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ЯКОЕ ДАЧЫНЕННЕ МАЕ ПОЛЬСКАЯ АРМІЯ КРАЁВА
ДА НАШАЙ ГІСТОРЫІ І ЯКІ СЛЕД
ПАКІНУЛІ «ПРАКЛЯТЫЯ САЛДАТЫ»
Ў ГІСТАРЫЧНАЙ ПАМЯЦІ БЕЛАРУСАЎ?

Інструкцыя Арміі Краёвай
па правядзенні дыверсій.

— А ці атрымалі па заслугах іншыя
ўдзельнікі польскага антысавецкага падполля?
— Дзеянням усіх арыштаваных на тэрыторыі Заходняй Беларусі ўдзельнікаў антысавецкага падполля савецкімі судовымі
органамі была дадзена юрыдычная ацэнка
ў адпаведнасці з нормамі крымінальна-працэсуальных і крымінальных кодэксаў БССР
або СССР. Да таго ж у перыяд актыўнай
тэрарыстычнай дзейнасці антысавецкага
падполля ў 1947—1951 гадах у Савецкім
Саюзе было адменена смяротнае пакаранне. У 1990—2000-я гады ўсе крымінальныя
справы на дадзеную катэгорыю асоб былі
перагледжаны ў межах працэсу рэабілітацыі
ахвяр палітычных рэпрэсій 1920—1950-х гадоў. У большасці выпадкаў аб'ектыўна яны
былі прызнаныя тымі, якія не падлягаюць
рэабілітацыі.
— А як працэс гераізацыі антыгерояў
успрымаецца польскім грамадствам?
— У 1990-я гады, калі быў створаны польскі Інстытут нацыянальнай памяці, былі прыхільнікі таго, каб прыдаць таму ж самаму
Райсу статус нацыянальнага героя, але былі
і тыя, хто выступаў супраць гэтай палітычнай рэабілітацыі. Усё залежала ад таго, хто
ў Польшчы знаходзіўся каля ўлады. У 2000-я
гады мы сталі больш звяртаць на гэта ўвагу,
асабліва калі ў Гайнаўцы сталі праходзіць
традыцыйныя маршы ў падтрымку «праклятых салдат». Мы ведаем, што гэта рэгіён,
дзе пражывалі і пражываюць шматэтнічныя
беларусы. Аднак у польскім грамадстве, не
толькі сярод жыхароў Беласточчыны, але і
сярод палітыкаў, дэпутатаў Еўрапарламента ёсць тыя, хто выступае супраць правя-
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— Найбольш ад рук Бурага і яго
памагатых пацярпелі праваслаўныя беларусы Беласточчыны...
— У студзені 1946 года «праклятыя салдаты» на чале з Райсам у раёне Беластока на працягу
некалькіх дзён затрымлівалі і рабавалі мясцовых жыхароў праваслаўнага веравызнання. Адпускалі
толькі тых, хто ўмеў перахрысціцца
па-каталіцку і прачытаць малітву
«Ойча наш» па-польску. Падчас гэтай экстрэмісцкай акцыі было спалена пяць вёсак і забіта па этнічнай
прыкмеце 79 праваслаўных беларусаў, у тым ліку жанчын, дзяцей і
старых. У прыватнасці, 29 студзеня 1946 года тэрарысты на чале з
Райсам здзейснілі нападзенне на
Гайнаўку, дзе забілі дваіх савецкіх салдат, яшчэ два былі паранены. На наступны дзень у вёсцы
Старыя Пухалы бандыты Бурага
з асаблівай жорсткасцю (абухамі
сякер) забілі звыш 30 беларускіх
сялян. Затрыманы Райс быў уладамі Польшчы толькі ў лістападзе
1948 года. Польскі суд прымяніў
да яго вышэйшую меру пакарання.
У снежні 1949 года прыгавор быў
прыведзены ў выкананне.

