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«Надвор’е ў той дзень было прыгожае, быў 
лёгкі мароз і шмат сонца. З майстэрні вый
шлі ў 10.00. У лесе быў ужо падрыхтаваны 
касцёр. Адны ўдзельнікі распальвалі агонь, 
іншыя арганізавалі гульні і спаборніцтвы. 
Вялікім атракцыёнам была паездка на сан
ках на час. Усе шчаслівыя ўдзельнікі былі 
пераможцамі і атрымалі невялікія прызы. 
Пасля ачысткі паляны ўсе вярнуліся ў май
стэрню шчаслівымі і з усмешкамі. Доўгі час 
дзяліліся ўражаннямі... Гэта для нас вялкая 
радасць — прымаць удзел у дзейнасці фон
ду».

Ужо ў маі мінулага года ўдзельнікі 
майстэрні працатэрапіі з кіраўніком і ін
структарамі наведалі падапечных Фонду 
«Новая Воля». Падчас паездкі яны мелі 
магчымасць даведацца пра пацыентаў і зра
зумець іх інваліднасць. Завезлі ім таксама 
пачкі, прафінансаваныя донарамі, якія ў 
рамках сацыяльнай рэабілітацыі куплялі 
самі ўдзельнікі майстэрні. Тады афіцыйна 
перадалі падапечнай Юліі Харкевіч ліфт 

Эстрадная песня ў Гайнаўцыè3

У Фальваркі і Юхновецè9

Праваслаўны прыход у Новай 
Волі 8 красавіка 2015 года за
снаваў Фонд «Новая Воля». 
У склад управы фонду ўвайшлі 
асобы, якія раней працавалі 
таксама ў Падляшскім анкала
гічным госпісе: Маргарыта Паў
лючук — старшыня, айцец Ярас
лаў Шчэрбач — віцэстаршыня, 
а таксама Анатоль Панасюк, 
Іаанна Шаўчэнка і Івона Палец
кая. Фонд «Новая Воля» працуе 
ў прыхадскім будынку і ўзяў на 
сябе кіраванне майстэрняй пра
цатэрапіі для сваіх падапечных. 
Акрамя таго фонд падтрымлі
вае сем’і хворых асоб, сірот, вя
дзе дабрачынную дзейнасць.

— Галоўная мэта нашай дзейнасці і су
стрэч у тым, — расказвае Яраслаў Шчэр
бач, — каб паказаць, што людзі хворыя 
і з абмежаваннямі таксама ўмеюць гуляць, 
цешыцца, сарганізавацца. Нашы ўдзельні
кі з майстэрні працатэрапіі асабліва ў тыя 
дні становяцца гаспадарамі. Прабуджаец
ца ў іх адказнасць за ўсю арганізацыю. 
І сапраўды. Добра з гэтым спраўляюцца. 
Ад пачатку заснавання фонду стараемся 
інтэграваць і дарослых, і моладзь, і старэй
шых, каб паказаць, што мы разам можам 
зрабіць многа добрага.

Дабрачынны баль Фонду «Новая Воля» 
адбыўся 27 студзеня. Вялікія словы падзякі 
належацца Анатолю Тымашуку за фінанса
вую падтрымку, міхалоўскай «Гасподзе» за 
арганізацыю, Магдалене Юрчук за прафе
сійнае правядзенне аўкцыёну, Марыюшу 
Харужаму з калектывам за музычнае аздаб
ленне, спонсарам, якія прынеслі фанты на 
жараб’ёўку — MOSiR Міхалова, Надлясні
цтву Жэдня, медыцынскаму цэнтру «Артмэ
дыка» з Міхалова, цырульным салонам Лілі
яны Усціновіч, Бэаты Магнушэўскай і Анны 
Кандрусік з Міхалова, фірме «Крафт» Леха 
Баршчэўскага, фімре «Аўтомеханіка» 
Яраслава Ставоркі з Беластока, за смакоц
це — Малгажаце Трызноўскай з Гарадка, 
фірме «Баё» Барбары Кулакоўскай з Ва
ліл, іканапіснай майстэрні Міхала Пякар
скага са Старога Ляўкова  аграспадарам 
з КухмоўСтарых, Рыгору Казберуку, фірме 
«Яг» Агнешкі і Рыгора Гжэгаручкоў з Новай 
Волі, Анне Бацэвіч з Голдапа і Лукашу Куле
шу з Новай Волі.

Збіралі ўжо таксама чацвёрты раз на 
Збор мастацкіх формаў і, як і кожны год, 
адбыўся ён у Гмінным цэнтры культуры 
ў Міхалове. Наведала яго шмат гасцей з ча
тырнаццаці культурных устаноў, якія прад
ставілі свае работы.

12 студзеня прымалі ўдзел у Другім агля
дзе шматканфесійных калядак, арганізава
ным у Супраслі Павятовым асяроддзевым 
домам самадапамогі ў Лазнях. Падапечныя 
фонду выканалі дзве поліканфесійныя ка
лядкі і наладзілі поўную мастацккую частку, 
зрабіўшы самі строі.

2 лютага некалькі падапечных майстэр
ні працатэрапіі ў чарговы раз падалося 
ў калядаванне падапечным фонду. Падчас 
паездкі ўдзельнікі наведалі трое падапеч
ных фонду — Марка Байсіцкага, Юльку 
Харкевіч і Ірыну Бельскую, а таксама сябра 
фонду іканапісца Міхала Пякарскага. У тра
дыцыйных строях з Падляшша калядавалі 
ў кожным доме, вакальны гурт майстэрні 
выканаў некалькі шматканфесійных каля
дак. Выканаўцы атрымалі словы падзякі 
і салодкі пачастунак.

10 лютага ў рамках інтэграцыі перса
налу і ўдзельнікаў майстэрні быў аргані
заваны кулік. Расказвае Марк з Валіл: 

Добрая воля 

ў Цэнтр здароўя маці і дзіцяці ў Варшаве, 
дзе падазравалі ў яго цэрэбральны пара
ліч, звязаны з родамі. Толькі праз 10 год ма
ці хлопчыка атрымала афіцыйны дыягназ: 
пасляпрышчэпкавы цэрэбральны параліч. 
Стан здароўя Марка пагоршыўся, яго цела 
падверглася дэградацыі, і на дапамогу бы
ло ўжо запозна. Маці дзіцяці пачала аргані
зоўваць рэабілітацыю па ўласным жаданні, 
у дзіцячай клінічнай бальніцы ў Беластоку, 
але пасля заканчэння васямнаццаці гадоў 
пра гэты варыянт не можа быць і гаворкі. 
Цяпер сям’я ўтрымліваецца толькі з рэнты 
Марка і зарплаты маці, якая працуе на паў
стаўкі. Марк патрабуе пастаяннай, спецыя
лізаванай медыцынскай дапамогі і рэабіліта
цыі (па меншай меры два разы на тыдзень), 
што звязана з вялікім высілкам і цягне за 
сабой вялізныя выдаткі. Нізкі ўзровень 
даходаў сям’і і кватэры, размешчанай на 
другім паверсе, значна абцяжарваюць што
дзённую працу. Дагэтуль Марк не выходзіў 
з кватэры. На дадзены момант найбольш 

Юлька ад нараджэння пакутуе ад сіндро
му Рэта. Гэтае захворванне ўяўляе сабой 
неўралагічнае аслабленне развіцця, гене
тычна дэтэрмінаванае. На яго клінічную 
карціну складаецца шэраг захворванняў 
нервовай сістэмы, якія ў большасці вы
падкаў прыводзяць да значнай і глыбокай 
фізічнай інваліднасці і істотна абмяжоўва
юць магчымасць зносін з навакольным ася
роддзем. Рысай сіндрому Рэта з’яўляецца 
цяжкая дыспраксія (у многіх выпадках, 
апраксія) у спалучэнні са спецыфічнымі 
стэрэатыпнымі рухамі ў верхніх канечнас
цях. Лічыцца, што сіндром Рэта з’яўляецца 
адным з найбольш распаўсюджаных пры
чын зніжэння ўзроўню інтэлектуальнага 
развіцця ў дзяўчынак. У сувязі з тым, што 
Юлька не рухаецца сама, асноўная апека 
ў паўсядзённым жыцці патрабуе ад баць
коў шмат працы і намаганняў. Штодзённая 
рэаблітацыя і візіты ў спецыялістаў, гігіена 
і рэабілітацыя, інструменты таксама пат
рабуюць вялікага фінансавага ўкладу, які 
з’яўляецца значным абцяжараннем сямей
нага бюджэту. Прыярытэтна патрэбны 
для Юлькі транспартнакупальны ліфт, 
які значна палегчыць штодзённае жыццё 
дзяўчынкі, а таксама палегчыць працу яе 
маці, якая, нягледзячы на свой малады 
ўзрост, адчувае моцныя болі, выкліканыя 
штодзённым высілкам. Падтрымкай будзе 
ўсялякая дапамога, як фінансавая, так і ма
тэрыяльная...

У рамках пастаяннага супрацоўніцтва 
фонду з Асацыяцыяй «Anawoj» у новую 
Волю запрасілі добраахвотнікаў з Іспаніі 
і Румыніі, якія ў цяперашні час пражываюць 
у Польшчы. Разам з інструктарамі валанцё
ры і пацыенты рыхтавалі стравы з Іспаніі: 
тарцію — амлет з бульбай, гаспачо (тамата
вы супхаладнік). Удзельнікі працатэрапіі, 
як і валанцёры, ахвотна ўзяліся за працу, 
усе ў знакамітым настроі. У такой мілай аб
станоўцы стварылі сумесны твор — іспан
скія стравы, якімі ўсе маглі пачаставацца 
на абед. Пры працы наладзіліся цікавыя 
размовы, задумы, дзяліліся сваімі кулінар
нымі ведамі на тэму падрыхтоўкі страў, як 
іспанскіх, так і тутэйшых.

З нагоды першага дня вясны, удзельнікі 
разам з інструктарамі зрабілі вялікую сала
мяную Маранку і традыцыйна яе спалілі на 
плошчы перад будынкам майстэрні праца
тэрапіі.

Дзякуючы гранту з ПФРОН у рамках 
праграмы пад назвай «Роўныя магчымасці 
паміж рэгіёнамі III у абшары Д» спонсарам 
удалося купіць новы аўтамабіль для пера
возу інвалідаў з майстэрні працатэрапіі 
ў Новай Волі. Асноўнымі спонсарамі былі 
Анатоль Тымашук — «Лясны гатэль», і фір
ма «Пронар» з Нарвы.

