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Беларусы малдовы Шырока святкуюць 

70-Годдзе перамоГі

Мерапрыемстваў па правядзенні 
святкавання 70-годдзя вялікай Перамо-
гі Беларуская абшчына ў Малдове за-
планавала шмат. Пачаліся яны з 23 
лютага. Тады ў Доме нацыянальнасцей 
прайшоў урачысты сход абшчыны, на 
якім ушаноўвалі абаронцаў Айчыны.

Ужо не адзін год праводзім шэф-
скую працу над ветэранамі Вялікай 
Айчыннай вайны – кампанію “Дом без 
адзіноты”: за кожным ветэранам зама-
цаваны член абшчыны. 

Мы збіраем матэрыялы пра 
беларусаў і ўраджэнцаў Беларусі, 
удзельнікаў вызвалення Малдовы ў 
гады ВАВ, афармляем стэнды ў клубе-
музеі “Гвардзеец”, які існуе пры Бела-
рускай абшчыне Малдовы ўжо больш 
за 15 гадоў. 

У траўні сябры абшчыны правялі 
суботнік у музеі “Гвардзеец”, усклалі 
вянкі і кветкі да вечнага агню на ме-
марыяльным комплексе “Вечнасць” у 
Кішынёве, сумесна з Каардынацый-
ным саветам расійскіх суайчыннікаў, 
Бюро міжэтнічных адносін, Славянскім 
універсітэтам прайшлі дарогай маршу 
“Бессмяротны полк”. 8 траўня завіталі 
да ветэранаў, членаў нашай абшчыны, 
хто не мог прыйсці на ўрачыстае па-
сяджэнне ў дзень Перамогі, і моладзь 

у нацыянальных беларускіх 
касцюмах уручыла грашовыя і 
прадуктовыя падарункі.

9 траўня адбыўся ўрачысты 
сход суполкі ў музеі “Гвар-
дзеец”, прысвечаны 70-
годдзю Перамогі. Адбылося 
віншаванне ветэранаў, канцэрт, 
танцы.

Наперадзе і іншыя мера-
прыемствы.

3 ліпеня да вызвален-
ня Беларусі ад нямецка-
фашысцкіх захопнікаў мы пра-
вядзем літаратурныя чытанні, 
прысвечаныя падзеям Вялікай 
Айчыннай вайны.

У жніўні плануем правесці 
прэзентацыю кнігі ўспамінаў 
“Як мы ваявалі” ветэрана вай-
ны, удзельніка парада Перамогі 
1945 года Уладзіміра Віктаравіча 
Вайцэховіча, якому 10 траўня 
споўніўся 91 год. (Дарэчы, як 
паведаміла старшыня Беларуска-

га культурнага руху Малдовы Ганна 
Мазур, 6 мая на дзяржаўным радыё 

“Radio Moldova” выйшла беларускамоўная 
радыёперадача аўтара Генадзя Зяньковіча 
“Беларуская крыніца”, прысвечаная 70-
годдзю Перамогі, у якой прагучала інтэрв’ю 
з Уладзімірам Віктаравічам – Рэд.).

А ў верасні збіраемся арганізаваць 
паездку членаў абшчыны па гераічных 
мясцінах Вялікай Айчыннай вайны 
Рэспублікі Беларусь.

Беларуская грамада ў Рэспубліцы 
Малдовы існуе ўжо 20 гадоў. За гэты час 
яна аб'яднала сотні беларусаў, якія во-
ляй лёсу трапілі ў Малдову.

І за ўсе гэтыя гады мы не забылі сваю 
мову, сваю культуру і традыцыі.

Сёння нашу Грамаду ведаюць ва 
ўсёй Малдове, а за поспехі ў галіне за-
хавання нацыянальных традыцый 
нас неаднаразова ставілі ў прыклад 
іншым нацыянальным меншасцям i 
ўзнагароджвалi.

Сёння ніводнае рэспубліканс-
кае грамадскае мерапрыемства не 
абыходзіцца без нашага ўдзелу. Мы, 
беларусы, заваявалі аўтарытэт у 
Рэспубліцы Малдова і ведаем, што план-
ку заўсёды трэба трымаць на высокім 
узроўні.

Паводле Юрыя Статкевіча

каляндар памятных дат 

на Чэрвень 2015 Года

2 чэрвеня – 140 гадоў таму, у 1875-м, 
у Нясвіжы заснавана настаўніцкая 
семінарыя.

7 чэрвеня – 135 гадоў таму ў маёнт. Ля-
бёдка (цяпер Шчучынскі р-н) нарадзіўся 
Вацлаў Іваноўскі (1880-1943), грамадска-
палітычны дзеяч, адзін са стваральнікаў 
Беларускай сацыялістычнай Грамады, 
асветнік, выдавец, міністр асветы ў Ра-
дзе Беларускай Народнай Рэспублікі, 
бурмістр Мінска (1941–1943 гг.).

9 чэрвеня – 45 гадоў таму ў Нью-
Ёрку (ЗША) у сваёй кватэры невядомымі 
забіты Уладзімір Тамашчык (у манастве 
Васіль; 1900-1970), праваслаўны святар, 
архіепіскап Беларускай Аўтакефальнай 
Праваслаўнай царквы, дзеяч эміграцыі ў 
Нямеччыне і ЗША.

14 чэрвеня – 115 гадоў таму ў в. 
Несцяровічы (цяпер Свіслацкі р-н) 
нарадзіўся Міхась Забэйда-Суміцкі (1900-
1981), спявак, педагог, дзеяч эміграцыі 
ў Чэхіі. На здымку ён у сваёй кватэры ў 
Празе ў 1970 годзе. (Фота - pahonia.cz.)

15 чэрвеня – 110 гадоў таму ў г. 
Веліж (цяпер Смаленская вобл., Расія) 
нарадзіўся Юрка Віцьбіч (1905-1975), 
пісьменнік, грамадска-культурны дзеяч, 
дзеяч эміграцыі ў ЗША.

16 чэрвеня – 60 гадоў таму ў Нью-
Ёрку (ЗША) памёр Васіль Рагуля (1879-
1955), грамадска-культурны дзеяч, 
пасол польскага сейма, педагог, дзеяч 
эміграцыі ў Нямеччыне, Бельгіі і ЗША.

24 чэрвеня – 115 гадоў таму ў ма-
ёнт. Боркі (цяпер в. Борка-Бялевічы 
Капыльскага р-на) нарадзіўся Кузьма 
Чорны (сапр. Раманоўскі Мікалай; 1900-
1944), пісьменнік, класік беларускай 
літаратуры, публіцыст, вязень савецкіх 
турмаў.

26 чэрвеня – 115 гадоў таму, у 1900-м, 
нарадзіўся Мікола Цэлеш (в. Зазер'е, ця-
пер Барысаўскі пав.), пісьменнік, дзеяч 
эміграцыі ў ЗША. Памёр пасля 1976 г.

Справа - старшыня Беларускай абшчыны ў Малдове 
Юрый Статкевіч


