-
ва супрацоўнічае з беларускай 
інтэрнэт-бібліятэкай “Камунікат”. 
Стваральнікам гэтага белару-
скага інтэрнэт-цуда з'яўляецца 
радыёжурналіст, праграмны дырэк-
тар “Радыё Рацыя” Яраслаў Іванюк. 

А чаму цуда? Таму што на сённяшні 
дзень у нетрах сайта kamunikat.
org можна знайсці 3600 беларускіх 
публікацый – кніг, часопісаў, газет, 
mp3-файлаў. І гэта далёка не ка-
нец. Бібліятэка пашыраецца кожны 
дзень. Прычым, па словах Ярасла-
ва Іванюка, “часта бывае так, што 
ў адзін дзень на сайт трапляе 10-20 
новых публікацый”. Унікальнасць 
бібліятэкі і ў тым, што там збіраецца 
самая разнастайная літаратура і пе-
рыёдыка, якая датычыць Беларусі 
ці беларусаў. “На сайце можна 
пазнаёміцца з навінкамі друку роз-
ных краінаў свету – навуковымі 
даследаваннямі, слоўнікамі, мета-
дычнымі дапаможнікамі і іншымі 

навіны

тут жыве Беларусь Сёння сайт наведваецца 600–1000 
разоў у дзень. Яго наведваюць не 
толькі беларусы, палякі ды літоўцы, 
але і жыхары амаль усіх краінаў 
Еўропы. Ёсць нават наведнікі з такіх 
экзатычных краінаў як Тайвань ды 
Саудаўская Аравія. 

У межах бібліятэкі “Камунікат” 
дзейнічаюць таксама праекты 
“Беларускія аўтары” і “Беларускія 
выдаўцы і выдавецтвы”. Першы з 
іх – фактычна ўяўляе сабой збор 
персанальных сайтаў беларускіх 
пісьменнікаў, на кожным з якіх 
можна знайсці фота аўтара, яго 
біяграфію і пералік кніг, якія зна-
ходзяцца ў рэсурсах бібліятэкі 
“Камунікат”. На сённяшні дзень 
далі згоду размясціць свае творы на 
сайце Рыгор Барадулін, Уладзімір 
Някляеў, Вольга Іпатава, Уладзімір 
Арлоў, Анатоль Вярцінскі, Адам 
Глобус, Леанід Дранько-Майсюк, 
Алесь Камоцкі, Эдуард Акулін і 
многія іншыя беларускія аўтары. 

Што датычыць нядаўна распача-
тага праекту “Беларускія выдаўцы 
і выдавецтвы”, то тут публікуецца 
інфармацыя пра асобных беларускіх 
выдаўцоў і выдавецтвы, што дае 
магчымасць больш лёгка знаходзіць 
інфармацыю ў зборах бібліятэкі 
“Камунікат”.

У найбліжэйшых планах ка-
мунікатаўцаў – новы праект 
“Выдавецкія серыі” і, безумоўна, 
далейшае папаўненне бібліятэкі 
новымі выданнямі, супрацоўніцтва 
з новымі аўтарамі і выдаўцамі.

Інфармацыйны цэнтр
МГА “ЗБС “Бацькаўшчына”

Вісагінас (латВія)

Пасля спынення Ігналін-
скай АЭС у горадзе атамшчыкаў 
Вісагінасе абвастрылася праблема 
беспрацоўя. Амаль 10% насельніцтва 
горада складаюць беларусы. Многія 
з іх збіраюцца шукаць працу ў 
Беларусі на АЭС, якая будуецца ў 
Астраўцы.

Кіраўнік тутэйшага белару-
скага культурнага цэнтра “Крок” 
Алег Давідзюк кажа, што бальшыня 
жыхароў рыхтавалася да закрыцця 
станцыі. 

“Жыццё раптоўна не змяняец-
ца, святло як гарэла ў хатах, так і га-
рыць, але шмат людзей ужо страціла 
працу і шмат сёлета яшчэ страціць. 
Таму людзі ўжо доўгі час паглядаюць 
у бок беларускай атамнай станцыі 
і расійскай – у Калінінградскай 
вобласці”.

Кіраўнік беларускай суполкі 
сам працаваў на Ігналінскай АЭС – 
начальнікам участка. Ён сышоў год 
таму па ўласным жаданні. Цяпер 

“атамнай тэматыкай” Алег Давідзюк 
займаецца як кіраўнік БКЦ “Крок” – 
збірае анкеты ахвотных працаваць у 
Беларусі і вядзе перамовы з Урадам. 