Фонд сардэчна запрашае на V Інтэг
рацыйную сустрэчу ДОБРАЯ ВОЛЯ, якая 
будзе праходзіць 26 мая 2017 г. на тэрыто
рыі Майстэрні працатэрапіі ў Новай Волі. 
Запланаваныя атракцыёны: прэзентацыя 
вучэльні Аховы здароўя № 1 у Беластоку, 
згуртавання HAPPY DOG, Падляшша 4х4, 
Матацыклавай групы MotoFazers, STAG 
Беласток, іконы Міхала Пякарскага, ру
кадзелле скульптара Рыгора Казберука, 
прэзентацыі паліцыі, пажарнай службы, 
памежнай аховы, медыцынскай вырата
вальнай службы і Надлясніцтва Жэдня, 
выступы мастакоў, якія працуюць у Гмінным 
культурным цэнтры ў Міхалове, выступлен
не танцавальнага ансамбля «Малалеткі» 
з Белавежы, Сямейнага трыо з Макаўкі ды 
шоу гістарычнай рэканструктыўнай групы 
з Монькаў.

vТэкст і фота Міры ЛУКШЫ

для транспарту і купання, які быў набыты за 
сродкі фонду.

Фонд «Новая Воля» запусціў акцыю 
дапамогі сям’і, што пацярпела ў пажары 
ў ФальваркахТыльвіцкіх Заблудаўскай гмі
ны. Там жылы будынак згарэў у большай 
частцы і не надаваўся для жылля. Пачаўся 
збор сродкаў, каб дапамагчы аднавіць да
робак усяго жыцця пагарэльцаў. Чарговым 
патрабуючым падтрымкі Фонду з’яўляецца 
Марк — 29гадовы жыхар Міхалова. Марк 
нарадзіўся здаровым, добра развітым дзі
цём, якое атрымала 10 балаў па шкале Ап
гар. Калі хлопчыку споўніўся год, яго баць
ка памёр, з таго часу апякуецца ім яго маці. 
Развой хлопчыка ішоў правільна. Ён хутка 
навучыўся хадзіць і гаварыць. Да канца дру
гога года маці завяла яго на абавязковую 
вакцынацыю супраць дыфтэрыі, слупняку 
і коклюшу, пасля чаго на працягу першага 
дня з’явіліся вельмі трывожныя сімптомы; 
у дзіцяці пачалася ліхаманка, з’явілася сла
басць у руцэ, плячы а затым ва ўсім левым 
баку цела. Лекары далі яе маці надзею. 
Спадзявалася, што сімптомы суцішацца, 
але гэтага не адбылося. Марка адправілі 

важнай з’яўляецца фінансавая падтрымка 
сям’і, каб забяспечыць Марку пастаянную 
спецыялістычную рэабілітацыю.

Саракагадовая Ірэна з Тарнопаля На
раўчанскай гміны нарадзілася з цэрэбраль
ным паралічам. Ён уяўляе сабой набор сім
птомаў, які вызначае розныя расстройствы 
руху і паставы, вынікаючыя з трывалага 
пашкоджання галаўнога мозгу на ранніх 
стадыях развіцця. Звязана гэта таксама 
з аўтызмам. Пра Ірэну клапоціцца маці, 
у якой сама была аперацыя з устаўленнем 
эндапратэза бядра, ёй таксама цяжка ру
хацца, не кажучы ўжо аб дапамозе дарос
лай калекай дачцэ. Асноўная патрэба — ра
монт ваннага пакоя, таму што ў цяперашні 
час рухацца там у калясцы вельмі цяжка. 
Хворая маці таксама мае вялікія цяжкасці 
ў перакладванні Ірэны з інваліднай каляскі 
ў ваннай. Патрэбнае амаль усё, ад пампер
саў, сродкаў гігіены, прадуктаў харчавання 
і мыйных сродкаў, а таксама адпаведная 
адаптаваная інвалідная каляска.

Юлька — сямігадовая дзяўчынка, якая 
жыве разам са сваімі бацькамі ў Міхнаўцы, 
маленькай вёсцы ў Нараўчанскай гміне. 

ў Новай волі
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Ланцугі Слепата

Сваімі вачыма

  і абцугі розуму

Першамайская бульба

Доў гія, май скія вы ход ныя на па ло ха лі 
ўсіх ама та раў ад па чын ку сва ім хо ла дам. 
На два ры за над та не бы ло як ра заг рэц ца 
і та му не бы ло аж та ко га вя лі ка га гры ля
ван ня ў гра мад стве. Ха ця з усіх тэ ле ві за
раў лі лі ся рэк лам ныя воб ра зы і сло вы, якія 
про ста пры му ша лі ча ла ве ка ад ра зу бег чы 
ў кра му і куп ляць гры ле выя пры ла ды і мяс
ныя на бо ры. Ад ным сло вам склад ва ла ся 
ўра жан не, што той, хто не бу дзе гры ля
ваць, не ве дае як пасап раў д на му ад па чы
ваць. Про ста та кая ма стац кая кар ці на пад 
за га лоў кам «Май скі пас ля а бе дзен ны час 
з гры лем у фо не». Ад нак у гэ тым го дзе 
дым і пах з гры ляў не пе раг рыз лі вост ра га, 
ма роз на га па вет ра. За тое на да лей трэ ба 
бы ло па ліць у печ ках і ка мін ках, каб не ся
дзець і спаць у ха лод ных сце нах. Лю дзі на 
вёс цы кор па лі ся пры ней кіх хат ніх па рад
ках, бо ага ро даў ніх то па куль зза сы рас ці 
і хо ла ду не ў змо зе зак лас ці. Па цяп лен не 

пры кан цы мі ну ла га тыд ня раз бу дзі ла 
толь кі на дзею на сап раў д нае цяп ло, але 
ня дзель ныя, даж дж лі выя ліў ні спра ву ага
ро даў і па сад ку буль бы ад к ла лі із ноў на 
да лей шыя дні. Не на е лі ся і ва лы на Юр’е 
тра ві цы, бо яна про ста яш чэ не вы рас ла.

Пра мі ну лыя пер ша май скія шэс ці 
амаль ніх то ўжо не ўспа мі наў, а ме на ві та 
яны выз на ча лі най час цей час па сад кі 
буль бы. Та му, ка лі я на мі ну лым тыд ні па
да рож ні чаў па Бе ла сточ чы не, то ме на ві та 
ў пад ляш скім кра я ві дзе не ха па ла про ста 
той усёй мі тус ні, звя за най з пра ца мі пры 
па сад цы буль бы. Пе рад ва чы ма ўсплы лі 
воб ра зы з ма ёй ма ла дос ці, ма ю чы на дум
цы ві доч ных на па лях дзя сят кі ко ней і лю
дзей з ко шы ка мі і пах гною, зме ша на га 
з во да рам квіт не ю чых са доў. Сап раў д ная 
мя шан ка та кой ін тэн сіў нас ці па хаў, якія 
за ста юц ца з ча ла ве кам на доў гія га ды. 
Той, хто па мя тае яш чэ як смяр дзіць і тая 
гні лая буль ба, ка лі вы бі ра лі яе з ямак для 
па сад кі, то менш устой лі вым да ўсіх гэ тых 
па хаў маг ло про ста стаць мо таш на.

Та му, ка лі пер ша май скія шэс ці ста лі аба
вяз ко вы мі ў на шых шко лах і на стаў ні кі вез лі 

нас у Гай наў ку дзе ля ад нае мэ ты, то та кая 
пат ра та кож най па ры рук у та кім га ра чым 
мо ман це вя ско вых па ля вых прац вык лі ка ла 
не за да валь нен не на шых баць коў. Ча ста 
про ста яны нас па кі да лі до ма і ад ра ні цы 
ўсе за ві ха лі ся пры той жа ра бо це. А ка лі 
ўжо пус ці лі ў тую Гай наў ку, то аба вяз ко ва 
паў та ра лі, каб ад ра зу вяр тац ца як най хут
чэй да до му, а не ла зіць абыдзе і абыча го 
па го ра дзе. Ну, зра зу ме ла, ва ры янт пер ша
май ска га шэс ця быў для нас, жэў жы каў, 
знач на больш пры ваб ным і пры ем ным, 
чым сь ці баць коў скае пат ра ба ван не на конт 
ад да ван ня сва іх сіл для ма цікар мі цель кі.

У лі цэй скія ча сы суст ра кан не пер ша
га мая не ад’ ем на спа лу ча ла ся з пер шым 
каш та ван нем за ба ро не ных пла доў у выг
ля дзе вы пі ван ня ў сяб роў скай кам па ніі пі
ва ці не каль кіх глыт коў ві на. Ну і вя до ма, 
што ў час та ко га збо рыш ча ў ад ным мес
цы хлоп цаў і дзяў чат, быў гэ та і мо мант 
для ўза ем ных жар таў і на ват пер шых 
на зі ран няў за дзяў ча та мі, па тэн цый ны мі 
пер шы мі аб’ ек та мі ка хан ня. Та му ад та
ко га на кап лен ня ў ад ным мес цы юнац кіх 
эмо цый, вя до ма, вяр тан не да ха ты ад бы

ва ла ся апош нім, а не пер шым цяг ні ком. 
Пра баць коў скія рэ ак цыі на та кі ход па
дзей ле пей змаў чу. Ад но ма гу ска заць: 
на ступ ныя дні не бы лі лёг кі мі — у фі зіч
ным і ду хоў ным ра зу мен ні. Гра хі трэ ба 
бы ло ад п ра ца ваць па вы ша най коль кас
цю хат ніх за нят каў. Але ўспа мін пры ем на
га да зва ляў пе ра но сіць і са мае цяж кае.

З пер с пек ты вы ча су мож на ска заць, 
што ме на ві та той ло зунг, пад якім іш лі 
ўдзель ні кі пер ша май скіх шэс цяў, а ме на
ві та «Пер шае мая — свя та пра цы», па 
поў най сва ёй наз ве дас лоў на рэ а лі за ваў
ся ў гэ ты дзень не ра бо чы мі на прад пры
ем ствах, а ся ля на мі пры па сад цы буль бы. 
Ме на ві та ты мі ад на а соб ні ка мі, што ад 
ра ні цы да но чы кож на га дня цяж кай пра
цай зма га лі ся за вы жы ван не і бу ду чы ню. 
А буль ба бы ла не толь кі важ ным спа жы
вец кім пра дук там у жыц ці ся лян скай сям’і 
і хат няй жы вё лы, але ў пэў ны мо мант на 
на шых пяс ча ных зем лях ста ла сур’ ёз най 
кры ні цай фі нан са ва га пры быт ку. Сі стэ ма 
кан т рак та цыі буль бы і пат ра ба ван ні спа
жы вец ка га рын ку Са вец ка га Са ю за пры чы
ні лі ся да та ко га ро сту план та цый буль бы, 
што во сень ская ўбор ка буль бы рас цяг ва
ла ся пад два ме ся цы. Вель мі ча ста ка па лі 
яе ў даж джы і хо ла дзе. І та ды адзін ці два 
дні пер ша май скай па сад кі буль бы яві лі ся 
про ста як пры ем ны і не да куч лі вы ўспа мін. 
А во сень скія мяш кі з буль бай, пе ра кі ну тыя 
сотні ра зоў сва і мі ру ка мі, выз на ча лі вы
раз на і ад чу валь на цяж касць ся лян ска га 
жыц ця. vЯў ген ВА ПА