дзення такіх маршаў. І з кожным годам праціўнікаў маршаў становіцца
больш. Асобна хачу звярнуць увагу
на пазіцыю Польскай праваслаўнай царквы, якая ў кастрычніку
2019 года кананізавала 30 старапухальскіх мучанікаў, якія загінулі
за праваслаўную веру. Вызначаючы рэакцыю польскага грамадства, трэба адзначыць, што сёлета ўпершыню Прэзідэнт Польшчы
Анджэй Дуда прыехаў у Гайнаўку
і ўсклаў кветкі на магілу ахвяр тэрору «праклятых салдат», нават
схіліў калена. Гэта сімвалічна. Але
вельмі важна, у якой ступені гэты
крок будзе мець працяг і які.
— Ёсць пэўныя палітычныя
сілы, якія зацікаўлены ў тым, каб
перагледзець нашу гісторыю...
— Сёння мы разглядаем падзеі гісторыі
не з пункту гледжання савецкай камуністычнай ідэалогіі, а з пункту гледжання краіны,
якая набыла незалежнасць. І беларусы, як
і іншыя, маюць поўнае права даваць уласныя канцэпцыі гістарычнага развіцця сваёй
краіны, дзяржаўнасці. Таму, ацэньваючы
дзейнасць польскага антысавецкага падполля, мы акцэнтуем увагу не толькі на яго
антысавецкім характары. Мы кажам пра
тое, што яно не было прабеларускім: яно
дзейнічала насуперак нашым нацыянальным інтарэсам. Ні развіццё беларускай мовы, ні культуры, ні тым больш дзяржаўнасці імі не прадугледжвалася. Калі б не мы
атрымалі перамогу, нас чакала б вяртанне
ў лепшым выпадку ў тыя ўмовы, якія існавалі пасля Рыжскага мірнага дагавора.
Тое, што ў 1945 годзе Беларусь апынулася сярод краін — заснавальніц Арганізацыі
Аб'яднаных Нацый, яны, вядома, улічвалі,
але адкрыта аб гэтым не выказваліся. Нашы тэрытарыяльныя межы былі гарантаваныя пагадненнем не толькі паміж Савецкім
Саюзам, Вялікабрытаніяй і ЗША — яны былі
гарантаваныя на ўзроўні ААН. Гэта вялікае
дасягненне. Дзеянні савецкіх органаў бяспекі па нейтралізацыі антысавецкага падполля
на тэрыторыі Заходняй Беларусі ў пасляваенны час былі накіраваны ў тым ліку на
стварэнне ўмоў для далейшага паспяховага
развіцця беларускай нацыі і ўмацавання нацыянальна-дзяржаўнай ідэнтычнасці беларусаў у межах БССР як адной з гістарычных
форм беларускай дзяржаўнасці.
Вераніка КАНЮТА.
Фота з публікацый
Ігара ВАЛАХАНОВІЧА.
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Як за ўва жы ла ды рэктар Дэ парт амен та па турызму Мініс тэрства спорту і ту рыз му Рэс пуб лі кі
Бе ла русь Іры на Ва ра новіч, сёння МІСЕ-турызм —
адзін з ак ту аль ных кірун каў ва ўсім све це, і
за меж ныя парт нё ры ўсё
час цей звяр та юц ца, каб
да ве дац ца пра па тэн цыял Бела русі ў арга ніза цыі
індустрыі сустрэч. З канца
2019 года ў нашай краіне
бы ла ство ра на між ве дамас ная ка ар ды на цый ная
гру па пры Са ве це Мініст раў, якая раз гля дае
пы тан ні раз віц ця роз ных
ту рыс тыч ных кі рун каў, у
тым ліку дзела во га.
Сён ня кра і на ва лодае шэ ра гам пля цо вак,
га то вых ар га ні зоў ваць і
аб слу гоў ваць дзе ла выя
сустрэчы. Атэлі сусветнага ўзроўню з заламі, дзе
можна праводзіць вялікія
пасяджэнні, а таксама размяр коў ваць удзель ні каў
канферэнцый па асобных
меншых памяшканнях для
работы ў секцыях, створаны не толькі ў сталіцы,
але і ў абласных цэнтрах.
Улічва юц ца пан дэмічныя
асаблівасці. Закуплена абсталяванне, якое дазваляе
рабіць прамыя трансляцыі
з пасяджэнняў і весці іх запіс, падключацца асобным
удзель ні кам да ме ра прыемстваў у анлайн-фармаце.
У ста лі цы мы ма ем
шматпрофільныя культурна-спартыўныя комплексы
«Чыжоўка-Арэна» і «МінскАрэна», якія гатовыя прымаць не толькі маштабныя
спар тыў ныя ме ра пры емствы, але і культур ныя,
навуковыя, адукацыйныя,
вы стаў кі, кан фе рэн цыі,
форумы, карпаратывы. Іх
базы могуць трансфармавацца пад любыя запыты,
су пра цоў ні кі га то выя да
комп лекс на га аб слу гоўвання сваіх гасцей. Дарэчы, гэта адны з самых сучасных на дадзены момант
пляцовак у Еўропе.