Апрача культурных і адукацый-
ных справаў суполка мае вядомы ў 
Балтыі і Скандынавіі фальклорны 
ансамбль, а таксама яна апекавалася 
беларускімі класамі ў Вісагінасе. 

“Я ад людзей не раз меў пытанні 
наконт беларускай АЭС, і амаль год 
таму я сустракаўся з прадстаўнікамі 
міністэрства энергетыкі Беларусі. 
Была добрая сустрэча. Я пераказаў 
ім клопат нашых людзей і іх жа-
данне працаваць на будаўніцтве і 
эксплуатацыі беларускай АЭС. Мы 
мелі пэўныя дамоўленасці. Магу 
цяпер сказаць, што ў дырэкцыі бе-
ларускай атамнай станцыі стаіць 
тэчка з надпісам “Ігналінская АЭС“, 
і я перадаў туды амаль паўтары 
сотні анкет ахвотных працаваць 
у Беларусі, яны ужо ў гэтай тэч-
цы. Я мяркую, гэта толькі пер-
шая ластаўка”, – гаворыць Алег 
Давідзюк.

Паводле “Радыё Свабода”

таронта (Канада)

42-і З’езд Згуртавання беларусаў 
Канады адбыўся 13 снежня ў Тарон-
та. “Сорак два з’езды – гэта моцны 
паказнік трываласці арганізацыі”, 
– зазначыў у сваім вітальным слове 
старшыня Галоўнай управы БАЗА 
Вячка Станкевіч. З’езд ухваліў спра-
ваздачу Галоўнай управы ЗБК і 
абмеркаваў мэты і планы на буду-
чыню. 

Адзначалася актыўная роля ЗБК 
у працы з грамадскімі і дзяржаўнымі 
ўстановамі Канады на працягу 
апошніх гадоў. Падчас дыскусіі 
па справаздачы выказвалася шмат 
прапановаў аб тым, як зрабіць ар-
ганізацыю больш дзейснай і папу-
лярнай сярод новапрыбылых у Ка-
наду беларусаў. 

Новым старшынём Галоўнай 
управы ЗБК была абраная спадары-
ня Валянціна Шаўчэнка. 

Паводле газеты “Беларус”
 (№ 563-564, за снежань 2009 г. - 

студень 2010 г.
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тэл./факс (+375 17) 200-70-27

8 In memorIam

Палітыка, грамадства
7 студзеня на плошчы Перамогі 

ў Віцебску каля 35-метровай на-
вагодняй ёлкі, на вершаліне якой 
быў вывешаны бел-чырвона-белы 
сцяг, быў затрыманы актывіст Кан-
серватыўна-хрысціянскай партыі — 
БНФ Сяргей Каваленка. Пастановай 
пракурора Віцебска 10 студзеня ён 
быў змешчаны ў СІЗА на два меся-
цы. У дачыненні да яго распачата 
справа па частцы 2 артыкула 339 
Крымінальнага кодэкса (прадугле-
джвае да 6 гадоў пазбаўлення волі).

Увечары 12 студзеня Сяргей 
Каваленка быў выпушчаны са 
следчага ізалятара. 18 студзеня 
следчая паведаміла Сяргею Ка-
валенку, што яму прызначаная 
псіхіятрычная экспертыза, а так-
сама, што абвінавачванні супраць 
яго перакваліфікаваныя. Са слоў 
спадара Каваленкі, цяпер яго 

абвінавачваюць у парушэнні ўжо 
двух артыкулаў Крымінальнага ко-
дэксу: 339 ч. 1 (наўмысныя дзеянні, 
якія груба парушаюць грамадскі 
парадак і выказваюць відавочную 
непавагу да грамадства, якія супра-
ваджаюцца прымяненнем гвалту 
або пагрозай яго прымянення або 
знішчэннем або пашкоджаннем чу-
жой маёмасці або адрозніваюцца 
па сваім змесце выключным цы-
нізмам (хуліганства) — да 3 гадоў 
пазбаўлення волі; 363 (супраціў 
супрацоўніку органаў унутраных 
спраў або іншай асобе, якая ахоўвае 
грамадскі парадак) — гэты артыкул, 
у залежнасці ад часткі, прадуглед-
жвае да 2 ці да 5 гадоў пазбаўлення 
волі.

Паводле “БелаПАН” і 
“Народных навінаў Віцебска”

весткі

янКа Крупа 
(1937-2010)

12 студзеня на 73-м годзе жыцця 
ў Беластоку памёр Заслужаны дзеяч 
беларускай культуры Янка Крупа. 