Я пры во джу гэ та за тэ ле ка на лам «Бел
сат»: лі та ра ту ра на бе ла ру скай мо ве на
ліч вае толь кі 11,7 пра цэн та ад агуль най 
коль кас ці ўсіх пуб лі ка цый, якія з’я ві лі ся 
ў Бе ла ру сі ў 2016 го дзе. Па валь ную боль
шасць (ма стац кая лі та ра ту ра, на ву ко выя 
пра цы, ча со пі сы) дру ку юць на ру скай 
мо ве. Гэ тую ша ка валь ную ін фар ма цыю 
бе ла ру ска моў ны «Бел сат» не выс мак таў 
са свай го паль ца. Гэ та афі цый ная за ява 
бе ла ру ска га дзяр жаў на га ста ты стыч на га 
ўпраў лен ня. Мнe, па ля ку які га во рыць, 
пі ша і ду мае паполь ску (але не толь кі), 
і пры тым шчы ра му пры хіль ні ку бе ла ру
скай куль ту ры, маё гу стое шча цін не 
ста но віц ца ды бам на га ла ве ад та ко га 
па ве дам лен ня. Бо як гэ та так, што на цыя, 
якая з та кім го на рам пад к рэс лі вае сваю 
ідэн тыч насць, у той жа час ад рэз ва ец ца 
ад сва іх кры ніц, па га дзіў шы ся на ру сі фі
ка цыю сва ёй улас най куль ту ры? Я не ма
гу зра зу мець, ча му бе ла ру сы не хо чуць 
пі саць, чы таць, га ва рыць, ду маць на род
най мо ве. Ці, ма быць, яны хо чуць толь кі, 
каб хтось ці пе ра ста віў як мэб лю іх нюю 
ідэн тыч насць? Або іх ро зум ас леп...

З та кой ра зу мо вай сле па той зма га
ла ся ў кан цы сва іх дзён мая лю бі мая 
ба бу ля Фе лік са. Гэ та не ме ла ні я кай 
су вя зі з дэ мен цы яй або па доб ным вы
ні кам ста рас ці. Яна за ха ва ла да кан ца 
жыц ця са ка лі ны зрок і пры ро джа ную 
дас ціп насць. Толь кі стра ці ла здоль насць 
аб сар бі ра ваць зме ны — ня хай у не пас
рэд най бліз кас ці ад яе, у ха це, ці ў не
пас рэд най бліз кас ці ад яе гас па дар кі і, 
та кім чы нам, стра ці ла іх ін тэ лек ту аль ную 
ацэн ку. Яна про ста не заў ва жа ла якіхне
будзь змя нен няў у рэ аль нас ці, тры ма ю
чы ў па мя ці пер шас ны яе ўзор. Ад ной чы 
заб лу ка ла яна ў су сед нім ле се. У ле се, 
які яна ве да ла з дзя цін ства, з якім яна 
жы ла і сас пе ла ра зам у па важ ны век. 
Зза хва ро бы ног яна не бы ла ў ім, ад
нак, на пра ця гу не каль кіх га доў. У той 
час част ко ва бы ла ссе ча на ста ра даў няя 
хва і на, пуст кі аб рас лі са ма сей ка мі ду боў 
і ара бін. Зме ны ў ася род дзі бы лі ад нос
на ма лыя, але пра ек цыя ле су ў свя до
мас ці ба бу лі ака за ла ся быць цал кам не
су мяш чаль най з яго рэ аль ным ві дам. Па 
гэ тай пры чы не, ду маю, ба бу ля стра ці ла 
ары ен та цыю. Я знай шоў яе праз не каль

кі га дзін по шу каў, уся го ў 50 мет рах ад 
вё скі. Гэ та бы ла пер шая прык ме та яе псі
хіч на га ас ляп лен ня. Я зра зу меў, што гэ та 
праг рэ сі ру ю чы пра цэс. Та му я вы ра шыў 
па пра віць лад у ба бу лі най кух ні, пе ра стаў
ля ю чы ста рэнь кую мэб лю якая за сты ла 
ў ёй дзе ся ці год дзя мі ў ад ных і тых жа 
мес цах. Вось шкап чык — які быў так са ма 
сто лі кам, у яко га шуф ляд ках ба бу ля тры
ма ла хля бец, па жаў це лае саль ца, і ста ло
выя пры бо ры ды по суд — пе ра е хаў зпад 
ак на пад сця ну на суп раць. Там я так са ма 
пры ста віў ба бу лі на лю бі мае крэс лі ца. 
Кух ня з пе ра стаў ле най мэб ляй зда ва ла ся 
быць больш пра стор най і фун к цы я наль
най. Ба бу ля спа чат ку не заў ва жы ла змен. 
Вяр нуў шы ся з ага ро да, як звы чай на, яна 
пры нес ла з са бой ко шык з лет няй га род
ні най. Як заў сё ды, па ста ві ла яго ту ды, дзе 
заў сё ды, на шкап чы ку, што ста яў ка ля ак
на... І тут ба бах! Не знай шоў шы пад трым
кі, ко шык упаў на пад ло гу. Паз ней бы ло 
яш чэ горш. Ба бу ля ме ла звы чай ста віць 
на шкап чы ку та зік з цёп лай ва дой, каб 
па мыць по суд пас ля ежы. З’е лі мы абед, 
а як жа, на но вым мес цы. Ба бу ля не прад
ста ві ла ні я кіх пя рэ чан няў на конт гэ та га. 
Але ў яе ро зу ме шкап чык упар та ста яў 
ка ля ак на. І зноў ба бах! Мі ска з ва дой 
і мок ну чым у ёй по су дам пры зям лі ла ся на 
пад ло зе. Ка лі ў той жа дзень ба бу ля пас п
ра ба ва ла скрэб ці на ад сут ным шкап чы ку 
мар коў ку на суп на вя чэ ру, я вы ра шыў, 
што прый шоў час вяр нуц ца да па пя рэд
няй уста ноў кі. Пры зна юся, мне бы ло 
со рам на. Ба бу ля на пра ця гу доў га га ча су 
за да ва ла ся пы тан нем, ча му ў гэ ты дзень 
усё па да ла ёй з рук.

Ра зу мо вая сле па та не з’яў ля ец ца хва ро
бай, а толь кі ня мог лас цю. Тым не менш, гэ
тае ац вяр дзен не ха рак тэр на для ро зу маў 
у га дах або з пры ро джа най улад нас цю. 
І гэ та, і дру гое я зна хо джу ў асо бе прэ зі
дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь. У Поль ш чы 
— у Ярас ла ва Ка чын ска га. Ін шая спра ва 
на ро ды. У гэ тым вы пад ку ра зу мо вая сле па
та гэ та не не да ста так. Гэ та сур’ ёз нае зах
вор ван не. Зах вор ван не, якое, ад нак, мо жа 
быць вы ле ча на.

vМі ра слаў ГРЫ КА

Сё лет няя вяс на вы да ла ся ў Бе ла ру сі 
над звы чай дэп рэ сіў най і рэп рэ сіў най. 
Стуж ка на він з дня ў дзень стра ка ціць 
но вы мі ад мі ніст ра цый ны мі зат ры ман ня мі, 
арыш та мі, штра фа мі. Ней кая бя скон цая 
ча ра да пе рас ле ду, жа лез ныя аб цу гі дзяр
жа вы, якая ва ла чэ най больш сум лен ных 
і не а бы я ка вых лю дзей кра і ны ў свае пра
фа на цый ныя су ды, па ста рун кі, ка зе ма ты, 
зас цен кі і тур мы. Дзі кае па ля ван не на 
лю дзей бы ло зап ла на ва на ў вы со кіх ка бі
не тах і аб веш ча на га лоў ны мі ідэ о ла га мі 
дзяр жа вы. Ся род та кіх і асо ба Ге на дзя 
Да выдзь кі, стар шы ні Бел тэ ле ра ды ё кам па
ніі. Ме на ві та ён па раў наў ін ша дум цаў і па
лі тыч ных апа нен таў ула ды РБ з пру са ка мі. 
А што трэ ба ра біць з та ра ка на мі — ка неш
не ду шыць іх. Хва лі рэ прэ сій па пя рэд ні ча лі 
ме на ві та та кія аб ра зы ча ла ве чай год нас ці. 
Па нар маль на му на гэ та га дзяр жаў на га 
чы ноў ні ка па він на бы ла быць па ча тая 
кры мі наль ная спра ва за аб ра зу лю дзей 
і рас паль ван не ва ро жас ці. Але кры мі наль
ныя спра вы ў Бе ла ру сі за во дзяць зу сім на 
ін шых лю дзей, на пат ры ё таў, якія ні чым 
не па ру шы лі за кон. І ця пер амаль два 
дзя сят кі ча ла век — ма ла дых аду ка ва ных 
хлоп цаў — ся дзяць у тур ме пад след ствам 
па аб сур д ным аб ві на вач ван ні ў ства рэн ні 
не за кон на ўзбро е ных фар ма ван няў. Ка ле
чан не іх лё саў на сум лен ні ўсіх гэ тых пра
па ган ды стаў і дзяр жаў ных ідэ о ла гаў. Гэ та 
з іх па да чы шу ка юць чор на га ка та, там 
дзе яго ні ко лі не бы ло. Толь кі са ба ку, вя до
ма, прас цей — у час ка лі ган даль кру гом. 
Збрэ ша ра зок, на жа рэц ца кас цей — кож
ны сва ім да ра жыць лан цу гом.

З пры чы ны агуль най змроч най сі ту а цыі 
яш чэ больш агід на чы таць і слу хаць тых 
лю дзей, што дэк ла ру юць пры хіль насць 
дэ ма кра тыч ным каш тоў нас цям і якія, як 
вя лі кія ра зум ні кі, пра цяг ва юць бэс ціць 
і ла яць бе ла ру скую апа зі цыю. Гэ тыя „вя
лі кія ра зум ні кі” на ват не ра зу ме юць, што 
сі стэм най апа зі цыі ў дзяр жа ве, дзе зак ру
ча ны ўсе гай кі, ужо не за ста ло ся і не мо жа 
быць. Што пры агуль най, да стат ко ва вя лі
кай, неп ры маль нас ці людзь мі гэ та га рэ жы
му і яго дзе ян няў, на па вер х ні ак тыў на га ці 
на ват дэк ла ра тыў на га суп ра ці ву за ста лі ся 

толь кі адзін ка выя зма га рыды сі дэн ты, ней
кія дэ мак ра тыч ныя гру поў кі, ад ра джэн скія 
на цы я наль ныя клу бы і ася род кі, якіх так са
ма пас ля доў на „за чыш ча юць”. А тое, што 
ў Бе ла ру сі шмат ах вяр ных, пат ры я тыч ных 
і са праў ды ду хоў ных і на ват ге ра іч ных лі да
раў — не вык лі кае ні я кіх сум не ваў. Па вел 
Се вя ры нец, Змі цер Даш ке віч, Вя ча слаў 
Сіў чык, спіс мож на доў жыць — няў жо 
ся род нар маль ных лю дзей зной дзец ца 
нех та, хто пач не і ў іх кі даць ка мя ні. Бе зу
моў на, не. А кры ку ны і тыя, хто спа ло хаў ся 
пры пер шай жа рэ прэ сіі ў да чы нен ні да іх, 
пра цяг ва юць ску го ліць і вы лі ваць ба леі па
мы яў на га ло вы няш час най апа зі цыі, якая 
ні бы ві на ва тая ва ўсім.