ІМІДЖ —
НАПРАЦАВАНЫ
Намеснік дырэк тара па
ту рыс тыч най дзей нас ці
РУП «Цэнтркурорт» Аляксей Стрэль чан ка за ўважыў, што гіс то рыю развіцця дзелавога турызму
сёння варта падзяляць на
два пе ры я ды. У пер шы,
дапандэмічны, закладзена
база для прасоўвання Беларусі. Штогод колькасць
міжнародных мерапрыемстваў, якія праводзіліся на
тэрыторыі нашай краіны,
прырас тала.
Можна згадаць пра сусветны кангрэс славіс таў,
аль бо пра вя дзен не чэмпі я на ту све ту па ха кеі.
Ме на ві та гэ та спар тыў(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)

нае ме ра пры ем ства стала рэвалюцыйнай вяхой у
раз віц ці ту рыз му як паўнацэннай галіны эканомікі
Беларусі. Была створана і
за бяс пе ча на ад па вед най
інф ра струк ту рай і сэр вісам пля цоў ка для та го,
каб прымаць вялікую колькасць гасцей. Тады тысячы замежнікаў адкрылі для
сябе нашу краіну. У свеце
з'явілася новая турыс тычная дэс ты на цыя. Што год
ішло нарастанне дзелавой
актыўнасці па розных галінах. Сусветны з'езд эколагаў, між на род ны кан грэс
анколагаў, пасяджэнне сусветнай электратэхнічнай
камісіі, сусветны кангрэс
удзельнікаў касмічных палётаў, Другія еўрапейскія
гульні... Гэтыя і многія іншыя між на род ныя ме рапры ем ствы ўплы ва лі на
фарміраванне іміджу Беларусі.
Шмат намаганняў прыкладалася, каб завабіць на
на шу тэ ры то рыю гас цей
з Кітая. За апошнія гады
Кітай стаў краінай нумар
адзін па імпарце сваіх турыс тычных магчымасцяў,
прычым да пандэміі назіраўся штогадовы прырост
турыс таў. Так, у 2019 годзе па свеце раз'язджала
звыш 120 мільёнаў падарожнікаў з Паднябеснай,
і не ма лую долю тут займа лі дзе ла выя ту рыс ты.
У Кітаі іс нуе дзяр жаўнае
рэгуляванне і заахвочванне буйных кампаній, якія
праводзяць дзелавыя мера пры ем ствы за мя жой.
Гэта лічыцца прапагандай
кітайскай навукова-тэхнічнай думкі, дасягненняў.
У 2019 годзе Беларусь
паспела арганізаваць самую буйную ў гісторыі турызму нашай краіны дзела вую су стрэ чу. Ад на з
най буй ней шых кі тай скіх
кампаній абрала нашу краіну, як пляцоўку для свайго
карпаратыўнага мерапрыемства, якое доў жылася
на працягу двух тыдняў.
Было аб слу жа на дзве з
паловай тысячы турыстаў.
Да гэтага ніколі адначасова такую групу гасцей Беларусь яшчэ не прымала,
было задзейнічана 58 аўтобусаў розных кампаній
12 рэстаранаў.