Янка Крупа нарадзіўся ў 1937 
годзе ў вёсцы Рэдуты ў гміне Орля 
(Польшча). Усё сваё жыццё ён 
прысвяціў беларускай песні і танцу. 
У 1960 годзе стварыў шырокавядомы 
калектыў “Лявоніха”, які дзейнічаў 
болей за 10 гадоў. Працаваў таксама 
ў дзіцячых дамах у Супраслі і Бела-
стоку. 

За сваю дзейнасць быў угана-
раваны званнем “Заслужаны дзеяч 
культуры” і срэбнай адзнакай “За-
служаны дзеяч культуры беластоц-
кай зямлі”.

Паводле “Радыё Рацыя”

Управа МГА “ЗБС “Бацькаў-
шчына” выказвае шчырыя спа-
чуванні родным Янкі Крупы ў 
сувязі з цяжкай стратай. Рай свет-
лы яго душы.

У Канадзе, у горадзе Ашава 
(Oshawa) на 85-м годзе жыцця памёр 
беларускі грамадскі дзеяч Антон 
Маркевіч. Ён памёр 9 лістапада 2009 
г., але пра гэта стала вядома толькі 
цяпер па прычыне таго, што белару-
ская грамада ў Канадзе раскіданая, 
і пра смерць у Ашаве не было каму 
паведаміць у Таронта – цэнтр бела-
рускага жыцця. 

Антон Маркевіч нарадзіўся 14 
кастрычніка 1925 г. у Гродне.

Ад 1944 г. – на эміграцыі. Дзевяць 
гадоў (1946—1955) пражыў у Мюн-
хене. Аднак удзелу ў грамадскім 
жыцці не браў.

З галавой кінуўся ў вір белару-
скага жыцця пасля таго, як у 1955 г. 
перабраўся ў галоўны беларускі го-
рад Канады – Таронта.

Доўгі час быў сакратаром Згур-
тавання беларусаў Канады, у 1958 
г. быў абраны старшынём Галоўнай 
управы. Браў чынны ўдзел у пра-

цы парафіі св. Кірылы Тураўскага. 
Разам з Кастусём Акулам заснаваў 
выдавецка-мастацкі клуб “Пагоня”. 
Быў карэспандэнтам амерыканскай 
газеты “Беларус”.

У 1965 г. ён, жывучы ў горадзе 
Ашава, дабіўся, каб бел-чырвона-
белы сцяг уздымаўся штогод 25 
сакавіка перад гарадской ратушай 
побач з канадскім. У 1970-м ра-
зам з Вінцэнтам і Раісай Жук-
Грышкевічамі дамовіліся з мэрыяй 
Таронта, каб сцяг уздымаўся на ра-
тушнай плошчы кожнае 25 сакавіка.

Дзякуючы Маркевічу, на праця-
гу паўгода ў Канадзе выходзілі што-
нядзельныя беларускія радыёпера-
дачы (вяшчанне вялося на станцыі 
CHWO ў гарадку Оўквіл паблізу 
Таронта). 

Апошнія гады, з увагі на паваж-
ны ўзрост, Антон Маркевіч адышоў 
ад актыўнае грамадскае працы, але 
даваў ахвяраванні на “Беларуса” ці 
беларускія выдавецкія праекты.

На такіх, як Маркевіч, трымалася 
наша Канада – вонкава сціплых, але 
надзейных і цвёрдых, як крэмень, 
беларусах.

Паводле “Нашай Нівы”

Управа МГА “ЗБС “Бацькаў-
шчына” выказвае спачуванні ўсім, 
хто ведаў Антона Маркевіча. Веч-
ная памяць!

антон  марКевІч
(1937-2009)

джаннем у сілу Асаблівай часткі Па-
датковага кодэкса, утрая — з 60 да 
180 еўра — узрос кошт віз, якія ад-
крываюцца ў Нацыянальным аэра-
порце “Мінск” грамадзянам з краін, 
дзе ёсць беларускае консульства. З 
60 да 90 еўра ўзрос кошт віз для гра-
мадзян з дзяржаў, дзе беларускага 
консульства няма.

21 студзеня міністр спорту 
і турызму Беларусі Алег Качан 
заявіў журналістам, што кошт віз 
можа быць зніжаны да ранейшага 
ўзроўню. “Я думаю, што гэта неда-
рэчна. Можа быць, наша памылка, 
з нашага боку мы штосьці дзесьці 
недагледзелі. Думаю, будзе прыня-
та адпаведная пастанова, і ўсё гэта 
будзе вернута на свае месцы. Ужо 
прапрацоўваем гэтае пытанне. Не 
тое, каб шукаем вінаватых, а проста 
спрашчаем”, — сказаў Алег Качан.

Паводле “БелаПАН”
Эканоміка
З 1 студзеня 2010 года, з увахо-