Больш дас па до бы мне лю дзі, якія спра
бу юць пра па на ваць неш та кан к рэт нае, 
ней кую аль тэр на ты ву. Ня даў на ад на з та
кіх праг рам бы ла прэ зен та ва ная шы ро ка
му ко лу. Рас п ра ца ва ная яна ка ман дай лі да
ра даў няй на цы я наль най апа зі цыі Зя но на 
Пазь ня ка і на зы ва ец ца На род ная пра гра
ма „Воль ная Бе ла русь”. Тут, праў да, ін шая 
бя да. Усё б доб ра, толь кі пра гра ма гэ тая 
ары ен та ва ная на раз віц цё Бе ла ру сі пас ля 
зме ны рэ жы му. Бя да ж у тым, што ніх то 
не мо жа пра па на ваць дэ та лё ва га пла на 
са мой зме ны рэ жы му. На ват на па пе ры 
цяж ка рас п ра ца ваць і пры ду маць ней кі 
па зі тыў ны сцэ на рый пе ра мен у сён няш
няй Бе ла ру сі. Сваё ба чан не ў фей с бу ку 
прад ста віў ін шы, больш ма ла ды бе ла ру скі 
эміг рант — Юрась Зян ко віч. Ка лі ко рат ка 
— сут насць яго пра па ноў зак лю ча ец ца 
ў тым, што лю дзі па він ны пе ра стаць спа
дзя вац ца на ра ней шую апа зі цыю, а му
сяць са мі пры хо дзіць у яе і фі нан са ваць 
склад ка мі па лі тыч ных лі да раў, з якіх мож
на бу дзе пат ра ба ваць пас ля спра ваз да чы 
і кан к рэт ных вы ні каў пра цы. Толь кі план 
гэ ты так са ма хут чэй адар ва ны ад рэ аль
нас ці і фай ны толь кі на па пе ры. Як яго 
прак тыч на ўва со біць у жыц цё — так са ма 
ніх то не ве дае.

Бе ла русь за раз, ні бы ка ра бель, які 
сар ва ла з якар ных лан цу гоў і па нес ла ў ад
к ры тае бур лі вае мо ра. Ці возь ме штур вал 
у свае ру кі ней кая ра зум ная га ла ва — за
ста ец ца толь кі спа дзя вац ца. Па то не гэ ты 
ка ра бель, ці яго вы не се і вы кі не вет рам на 
ней кі бе раг — ніх то, на жаль, не ве дае.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ
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Здым кі з Мар тай Грэ даль дру-
ка ва лі ся ў «Ні ве», ка лі яна бы ла 
ву ча ні цай Гай наў ска га бел лі цэя 
і вы сту па ла ў бе ла ру скім ка лек-
ты ве «Зніч ка». Пра доў жы ла яна 
аду ка цыю ў му зыч ных шко лах 
і, вяр нуў шы ся ў свой го рад, 
у лю тым 2007 го да зас на ва ла 
Сту дыю эст рад най пес ні Гай наў-
ска га до ма куль ту ры. Вы пуск-
ні цы сту дыі ста лі вы сту паць 
на вы со кім ма стац кім уз роў ні, 
зда бы ваць пры за выя мес цы на 
агуль на поль скіх і між на род ных 
кон кур сах ды фе сты ва лях. Ву ча-
ні цы гай наў скіх школ ста лі спя-
ваць так са ма на бе ла ру скай мо-
ве, а ка лек ты вы і са лі сты Сту дыі 
пес ні ГДК ча ста зай ма лі пер шыя 
мес цы і не раз ат рым лі ва лі ўзна-
га ро ду гран-пры Кон кур су «Бе ла-
ру ская пес ня», які ла дзіць БГКТ. 
29 кра са ві ка ў кан цэр т най за ле 
Гай наў ска га до ма куль ту ры спат-
ка лі ся ця пе раш нія чле ны гай наў-
скай сту дыі пес ні, яго вы пуск ні-
цы, за про ша ныя гос ці і шмат лі кія 
гай на вя не, каб ад зна чыць юбі-
лей Сту дыі эст рад най пес ні ГДК, 
у якой на пра ця гу дзе ся ці га доў 
зай ма ла ся ка ля 60 дзяў чат і за-
раз вы сту пае больш за 20 асоб.

— Маё пра фе сій нае жыц цё я спа лу чы
ла з му зы кай. Пра ца з дзет ка мі і мо лад
дзю дае мно га за да валь нен ня. Я ра да, 
што сва і мі ве да мі ма гу дзя ліц ца са здоль
ны мі ма ла ды мі ва ка ліст ка мі. З му зы кай 
я жы ву ад най ма лод шых га доў. Сваё 
за хап лен не му зы кай я рэ а лі за ва ла ў му
зыч ных і тан ца валь ных ка лек ты вах Гай
наў ска га до ма куль ту ры і ў ва каль ным ка
лек ты ве «Зніч ка» Гай наў ска га бел лі цэя. 
Уме лас ці і ве ды я раз гор т ва ла пад наг ля
дам вы дат ных вык лад чы каў Му зыч най 
ака дэ міі ў Бе ла сто ку і Быд гаш чы, — па ін
фар ма ва ла апя кун ка Сту дыі эст рад най 
пес ні ГДК Мар та Грэ дальІва нюк.

У 2014 го дзе ат ры ма ла яна зван не «Зас
лу жа ны для Гай наў ска га па ве та». Дып ло
мы і га на ро выя гра ма ты, якія ат ры ма лі ка
лек ты вы і са лі сты Сту дыі эст рад най пес ні 
ГДК, а так са ма фа та гра фіі кра са ва лі ся на 
пры мер ка ва най да юбі лею ад мыс ло вай 
вы ста ве. Част ка ар хіў ных здым каў дэ ман
ст ра ва ла ся пуб лі цы на вя лі кім эк ра не.

Юбі лей нае ме ра пры ем ства ад крыў 
ды рэк тар ГДК Рас ціс лаў Кун цэ віч, які 
цёп лы мі сло ва мі пры ві таў чле наў Сту дыі 
эст рад най пес ні ГДК, яе му зыч на га кі раў
ні ка Мар ту Грэ дальІва нюк, а так са ма 
гас цей і шмат лі кую пуб лі ку. Саб ра ныя 
ме лі маг чы масць па гля дзець ка рот кі 
фільм пра Сту дыю эст рад най пес ні ГДК. 
Ужо ў 2007 го дзе ў сту дыі ста ла зай мац
ца Мар ле на Бяг люк, якая за раз ву чыц ца 
ў Вар ша ве, але па су бо тах спа ты ка ец ца 
са сва і мі сяб роў ка мі ў ГДК і рых ту ец ца 
да чар го вых вы сту паў.

— Я мно га му на ву чы ла ся ў сту дыі. 
Бу ду чы ву ча ні цай Гай наў ска га бел лі цэя 
я ста ла спя ваць у бе ла ру скім ка лек ты ве 
«Зніч ка». Ра да я, што вы сту па ла і ў сту
дыі, і ў «Зніч цы», бо ад удзе лу ў абод вух 
ка лек ты вах за ста лі ся не за быў ныя ўра
жан ні, — рас па вя ла Мар ле на Бяг люк, 
якая пад час юбі лею прас пя ва ла со ла па
бе ла ру ску твор «Два сэр цы».

Усе ка лек ты вы сту дыі за ха пі лі саб
ра ную на юбі леі пуб лі ку. Най ста рэй шы 
ка лек тыў Сту дыі пес ні ГДК (ву ча ні цы 
звыш гім на зіч ных школ і сту дэн т кі) паак
цёр ску пра спя ваў твор «Веч на жы ві мая 
Бе ла русь». Ка лек тыў «Ля мон кі» (ву ча ні
цы па чат ко вых школ) ат ры маў бур ныя 
ап ла дыс мен ты за твор «Бе ла русь — на
ша пес ня», а «Ма лое ГДК» (гім на зіст кі) 
— за пес ню «Ка сіў Ясь ка ню шы ну». 
У лю тым гэ та га го да пад час Агуль на
поль ска га фе сты ва лю «Бе ла ру ская 
пес ня — 2017»«Сту дыя эст рад най пес ні 
ГДК за ня ла пер шае мес ца. Ву ча ні цы 
з ка лек ты ваў «Ма лое ГДК» і «Ля мон кі» 
неў за ба ве пры муць удзел у кон кур се бе
ла ру скай пес ні для да школь ні каў, вуч няў 
па чат ко вых школ і гім на зій.

— На ша па ні Мар та з’яў ля ец ца доб
рым му зыч ным апе ку ном і перш за ўсё 
доб рым ча ла ве кам, які ства рыў на шу 
сту дый ную сям’ю. Ат мас фе ра ў сту дыі 

да па ма гае ву чыц ца і пра ца ваць яш чэ 
больш. Я люб лю спя ваць на род най 
мо ве. З ка лек ты вам «Ма лое ГДК» мы за
ва я ва лі гранпры Кон кур су бе ла ру скай 
пес ні ў Бель ску, а ін ды ві ду аль на я зай
ма ла пер шыя мес цы, — за я ві ла Ма рыя 
Са віц кая з Не пуб ліч най гім на зіі свсв. 
Кі ры лы і Мя фо дзія ў Бе ла сто ку, якая 
што ты дзень ужо пяць га доў пры яз джае 
з Бе ла сто ка на за нят кі ў ГДК. У са ка ві ку 
гэ та га го да Ма рыя Са віц кая за ня ла пер
шае мес ца пад час Агуль на поль ска га фе
сты ва лю пе сень Ан ны Ян тар у Глоў не.

— Асаб лі вай ува гі ся род вы ка наў цаў 
гай наў ска га ра ё на зас лу гоў вае Сту дыя 
эст рад най пес ні ГДК, якая вы сту пае на 
фе сты ва лі «Бе ла ру ская пес ня» на вель
мі вы со кім уз роў ні і асаб лі выя сло вы 
ўдзяч нас ці на ле жац ца апе ку ну сту дыі 
Мар це Грэ дальІва нюк за яе пра цу ў ка
рысць пра па ган да ван ня бе ла ру скай пес
ні, — ска заў ві цэстар шы ня БГКТ Ва сіль 
Се гень пад час сё лет ня га гай наў ска га ра
ён на га аг ля ду Фе сты ва лю «Бе ла ру ская 
пес ня».

