Да пасьпяховага ажыцьцяўленьня
нашых мэтаў
Арганізацыйны зьезд Аддзелу Беларускага грамадзка–культурнага таварыства, які нядаўна адбыўся ў Варшаве, паставіў перад выбраным праўленьнем вялікія і адказныя задачы. Таварышы, што выступалі ў спрэчках, унесьлі многа цікавых прапановаў, зь якіх большасьць датычыла арганізацыйнай структуры і будучай працы Аддзелу таварыства.
З мэтай больш дзейнай арганізацыі культурнай працы сярод беларускага насельніцтва Варшавы пастаўлена задача ўтварыць пры Варшаўскім аддзеле БГКТ навукова–
асьветную сэкцыю.
У гэтай сэкцыі намячаецца згуртаваць зацікаўленую студэнцкую моладзь і працоўную інтэлігенцыю, якія ў вольны час будуць арганізоўваць лекцыі і дыскусійныя вечары, прысьвечаныя беларускай літаратуры і мастацтву, азнаямляць грамадзкасьць Варшавы з гісторыяй Беларускай ССР і традыцыямі супольнай рэвалюцыйнай і вызваленчай барацьбы беларускага і польскага народаў, а таксама папулярызаваць вялікія
посьпехі Беларускай ССР, дасягнутыя ў братняй сям’і народаў савецкае краіны. Прадбачана таксама ўтварыць сэкцыю мастацкай самадзейнасьці, якая дазволіць таленавітай моладзі ўтварыць свой харавы калектыў, вывучаць дэклямацыі і г.д.
Вельмі важнае значэньне для разьвіцьця культурнай працы будзе мець утварэньне
пры Варшаўскім аддзеле БГКТ бібліятэкі і чытальні і забесьпячэньне яе адпаведнай колькасьцю кніжак і часопісаў.
У выніку доўгіх і ажыўленых спрэчак зьезд паставіў перад Праўленьнем аддзелу неадкладную задачу прыняць усе меры ў справе арганізацыі беларускай філялёгіі пры Варшаўскім унівэрсытэце. Пры гэтым неабходна падкрэсьліць, што з узрастаючай з году ў
год колькасьцю беларускіх школаў у Польшчы адсутнасьць вышэйшай навуковай установы ў галіне беларускай мовы робіцца зусім недарэчнай і сур’ёзна стрымлівае прыліў
кваліфікаваных пэдагагічных кадраў для беларускіх школаў. Зьезд таксама рэкамэндаваў Праўленьню аддзелу наладзіць супрацоўніцтва з Польска–савецкім інстытутам1 у
галіне папулярызацыі навуковых ведаў аб Беларускай ССР.
Чарговай задачай Варшаўскага аддзелу БГКТ зьяўляецца арганізацыя канцэртаў,
танцавальных вечароў і экскурсіяў, а таксама наладжваньне кінафільмавых паказаў.
Намячаецца таксама наладзіць і пастаянна пашыраць сувязь з моладзьдзю савецкай
Беларусі, асабліва паміж студэнтамі Менску і Варшавы.
Удзельнікі зьезду зьвярталі ўвагу на недастатковую інфармацыю ў “Ніве” аб жыцьці
беларусаў у Варшаве. У сувязі з гэтым перад праўленьнем Варшаўскага аддзелу пастаўлена задача павялічыць супрацоўніцтва з нашым штотыднёвікам і пастаянна пашыраць
карэспандэнцыю аб жыцьці і працы нашай студэнцкай моладзі і ўсяго беларускага насельніцтва Варшавы.
І яшчэ адной з асноўных задач, якая мае вельмі важнае значэньне для пасьпяховага
ажыцьцяўленьня нашых мэтаў, зьяўляецца пастаяннае ўмацоўваньне дружбы і супрацоўніцтва з нашымі польскімі сябрамі, а таксама з братнімі — рускім і ўкраінскім таварыствамі2 ў Варшаве.
Друкуецца паводле: Ніва. 1956. 3 чэрвеня.

Польска–савецкі інстытут быў створаны ў Варшаве ў 1952 г., асноўнай яго задачай была падрыхтоўка
выкладніцкіх кадраў расейскай мовы для польскай сярэдняй і вышэйшай школы. — А.П.
2
Украінскае культурна–асьветнае таварыства заснавана 18 чэрвеня 1956 г. У 1991 г. пераўтворана ў
Зьвяз украінцаў у Польшчы. — А.П.
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