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ДЖЫМ ДЫНГЛІ

Цягам апошняга года сябры і прыхільнікі таварыства мелі шэраг 
нагодаў, каб сустрэцца і прыемна ды з карысцю разам правесці час:

Штогадовы агульны сход за 2012 год – 9 лютага;

Дзень Роднай мовы – 9 сакавіка; унікальная магчымасць 
паслухаць, як ангельцы і беларусы чытаюць паэзію. Цяпер актыўны 
ўдзел у штогадовых чытаннях паэзіі бяруць і дзеці, што для нас вельмі 
важна.

Аднаўленне Журнала Беларускіх Даследаванняў – 21 траўня. 
Прыём з гэтай вельмі адмысловай нагоды ладзіўся ў Інстытуце 
славянскіх і ўсходнееўрапейскіх даследаванняў універсітэцкага 
каледжа Лондана.

Выступ Саймана Льюіса “Памяць у стане вайны ў Беларусі: 
афіцыйныя міфы і культурны супраціў” – 1 чэрвеня. На жаль, 
запланаваную сустрэчу з бардам Зміцерам Вайцюшкевічам  адмянілі; 
спадзяемся, мы яшчэ запросім яго.

Купалле – 22 чэрвеня. Заўсёды цудоўная імпрэза; асаблівыя падзякі 
ўсім тым, хто дапамагаў плесці вянкі, арганізоўваў забавы, распальваў 
вогнішча, скакаў праз яго і пускаў вянкі па Доліс Брук.

Прыём у гонар спадарыні Алены Міхалюк, шматгадовай старшы-
ні Згуртавання беларусаў Вялікай Брытаніі, з нагоды яе сыходу з 
пасады – 28 верасня. Мне было асабліва прыемна зрабіць ёй падару-
нак на знак любові і павагі, што адчуваюць да яе сябры Таварыства. 
Пісьменнік і выдавец з Мінска Зміцер Вішнёў з гэтай нагоды зрабіў 
энергічную прэзентацыю сваіх вершаў.

Батлейка – 21 снежня. Спецыяльная падзея для дзетак і тых, хто 
памятае, што гэта такое – быць дзіцём. Лялечны спектакль Паўла 
Шаўцова і Сашы Белавокай. Вялікі дзякуй ім абаім.
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 Як заўсёды, Таварыства дужа ўдзячнае Згуртаванню беларусаў 
Вялікай Брытаніі, Беларускай каталіцкай місіі і айцу Стасевічу ў 
прыватнасці за іх нястомную падтрымку і дазвол карыстацца іх 
памяшканнямі для нашых сустрэч.

Гэта апошняя справаздача,  якую я раблю ў якасці старшыні 
Таварыства. Я заўсёды намагаўся апраўдаць той давер, які на мяне 
ўсклалі сябры і прыхільнікі Таварыства, і шчыра спадзяюся, што ў 
пэўнай ступені мне гэта ўдалося. Для мяне было гонарам і асалодай 
працаваць для Таварыства.

Я спадзяюся на многія гады далейшай супрацы з Таварыствам, 
цяпер, калі яго ўзначальвае Браян Бэнэт. Шчыра ўдзячны яму за згоду 
пераняць у мяне кіраўніцтва сёлета, калі Таварыству спаўняецца 
шэсцьдзясят гадоў.

Асабліва радасна пісаць гэтую справаздачу напярэдадні 
міжнароднай канферэнцыі, прысвечанай постаці Кастуся 
Каліноўскага, якая пройдзе 27–29 сакавіка – амаль дзень у дзень на 
150-ю гадавіну яго смерці ў Вільні, і такім чынам адзначыць гэтую 
важную падзею ў гісторыі Таварыства.