Пад час юбі лей
на га кан цэр та ў ці
ка вай аран жы роў
цы прэ зен та ва лі ся 
пес ні на поль скай, 
бе ла ру скай і ўкра
ін скай мо вах, якія 
зай маль на спя ва лі 
тры ка лек ты вы 
Сту дыі эст рад най 
пес ні ГДК і са лі сты. 
У сту дыі ста лі так са
ма зай мац ца дзве 
даш коль ні цы. Пе
рад пуб лі кай вы сту
пі лі так са ма бы лыя 
чле ны сту дыі ра зам 
з най ста рэй шым 
яго ка лек ты вам. 
Акам па не мент 
спе ва кам са ста віў 
ін ст ру мен таль ны 
ка лек тыў, які скла лі 
Пшэ мыс лаў За леў
скі, Да нель Ка пуст
ка, Кац пар Ста ляр

чык, Бла жэй Ха ха роў скі. Гос цяй юбі лею 
бы ла Аг неш ка Ка валь ская, якая ў кан цы 
кан цэр та паак цёр ску за спя ва ла со ла 
і ра зам з усі мі дзяў ча та мі сту дыі.

— Я ўжо тры га ды зай ма ю ся ў гай наў
скай сту дыі пес ні і вель мі ра да, што ма гу 
тут уда ла рэ а лі за ваць свае му зыч ныя 
за хап лен ні. Наш рэ пер ту ар ба га ты, але 
для мя не важ на, што мы спя ва ем на бе
ла ру скай мо ве, па коль кі мне асаб лі ва 
бліз кая бе ла ру ская куль ту ра, — за я ві ла 
гай наў ская бел лі цэ іст ка Ан на Бя ляў ская, 
удзель ні ца най ста рэй ша га ка лек ты ву 
сту дыі, якая ня даў на ста ла лаў рэ ат кай 
Алім пі я ды бе ла ру скай мо вы.

— Я спя ваю ў сту дыі пяць га доў. На
ву чы ла ся спя ваць со ла і ў гру пе. Люб лю 
спя ваць пабе ла ру ску. Бе ла ру скія пес ні 
спя ваю так са ма ў ка лек ты ве ў Па чат ко
вай шко ле № 3 у Гай наў цы, — ска за ла 
Зо ся Фі лі пюк з ка лек ты ву «Ля мон кі».

— Мы ў сту дыі пес ні зай ма ем ся як 
у ад ной вя лі кай сям’і, да якой я ах вот на 
вяр та ю ся, — за я ві ла Юлі та Ваў ра шук, 
вы пуск ні ца Гай наў ска га бел лі цэя, якая 

за раз ву чыц ца ў Ва каль наак цёр скай 
сту дыі ў Бе ла сто ку. У са ка ві ку гэ та га 
го да зда бы ла яна ўзна га ро ду пад час 
фі на лу ХХХVІ ІІ Аг ля ду ак цёр скай пес ні 
ў Вроц ла ве.

Юбі ля ры ат ры ма лі він ша ван ні, па да
рун кі, у тым лі ку і гра шо выя, га на ро выя 
гра ма ты і мно га кве так. Пра цаў ні цы Мар
шал коў скай уп ра вы ў Бе ла сто ку і за ад но 
прад стаў ні цы пад ляш ска га мар шал ка 
Ежы Ляш чын ска га звяр ну лі ўва гу на сты
пен ды я так мар шал ка са Сту дыі эст рад
най пес ні ГДК, якія бы лі прад стаў ле ны 
пуб лі цы. Ві цэста ра ста Гай наў ска га па
ве та Яд ві га Дам б роў ская пе ра да ла па жа
дан ні ад гай наў ска га ста ра сты Мі рас ла
ва Ра ма ню ка. Стар шы ня БГКТ Ян Сы чэў
скі ад зна чыў вы со кі ма стац кі ўзро вень 
вы ка нан ня бе ла ру скіх пе сень і пе ра даў 
сту дыі гра шо вую ўзна га ро ду. Бур га містр 
Гай наў кі Ежы Сі рак па дзя ка ваў Сту дыі 
эст рад най пес ні ГДК за пра мо цыю го
ра да ў кра і не і за меж жы ды ўру чыў гра
шо вую ўзна га ро ду (5 тыс. зл.). На мес нік 
бур га міст ра Ан д рэй Скеп ка за я віў, што 
яго ным са мым вя лі кім пос пе хам у пе ры
яд, ка лі быў ды рэк та рам ГДК, лі чыць 
пры ём на пра цу Мар ты Грэ даль, якая 
ства ры ла Сту дыю эст рад най пес ні ГДК. 
Са ма Мар та Грэ дальІва нюк дзя ка ва ла 
ды рэк та рам ГДК Ан д рэю Скеп ку і Рас ціс
ла ву Кун цэ ві чу, гай наў скім бур га міст рам 
і ўсім тым, хто да па ма гае сту дыі. Ан на 
Вась коў ская з Бе ла сто ка, ма ма дзвюх 
удзель ніц сту дыі пес ні Ка сі і Мар ты Вась
коў скіх, якіх што ты дзень трэ ба пры во
зіць на за нят кі з Бе ла сто ка ў Гай наў ку, 
вы я ві ла за да валь нен не, што яе доч кі ўда
ла раз гор т ва юць свой му зыч ны та лент 
пад наг ля дам Мар ты Грэ дальІва нюк.

— Удзел да чок у сту дыі пес ні па тра
буе ан га жа ва нас ці так са ма ад нас, баць
коў. Ка лі яны вы сту па юць со ла, трэ ба ва
зіць дзя цей на вы сту пы ў роз ныя га ра ды. 
Ад нак вар та гэ та ра біць, ма ю чы на ўва зе 
пос пе хі на шых да чок і тое, што яны мо
гуць тут рэ а лі за ваць сваё за хап лен не 
спе вам, — ска за ла гай на вян ка, ма ма Олі 
і Ган ны Вол чык, якія зай ма юц ца ў гай наў
скай сту дыі.

vТэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

10 га доў 
Сту дыі эст рад най пес ні ГДК 

 У Сту дыі эст рад най пес ні Гай наў ска га до ма куль ту ры зай ма юц ца 
даш коль ні цы, ву ча ні цы і сту дэн т кі

 Апя кун ка Сту дыі эст рад най пес ні 
ГДК Мар та ГРЭ ДАЛЬ-ІВА НЮК
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— З ча го бя рэц ца та кая 
вя лі кая ан га жа ва насць?

— За ці каў лен не мі ну лым рэ гі ё на, мяс цо
вай ге аг ра фі яй і гі сто ры яй звя за на част ко
ва з ма ёй аду ка цы яй, я — ге ог раф. Пас ля 
шту ды яў у Вы шэй шай пе да га гіч най шко ле 
ў Кель цах тра піў я ў зу сім ін шы рэ гі ён, 
у ін шае мес ца, з якім ра ней не меў да чы
нен ня, су тык нуў ся з людзь мі, якія раз маў
ля юць кры ху інакш, у якіх ін шая рэ лі гій ная 
аб рад насць. Мяс цо васць Лань цут, у якой 
я жыў, гэ та ў прын цы пе ўсе па ля кіка то лі кі.

1992 год, ка лі я тра піў на Пад ляш ша, 
быў пе ра лом ным у ма ім жыц ці. Тут су стрэў 
кры ху ін шых лю дзей — доб рых, спры яль
ных, пас луж лі вых, мі лых — і жы ву тут ужо 
двац цаць пяць га доў. По гляд на гэ тых 
лю дзей да гэ тай па ры ў мя не не змя ніў ся 
і спа дзя ю ся, што не зме ніц ца.

Усё па ча ло ся ад ма ёй пра цы ў Ком п
лек се праф тэх ву чы лішч у Гай наў цы, дзе 
з 1994 да 2006 го да па ра шэн ні ды рэк та
ра вёў я школь нае ко ла Поль ска га ту ры
стыч накра яз наў ча га та ва ры ства (ПТТК). 
Бы лі рэй ды, эк скур сіі і су стрэ чы. Ця гам 
ней ка га ча су быў на ват у праў лен ні ПТТК, 
дзе так са ма ла дзі лі роз ныя ту ры стыч ныя 
ме ра пры ем ствы, ар га ні за ва лі роз ныя кон
кур сы для мо ла дзі. Пер шым эта пам гэ тай 
глы бін най пра цы з мо лад дзю быў кон курс 
„Зна ё мім ся з баць каў ш чы най”; да рэ чы, 
гэ ты кон курс пра даў жа ец ца на да лей 
у роз ных уз ро ста вых гру пах. Пер шай кон
кур с най пра цай бы ла да вед ка пра мо гіл кі 
ў На раў цы, якую на пі саў мой та дыш ні ву
чань Вой тэк Па цэ віч. Пра ца не пра бі ла ся 
да пры зоў, але з та го ча су я больш стаў 
ці ка віц ца рэ гі я наль най гі сто ры яй, па чаў 
больш чы таць, збі раць ін фар ма цыі, вы
раз кі з га зет, да ку мен ты, фа та гра фіі. І так 
па ча ло ся. Паз ней бы лі чар го выя пра цы, 
якас ныя, за які мі пай ш лі пос пе хі і вы лу
чэн ні ў агуль на поль скім маш та бе. З гэ тай 
мо лад дзю ўжо ўда ва ла ся да бі вац ца на 
цэн т раль ны этап.

Паз ней, у 2006 го дзе, ка лі я стаў ды
рэк та рам Ком п лек су школ у Ор лі, но вым 
ма ла дым ды рэк та рам, па ста віў я пе рад 
са бою за да чу пак лас ці боль шы на ціск на 
рэ гі я на лізм у на шай шко ле. Уз нік ла та ды 
школь нае рэ гі я наль нае ко ла, знай ш ла ся 
гру па на стаў ні каў — Бэ а та Га ра дэц кая, 
Га лі на Рош чан ка, Мі рас ла ва Ра ма нюк, 
Аль ж бе та Цюль ке віч, Ан на Бар ш чэў ская 
і я — якая спраў на за пус ці ла гэ тае ко ла 
ў рух, якая па ча ла дзей ні чаць у рам ках па
заў роч най ак тыў нас ці.