ПЛАНЫ —
ЗАСТАЛІСЯ
Як прызнаўся Аляксей
Стрэль чан ка, ад пла наў,
якія да пандэміі ставілі нашы тур кам па ніі на 2020
год, перахоплівала дух. Але
ўсё перарваў каранавірус.
І, тым не менш, менавіта
на дзелавы турызм, на яго
думку, варта рабіць стаўку. Яго магчымасці больш
вы со кія, чым ін шых сегментаў турэканомікі. Так,
апошнія сезоны паказалі,
што пры закрытых межах
актыўна пачаў развівацца
ўнут ра ны ту рызм. Лю дзі
шукаюць і знаходзяць для
ад пачын ку за ме ну трады цый ным марш ру там.

А дзелавым падарожжам
пакуль альтэрнатывы няма. Для развіцця эканомікі
неабходны абмен думкамі,
на ву ко ва-тэх ніч ны мі дасягненнямі, напрацоўкамі.
У ан лайн-рэ жы ме паўна вар тас на гэ та ра біць
па куль не атрым лі ва ецца. Для МІСЕ-аператараў
прыезд гасцей — магчымасць атрымаць даходы і
даць зарабіць іншым кампаніям, якія гатовы забяспечваць транспартнае суправаджэнне, харчаванне,
арганізацыю забаўляльных
мерапрыемстваў.
Адзін з неабходных крокаў для развіцця дзелавога
турызму — стварэнне Нацыянальнага кангрэснага
бюро. Плануецца, што ў наступным годзе такая структура выйдзе на інфармацыйнае поле. Яна павінна
стаць «адным акном» для
заказчыкаў з усяго свету,
якім патрэбны звесткі пра
ту рыс тыч ны па тэн цы ял
краіны, пляцоўкі для дзелавога турызму. Нават у неспрыяльных эпідэміялагічных умовах працягваецца
работа над турпрадуктамі.
Нашы цэнавыя прапановы
на па слу гі раз мя шчэн ня
больш прывабныя, чым у
традыцыйных краінах для
МІСЕ-турызму, бязвіз пасля прыбыцця ў Мінск і абласныя цэнтры, стварэнне
ў рэгіёнах сучасных гатэляў і комплексаў павінны
спрыяць развіццю галіны,
ка лі эпі дэ мія са сту піць.
Важна ўлічваць, што ў бізнес уцягваецца ўсё больш
моладзі, якая гатова наладж ваць кан так ты па
ўсім све це. Але праз яе
занятасць і кароткія адпачынкі ў такога кантынгенту
пазнанне іншых краін пачынацца якраз можа з дзелавых паездак. Трэба пралічваць, якія паслугі можна
да дат ко ва пра па ноў ваць
дзелавым гасцям і як ім
падаваць інфармацыю аб
маг чы мас цях для больш
пра цягла га ад пачын ку ў
Беларусі ў далейшым.
На дум к у Аляк сея
Стрэль чан кі, не аб ход на
развіваць дзяржаўна-прыват нае парт нёр ства, калі дзяржава частку сваіх
функ цый у той ці ін шай
га лі не можа пе ра да ваць
гра мад скім ін сты ту там і
тым са мым зні жаць выдаткі і ствараць умовы для
творчага развіцця бізнесу.
Менавіта па такім шляху
развіваецца кангрэс-бюро
ў Расіі. Там гэта грамадская арганізацыя-асацыяцыя, якая аб' яд ноў вае
прадстаўнікоў розных відаў дзей нас ці. Асоб ныя
струк ту ры ад каз ва юць
за маркетынг тэрыторый,
ме недж мент прад прыемстваў, сэрвіс і паслугі.
А ра зам яны ства ра юць
якас ныя і раз на стай ныя
прапановы для турыс таў.
Беларусь ужо мае вопыт
клас тар ных аб' яд нан няў,
якія прапаноўваюць пэўны
спектр паслуг на невялікіх
тэрыторыях, і гэты вопыт
варта пашыраць.
Алена ДЗЯДЗЮЛЯ.