Дзей насць раз гар ну ла ся ў роз ных 
нап рам ках. Ста лі ла дзіць су стрэ чы, вы
ста вы, па ча лі ўзні каць філь мы, не ка то рыя 
пра цы бы лі за яў ле ны на кон кур сы. І так 
усё па ча ло на бі раць раз ма ху, з’я ві лі ся 
пос пе хі, якія ста ноў ча нас сты му ля ва лі да 
больш змя стоў на га дзе ян ня. І з пер с пек
ты вы тых дзе ся ці га доў пра цы школь на га 
ко ла ма гу за я віць, што на ла дзі лі мы тых 
ме ра пры ем стваў звыш сот кі. Бы лі ар га
ні за ва ны шмат лі кія вы ста вы, су стрэ чы 
з ці ка вы мі людзь мі, па ка зы філь маў, па ез
д кі па мяс цо вас ці і г.д. Бе ру чы пад ува гу 
шмат лі касць, скла да на бы ло б іх усе наз
ваць; усё ж та кі не ка то рыя: у 2006/2007 
на ву чаль ным го дзе су стрэ ча з Ана то лем 
Краў чу ком, ма ста ком з Кры вой; Ана то
лем Та ка ю ком і Ры го рам Пет раш ком, якія 
зап рэ зен та ва лі драў ля нае сак раль нае бу
даў ні цтва Кар пат; Пят ром Не ста ро ві чам, 
зні ма ю чым да ку мен таль ныя філь мы пра 
наш рэ гі ён. У 2007/2008 го дзе: су стрэ ча 
з Іа ан най Корх, якая за чы та ла лек цыю 

„Эле мен тар ныя бед ствы на Пад ляш шы”. 
У 2008/2009 го дзе: су стрэ ча з Вес ла вам 
Вруб леў скім — сы нам між ва ен на га ды рэк
та ра ар лян скай шко лы; Іа ан на Корх па ка
за ла муль ты ме дый ную прэ зен та цыю пра 
Бе ла стоц кае ва я вод ства. У 2009/2010 го
дзе: су стрэ ча з Аляк сан д рам Сас ной, які 
прад ста віў тэ му „Пра ва слаў ныя цэр к вы 
на ста рых паш тоў ках”. У 2011/2012 го дзе 
су стрэ ча з па жы лы мі жы ха ра мі і г.д.

Што га до ва пад на шым кі рун кам паў
ста юць філь мы, якія да ку мен ту юць бліз кія 
нам па дзеі, звя за ныя з мяс цо вай тэ ры то
ры яй і людзь мі. Па сы ла ем іх на кон кур сы, 
ар га ні за ва ныя роз ны мі ўста но ва мі: мі ні
стэр ства мі, няў ра да вы мі ар га ні за цы я мі ці 
куль тур ны мі цэн т ра мі. Мно гія гэ тыя філь
мы пры цяг ва юць ува гу ў агуль на поль скім 
маш та бе і зай ма юць від ныя мес цы. Уз нік 
пра ект „Баць каў ш чы на — ад на ро дзін да 
смер ці”. Вы да лі кніж ку.

Зня лі шмат філь маў; для прык ла ду: 
„Аста ла ся толь кі сі на го га” — пер шае 
мес ца ў ка тэ го рыі муль ты ме дый ных прац 
у Агуль на поль скім мо ла дзе вым кра яз наў
чым кон кур се „Паз на ем Баць каў ш чы ну” 
(2007/2008); „Пад ляш скі ка ра вай”; „Яны 
бы лі на шы мі су се дзя мі” — цыкл ся мі 
філь маў, прыс ве ча ных па мя ці ар лян скіх 
яў рэ яў (2008/2009); „Ка ле гі са шко лы 
— зна ё мыя з су сед ства” — пер шае 
мес ца ў агуль на поль скім кон кур се; „Зна
ха ры, шап ту хі, баб кі” — пер шае мес ца 
на ва я вод скім эта пе і дру гое на агуль на
поль скім; „Яны пра жы ва лі ў Ор лі” — дру
гое мес ца ў агуль на поль скім кон кур се 
(2009/2010); „Хо бі ў ка лей да ско пе пор 
го да” — пер шае мес ца на ва я вод скім 
эта пе; „І ў Ор лі бы ло кі но” — дру гое мес
ца на ва я вод скім эта пе, дру гое мес ца 
ў агуль на поль скім кон кур се на най леп
шую ані ма цыю (2011/2012); „Ку рэн не шко
дзіць зда роўю”; „Мая ба бу ля Зоя” — уз на
га ро да на цэн т раль ным эта пе...

— Як змя ня ла ся мо-
ладзь?

— Мож на ска заць, што на пра ця гу 
звыш двац ца ці га доў ма ёй пе да га гіч най 
пра цы вель мі змя ні ла ся. Сён ня мо ладзь 
ста віць боль шы на ціск на паз нан не свай
го ася род дзя — пры нам сі тая мо ладзь, 
з якою я маю да чы нен не. Яны ве да юць 
ад куль вы во дзяц ца, ве да юць хто яны, і гэ
та аб ляг чае вы бар іх жыц цё вых азі му таў. 
Вя до ма, што не ўсе, але вя лі кая гру па, 
якая з на мі су пра цоў ні чае, мае ўжо вы
раз на па стаў ле ныя свае мэ ты.

На ша дзей насць мае шмат век тар ны 
ха рак тар. Бы лі пра ек ты для тых, што 
лепш спя ва юць, лепш тан цу юць, ма юць 
ма ну аль ныя здоль нас ці, ляг чэй зас вой ва
юць больш ін фар ма цыі — кон кур сы грун
та ва ныя на ве дах. Усё па він на ад бы вац
ца на гуль нё вых прын цы пах, бо шля хам 
гуль ні, ра дас ці лепш прыс вой ва юц ца 
ўся ля кія ін фар ма цыі.

Ёсць пра ек ты, якія па чы на юц ца 
і кан ча юц ца ў ме жах на шай гмі ны і яны 
ма юць, га лоў ным чы нам, зак ра нуць выз
на ча ную гру пу ат ры маль ні каў: мо ладзь 
і да рос лых. І па жы лых жы ха роў гмі ны, 
бо яны вель мі важ ныя ў рэ гі я наль ных 
пра ек тах, бо без іх яны не за дзей ні ча лі 
б. Гэ та ад іх чэр па ем ін фар ма цыі, яны 
пе ра да юць свае жыц цё выя ве ды, роз ду
мы, тэк сты пе сень, апіс ва юць ко ліш нія 
аб ра ды і звы чаі. Без тых ве даў куль тур
ны стры жань мо ла дзі быў бы кво лы. Да 
та го ж вар та звяр нуць ува гу на тое, што 

ў роз ных мяс цо вас цях, на ват су сед ніх, 
тыя звы чаі ад роз ні ва юц ца ха ця б ней кі мі 
тон кас ця мі. І гэ та так са ма па каз вае, што 
кож ная гра мад скасць мае свой не паў тор
ны ха рак тар. Гэ тыя не паў тор нас ці склад
ва юц ца на сво е а саб лі вую цэ ласць, якая 
фар муе ма ла до га ча ла ве ка.

— Як жа так, што мі ну-
лае сы хо дзіць, яго не 
бу дзе, уз ні кае неш та 
леп шае, но вае кра яз наў-
ства?

— Ду маю, што так, як змя ня ец ца свет, 
як змя ня ец ца ася род дзе, не ка то рыя рэ
чы му сяць аджыц ца. Іх мес ца зой муць 
но выя, але нель га за бы ваць, што тое 
но вае мае свае ка ра ні ў ста рым. Гэ так 
і ў ча ла ве чым жыц ці — ча ла век змо ла ду 
мае свае жыц цё выя ідэі, якія пас ля вып
раў ляе звы чай ная шэ рая што дзён насць. 
Гэ так жа як і звы чаі, пра якія мож на сён
ня ска заць, што аджы лі ся, але мы яш чэ 
на ма га ем ся іх ад наў ляць; маг чы ма, што 
за двац цацьпяць дзя сят га доў пра не ка
то рыя бу дзем чы таць ад но ў кніж ках. Як 
ця гам апош ніх пя ці сот га доў змя ні ла ся 
Ор ля, гэ так жа зме ніц ца і тое, што ма ем 
сён ня. Му сіць, та кі за кон жыц ця. Ніх то 
сён ня не ха цеў бы вяр нуц ца, на пры клад, 
у 1930я га ды і жыць у та дыш ніх ха тах, 
якія на той час зда ва лі ся ма дэр ны мі.

Пра ца з мо лад дзю гэ та ад на спра ва, 
а вось з 2006 го да нам уда ло ся пры цяг
нуць Мар ка Хмя леў ска га ды Мі ха ла Мін
цэ ві ча і ў вы ні ку на ша га су пра цоў ні цтва 
бы ло вы дан не кніж кі „Ор ля — гі сто рыя 
за пі са ная кар ці най”, дзе звыш ча ты рох
сот здым каў жы ха роў Ор лі да 1945 го да. 
Сён ня гэ та ра ры тэт, вар ты пе ра вы дан ня.

Вы ні кам пры цяг нен ня ін шых асоб 
з’яў ля ец ца зас на ван не Фон ду EDM з мэ
тай ліч ба ві за цыі і ар хі ва ван ня ўся ля кіх 
іка наг ра фіч ных ма тэ ры я лаў да тыч ных 
Ар лян скай гмі ны. Ідэя зас на ван ня Фон ду 
на ра дзі ла ся ў 2015 го дзе. Я та ды ра зам 
з Мар кам Хмя леў скім удзель ні чаў у ася
род ку „Кар та” ў кур сах ар хі ва ван ня здым
каў і да ку мен таў гра мад ска га жыц ця. 
А па коль кі саб ра ныя мною ця гам га доў 
здым кі, саб ра ныя га лоў ным чы нам ад 
жы ха роў Ор лі, за хоў ва юц ца ў кам п’ ю та
ры — шмат з іх яш чэ ня вы ка ры ста ных 
— дык уз нік ла дум ка зас на ваць фонд, 
яко га за да чай бы ло б ар хі ва ван не саб
ра ных ма тэ ры я лаў з мэ тай паз ней шай іх 
па пу ля ры за цыі. Фонд да лу чыў ся да гру
пы гра мад скіх ар хі ваў, гур ту ю чых звыш 
ча ты рох сот та ва ры стваў і фон даў пад 
пат ра на там ася род ка „Кар та”, якія пра
цу юць бе ска рыс лі ва, дзе ля ап ра ца ван ня 
су поль най стра тэ гіі аб’ яд на на га дзе ян ня, 
дзе ля су поль на га зда бы ван ня не аб ход
ных срод каў на ліч ба ві за цыю. Пра цу 
мож на вы кон ваць бяс п лат на, але трэ ба 
яе вы кон ваць з пры мя нен нем ней кай тэх
ні кі, якая каш туе. Мы ат ры ма лі бяс п лат
ную пра гра му для ліч ба ві за цыі, а ця пер 
уво дзім здым кі і іх апі сан ні. Ве ра год на на 
пра ця гу го да ат ры ма ем да да так да гэ тай 
пра гра мы, які пе ра дасць тыя здым кі на 
сер вер. Па вод ле ма іх ацэ нак за раз ма ем 
саб ра ных ка ля ча ты рох ты сяч здым каў, 
а з іх лі ку ка ля ты ся чы да клад на ап ра ца
ва ных. Я раб лю гэ та з за хап лен нем дзе
ля ўлас на га за да валь нен ня і ў ка рысць 
рэ гі ё на і Ай чы ны. Спа дзя ю ся, што гэ та 
ў бу ду чы ні ка мусь пры дас ца.

vРаз маў ляў Мі хал МІН ЦЭ ВІЧ

За ці каў лен не 
кра яз наў ствам у Ор лі
Вуч ні Ком п лек су школ з да дат ко вым на ву чан нем бе ла ру скай мо вы імя Ар лян скай зям-
лі ў Ор лі ці ка вяц ца сва ім рэ гі ё нам, паз на юць і бе ра гуць куль ту ру сва ёй ма лой ай чы-
ны. Па спя хо ва ла дзяць вы ста вы, ар га ні зу юць су стрэ чы, ства ра юць да ку мен таль ныя 
філь мы, удзель ні ча юць у кон кур сах. Гэ та за слу га ды рэк цыі і па а соб ных на стаў ні каў.
Раз маў ляю з Дар’ ю шам ГА РА ДЭЦ КІМ, на стаў ні кам ге аг ра фіі, кра яз наў цам, за па-
ло не ным гі сто ры яй Ар лян скай зям лі, стар шы нёй праў лен ня Фон ду EDM, які зай ма ец-
ца ліч ба вым ар хі ва ван нем іка наг ра фіч ных ма тэ ры я лаў да тыч ных Ар лян скай гмі ны.

Вест кі 
з Ар лян скай гмі ны
На се сіі ар лян скай Гмін най ра ды 31 

са ка ві ка г.г. войт Пётр Сэль ве сюк па ін
фар ма ваў:

«Вы сек лі (у між се сій ны пе ры яд) дрэ
вы і ку сты на гмін ных не ру хо мас цях 
у вё сках Спіч кі, Шчы тыНа вад во ры і Ка
ша лі ды пад сек лі кро ны дрэў на ву лі цах 
у Ор лі. У рам ках кам пен са цый ных па са
дак пры вя ско вых свят лі цах у Ды ду лях, 
Вуль цыВы га ноў скай, Гра да лях, Ма лін
ні ках і на гуль ня вой пля цоў цы ў Ка ша
лях па са дзі лі агу лам 350 штук дрэў цаў 
туі. Гэ та рэ а лі за цыя аба вя за цель ства, 
звя за на га з даз во лам бель ска га па вя
то ва га ста ра сты на вы сеч ку дрэў пры 
спор т п ля цоў цы ў Ка ша лях ды пры свят
лі цы ў Мік ла шах. Ка лі вы ся ка ем, трэ ба 
са дзіць но выя, не а ба вяз ко ва ў тым са
мым мес цы».

* * *
2 са ка ві ка г.г. з’я ві ла ся ін фар ма цыя, 

што за ява на фі нан са вую пад трым ку 
пра ек та па ве лі чэн ня ту ры стыч наад па
чын ко вай ат рак цый нас ці шля хам ла
джан ня месц для ак тыў на га ад па чын ку 
ў мяс цо вас цях Ма лін ні кі, Мік ла шы, Вуль
каВы га ноў ская, якая бы ла прад стаў ле
на Ла каль най гру пе дзе ян ня «Бе ла веж
ская пуш ча», ус п ры ня та ста ноў ча і пра
ект ат ры мае да фі нан са ван не. Пас ля 
пад пі сан ня да мо вы бу дуць аб веш ча ны 
тар гі на па бу до ву гуль ня вых пля цо вак 
з пры бо ра мі — мі нітрэ на жо ра мі «пад 
хмар кай».

* * *
Пад рых та ва лі да ку мен та цыю для за

яў кі на да фі нан са ван не фо та воль т ных 
мік раў ста но вак і со неч ных ка лек та раў 
у Ар лян скай гмі не. Спа дзя ю ся, што ат
ры ма ем да фі нан са ван не на но выя пры
бо ры для вы твор час ці элек т ра і цеп ла э
нер гіі на ас но ве со неч най энер гіі. Па вод
ле пе ра ду моў за яў кі, да фі нан са ван не 
мае ся гаць 70% кош таў пра ек та. Ра шэн
не мае быць пры ня та ў лі пе ні. Уста ноў кі 
бу дуць раз меш ча ны на пры ват ных да
мах, за раз для гэ та га зак ва лі фі ка ва ня 
101 гас па дар ка. Ця пер ап ра цоў ва юц ца 
ін ды ві ду аль ныя да ку мен та цыі для кож на
га до ма.

* * *
У са ка ві ку г.г. зла ві лі 5 бяз дом ных са

бак у Ма лін ні ках і Гра да лях. Мо жа гэ та 
і ням но га, але за кож на га са ба ку пла цім 
па 1 800 зло таў, ра зам 9 ты сяч. У мі ну
лым го дзе на лоў лю і ўтры ман не ў пры
тул ку вы да лі 36 ты сяч зло таў.

На гэ та аз ваў ся Ан тон Го луб, сол
тыс з Ды ду лёў: «Пла цім за вы лоў лі ван
не са бак. За раз ма ем аф ры кан скі мор 
сві ней, пту шы ны грып, ёсць за ба ро на 
ўпуш чаць са бак у або ры, але ніх то не 
за ба ра ніў вы пу скаць са бак на вон кі ўла
дан няў. Тыя са ба кі, не толь кі бяз дом
ныя, хо дзяць усю ды, па ля сах. І не дай 
Бог, ка лі б са ба ка ўвай шоў у зо ну аф ры
кан ска га мо ру сві ней. А ў нас са ба кі не
да ты каль ныя».

Ад аў та ра: На ахо ву бяз дом най звя ры
ны Ар лян ская гмі на прыз на чы ла ў 2017 
го дзе 47 ты сяч зло таў. Да мо ва зак лю ча
на з пры тул кам у Ра ды сах ка ля Пі ша.

У Бельск за ві тае газ
Пра ідэю га зі фі ка цыі Бель ска га во

рыц ца здаў на. Еў ра са юз ста віць но выя 
за да чы так са ма ў га лі не абаг ра ван ня.

Пе рад Вя лі кад нем у бель скай Га рад
ской уп ра ве ад бы ла ся су стрэ ча га рад
скіх улад і бель скіх прад п ры маль ні каў 
з прад стаў ні ка мі Поль скай га за вай су
пол кі. Су пол ка ў блі жэй шыя дзе сяць 
га доў хо ча вы дат ка ваць на ін ве сты цыі 
12 млд. зло таў, у тым лі ку і на рэ га зі фі ка
цый ную стан цыю, якая бу дзе па стаў ляць 
па лі ва вя лі кім ат ры маль ні кам, у тым лі ку 
прад п ры ем ствам.

Ін ве сты цыя мо жа доў жыц ца не каль кі 
га доў. Яш чэ сё ле та пач нец ца па бу до ва 
га зап ра вод най сет кі для ін ды ві ду аль ных 
ат ры маль ні каў у Бель скуПад ляш скім.

vМі хал МІН ЦЭ ВІЧ
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У бе ла ру скай шко ле

17 ве рас ня 1939 го да Чыр во ная Ар мія 
вы зва лі ла За ход нюю Бе ла русь, якая ад 
1920 го да бы ла пад па на ван нем Поль ш
чы. Хут ка па я ві ла ся бе ла ру ская ад мі ніст
ра цыя і па ча лі ад к ры вац ца бе ла ру скія 
шко лы. Ад ной з іх бы ла но ва па бу да ва
ная шко ла ў Мо са ры, якую і я бу да ваў, 
а пас ля стаў яе вуч нем. А гэ та дзя ку ю чы 
та му, што ды рэк тар Іван Плеш кун паз
наў мя не на кур сах пры зыў ні коў яш чэ 
пе рад вай ной як аба вяз ко ва га, піль на га 
да на ву кі ча ла ве ка. Гэ та ён ска заў мне: 
«Фра нак, ад к ры ва ем бе ла ру скую ня поў
на ся рэд нюю шко лу, якая бу дзе на зы вац
ца НСШ. Тых, хто за кон чыў поль скую па
чат ко вую шко лу, пры маць бу дзем у чац
вёр ты клас бе ла ру скай шко лы». І так да 
22 чэр ве ня 1941 го да я за кон чыў шэсць 
кла саў НСШ, доб ра ава ло даў бе ла ру
скай мо вай. Ад на го дня жон ка ды рэк та
ра про сіць мя не як ска заць па бе ла ру ску 
«jed no cześ nie», я га ва ру «ад на ча со ва». 
«Дзя кую Та бе, Фра нак», — ска за ла.

У чэр ве ні, ка лі па чы на ла ся ня мец каса
вец кая вай на, я і мае сяб ры Янак, Мі хась, 
Пёт ра за кон чы лі шо сты клас ся рэд няй 
шко лы. На маю пра па но ву 23 чэр ве ня 
ў го нар на шых пос пе хаў ра шы лі сар га
ні за ваць Ку пал ле над ра кой Мар г вой 
у Сцю дзян цы — так наз ва ла ся мес ца над 
ра кой, дзе быў вы со кі аб рос лы тра вой 
аб рыў, а ўні зе над ра кой бы ла не вя лі кая 
круг лая па ля на. Вось гэ тае мес ца вы бра лі 
мы на ар га ні за цыю Ку пал ля. Гэ та бы ла 
мая пер шая пра ца, якую я вы ка наў з сяб
ра мі Ян кам Бу кам, Мі ха сём і Пёт рам ды 
дзяў ча та мі Ка сяй, Ві цяй, Фэль цяй і Ста сяй 
ды Аняй. Мы асаб лі ва ра шы лі ад зна чыць 
за кан чэн не ву чо бы ў НСШ. Быў цёп лы, су
хі чэр вень. Но чы бы лі яс ныя, цёп лыя. Хоць 
чут кі да хо дзі лі пра ва ен ныя дзе ян ні, у нас 
бы ло ці ха, спа кой на. І та му я і мае сяб ры 
і сяб роў кі ра шы лі сар га ні за ваць нач ную 
ўра чы стасць — Ку пал ле. Мес ца вы бра лі 
су поль на з Ян кам у Сцю дзян цы на ра цэ 
Мар г ве. На вы со кім аб ры ве мож на бы ло 
вы год на сес ці і гля дзець, што ро біц ца на 
пля цоў цы ва кол вог ніш ча. Хут ка на круг
лай па лян цы над ра кой па я ві ла ся вог ніш
ча. Збо ку кра са ваў ся па стаў ле ны на кій ку 
белчыр во набе лы сцяг — го нар на ша га 
на ро да і наш го нар — ма ла дых пат ры ё таў 
Бе ла ру сі. Дзяў ча ты за ня лі ся віц цём вян коў 
з кве так, якіх надзі ва ў гэ тым го дзе бы ло 
шмат. Па ча лі ся пры вог ніш чы дэк ла ма цыі 
вер шаў бе ла ру скіх па э таў (Ку па лы, Фран
ціш ка Ба гу шэ ві ча верш «Пес ня»). Тут 
вя лі кую ро лю адыг раў наш клас ны дэ кла
ма тар Мі хась Ка чан. Дзяў ча ты так са ма не 
ску пі лі ся сва ім удзе лам. Пят рык вёў ско кі 
праз вог ніш ча. І тут бы ло най боль шае за
ці каў лен не. Бы ло мно га сме ху. Пры го жа 
вы гля да ла на ша Мар г ва, ка лі з ця чэн нем 
ва ды пап лы лі вян кі са свеч ка мі ў кі рун ку 
Ка ла чы коў — гэ та ўжо Він цэн таў ская част
ка ра кі. У 24 га дзі ны ўсе гур там саб ра лі ся 
шу каць у па па рат ні ку квет ку шчас ця. Мы, 

хлоп цы, доб ра ве да лі мес ца, дзе рас це 
па па раць. Нех та з нас кі нуў ся ў ва ду. Хві лі
ну ча су спат рэ бі ла ся, каб вы піць лі ма над 
ды кры ху га рэл кі і з’ес ці тое, што на шы 
дзяў ча ты пры нес лі на гэ та свя та. Ад нак ду
ма ла ся нам, што дзесь вя дуц ца цяж кія баі. 
І, пас ля кі дан ня дзяў ча та мі вян коў, ра шы лі 
ці ха ра зыс ці ся па да мах сва іх і не сва іх.

На Фран цуз скай га ры 
ў лі пе ні 1941 го да
Мно гія дні вель мі моц на гры ме ла. 

Ві даць, дзесь ці не да лё ка бы лі ва ен ныя 
су тыч кі. Усе га ва ры лі, што ідзе бой за Ду
ні ла ві чы. І вось у ад но па а бед дзе лі пень
ска га дня па да ро зе Мур зы — Мо сар 
па ча ла су нуць ка ло на ня мец кіх сал дат. 
Мно гія па бег лі на Фран цуз скую га ру, каб 
уба чыць но ва выз ва лі це ляў. Па бег і я, 
і цэ лая вё ска Пад ва рон цы. Ка ля Фран
цуз скай га ры нем цы зат ры ма лі ся. Па ча лі 
пры са ма хо дах га ліц ца і мыц ца.

Па лі тыч ная сі ту а цыя 
ў Бе ла ру сі 
ў 1941-1944 га дах

Пас ля пры хо ду нем цаў у Бе ла русь на
сель ні цтва ад но сі ла ся да іх з ней кай до зай 
сім па тыі. Ад нак сі ту а цыя па ча ла мя няц ца 
з пры хо дам у Бе ла русь цы віль най ня мец
кай ула ды. Яна да пус ці ла, што ад мі ніст ра
цыя апы ну ла ся ў ру ках па ля каў. І па лі цыя 
ста ла поль скай. Меў шы ўла ду ў сва іх 
ру ках, ад мі ніст ра цыя і па лі цыя скі ра ва лі 
свой удар су праць свя до мых бе ла ру саў. 
Аб ві на ва ці лі іх пе рад нем ца мі як ка му ні стаў, 
а тыя, не раз г ля да ю чы спраў, рас ст рэль
ва лі іх і ве ша лі. Яш чэ горш абы хо дзі лі ся 
з яў рэй скім на сель ні цтвам, якое спяр ша 
зга ня лі ў по ле, зва нае ге там. Та кое ге та 
ўзнік ла ў Глы бо кім. Нак ла да лі на яў рэй скае 
на сель ні цтва кан т ры бу цыю, каб сцяг нуць 
зо ла та і да ра гія рэ чы. У гэ тых спра вах чын
ны ўдзел пры ма ла поль ская па лі цыя, якая 
доб ра ве да ла мяс цо вых яў рэ яў. Уво сень 
1941 го да па ча лі ся ма са выя рас ст рэ лы яў
рэ яў. Нем цы су поль на з поль скай па лі цы яй 
зніш чы лі Глы боц кае ге та. Глы бо кае аста ло
ся без яў рэ яў. Ад во се ні 1941 го да па лі ты ка 
нем цаў па ча ла мя няц ца, ка лі іх са юз нік 
— поль ская па лі цыя па ча ла пе ра хо дзіць 
да поль скай пар ты зан кі — АК. Уво сень 
1941 го да нем цы ства ра юць Бе ла ру скую 
на род ную са ма по мач, якая па ча ла вес ці 
бе ла ру скае на цы я наль нае жыц цё ў роз ных 
га лі нах: са цы яль ная апе ка, ар га ні за цыя 
бе ла ру скіх школ і па лі цыі, а пас ля пры ма ла 
ак тыў ны ўдзел у ар га ні за цыі бе ла ру скіх уз
б ро е ных сіл — Са ма а хо вы і пер ша га пя хот
на га ба та льё на ў Глы бо кім.

Ві зіт на ху тар 

На ста лі пры го жыя чэр вень скія дні 
1942 го да. Пры го жа вы гля даў наш ху тар. 
Пад Пад ва рон ца мі кра са ваў ся вы со кі 
лан жы та. Доб ра па рас лі пож ні на ша га 
Гуль ніш ча. У са дзе на яб лы нях і гру шах 
бы ло мно га за вя зі бу ду чых фрук таў. 
Вось у чэр вень скае цёп лае па а бед дзе, 
ка лы шу чы ся ў сва ім ці ка вым хо дзе, 
пры бы вае Адась — гра мад скі сол тыс. 
Па ды хо дзя чы да мя не — я быў у га ро дзе 
— ка жа:

— Франь ка — так на зы ва лі мя не 
ў сям’і і ў вёс цы — ця бе бя руць у бе ла ру
скае вой ска, якое паў стае ў Глы бо кім. 
Заў т ра ты му сіш за мель да вац ца ў Па
стаў скім ста ро стве, — і дае мне поз ву. 
— Заў т ра пе рад абе дам за мель дуй ся 
ў ста ро стве ў Па ста вах.

З поз вай, не як ус х ва ля ва ны па бег 
я да баць кі і га ва ру:

— Та та бя руць мя не ў вой ска, — і па
каз ваю поз ву.

Та та змя ніў ся на тва ры і спы таў:
— Ка лі ідзеш?
— Заў т ра пе рад абе дам, — ад ка заў 

я та ту. — А сён ня му шу сха дзіць у Зя
лезь кі.

У Зя лезь ках меў я доб ра га сяб ра, але 
меў і дзяў чы ну. Кры ху за ду маў ся та та:

— Так сы нок! Ка лі бу дзеш у мун дзі ры 
жаў не ра, ста рай ся па сту паць доб ра, 
хоць не заў сё ды мо гэ та ўда ец ца. Але 
пры нам сі не ра бі дрэн на га.

Даю на ша бе ла ру скае сло ва і па чы
наю збі рац ца ў Зя лезь кі. Іду чы ў Зя лезь
кі, заг ля нуў на мес ца ў ра цэ, дзе пер шы 
раз пап лыў. «Ка лі я яш чэ раз тут па ку па
ю ся?» — па ду маў я з жа лем і пам к нуў ся 
ў Зя лезь кі.

У Зя лезь ках Ян ку Бу ку за стаў до ма. 
Ён кры ху збян тэ жыў ся, што мя не не спа
дзя ваў ся.

— Праў ду ка жу чы, я не спа дзя ваў ся 
сён ня быць у ця бе.

— А што ста ла ся?
— Бя руць мя не ў бе ла ру скае вой ска.
Не як Ян ка змя ніў ся на тва ры і моц на 

за ду маў ся.
— Ка лі ідзеш у Па ста вы? — толь кі 

спы таў ся Ян ка і зноў за ду маў ся.
— Заў т ра пе рад абе дам іду ў Па ста вы.
Ян ка Бу ка — хло пец з су сед няй вё

скі Зя лезь кі. Му шу тут да ба віць, што 
ў шо сты клас ха дзі лі хлоп цы з Мо са ра, 
Ва ран цоў — я, Чэс лаў Пач коў скі, Фран
ці шак Пач коў скі, ды з су сед няй вё скі 
Зя лезь кі — Ян ка Бу ка. Ён быў ма лод шы 
за мя не. Мя не ча ка ла вой ска, а яму па ру 
год яно не па гра жа ла. Ён жыў на кан цы 
вё скі з баць ка мі. Ад к рыц цё бе ла ру скай 
шко лы ў Мо са ры гэ та быў адзі ны вы хад 
з цяж кай сі ту а цыі. Яму трэ ба бы ло кож
на га дня зра біць 10 км у Мо сар і да моў 
у Зя лезь кі. Да ро гай са шко лы ў Ва ран цы 
вяр та лі ся ра зам.

У Па ста вы і ў Глы бо кае

Вы браў ся я з до му ка ля 10 га дзі ны. 
Ады хо дзя чы, уба чыў слё зы ў ва чах та ты 
і ма мы. Да ро га ў Ва ра па е ва бы ла мне 
доб ра вя до май — па ёй ва зіў я ў млын 
пша ні цу. У Ва ра па е ве быў я ка ля поў д ня. 
Аста ва ла ся яш чэ вя лі кая да ро га пе ра да 
мною. Не ве даў я яе, але бы ла яна ад на 
аж у Па ста вы. Сон ца па ча ло схі ляц ца да 
за ха ду. «У Па ста вы нель га з’яў ляц ца ні 
ўве чар, ні ноч чу», — па ду маў я. Трэ ба бу
дзе дзесь ці пе ра на ча ваць. І так у вёс цы 
Каў за ны я вы ра шыў зай с ці да сол ты са 
і пап ра сіц ца на нач лег. Сол тыс ах вот на 
за вёў мя не ў ха ту да гас па да ра. Гас па дар 
вет лі ва пры няў мя не. Па чаў га вор ку са 
мною.

— Гэ та га яш чэ не бы ло, каб бра лі 
ў бе ла ру скае вой ска, — ка заў.

Я па чаў збі рац ца да сну і ў гэ ту хві лі ну 
раз даў ся стук у дзве ры. Ад к ры ва юц ца 
дзве ры і ба чу ў іх сол ты са з ней кім хлоп
цам. Хло пец кі нуў ся мне на гру дзі.

— Што ста ла ся Ян ка? — спы таў я.
— Ды ні чо га. Я ра шыў ра зам з та бой 

іс ці ў вой ска.
Па ца ла ваў я яго і ска заў: «Доб ры ты 

сяб ра». Ра дасць аха пі ла мя не. Цэ лую 
ноч не зас нуў. Ра на ўста лі, па дзя ка ва лі 
за нач лег і вя чэ ру, і пай ш лі да лей — у Па
ста вы. Прай ш лі яш чэ ад ну вя лі кую вё ску 
— Юнь кі і за раз жа Па ста вы.

У ста ро стве пры няў нас сам ста ро ста 
Ску рат. Ён доб ра ва ло даў бе ла ру скай 
мо вай — ві даць, аду ка ва ны быў ча ла век.

— Вы, хлоп цы, пе ра на чу е це тут, а заў
т ра ра на за вя зем вас у Глы бо кае. Ка лі 
па чу лі мы «Глы бо кае», не да ку ча ла нам 
неп рас па ная ноч без пас це лі. І прый шоў 
ра нак на ступ на га дня. Ску рат прый шоў 
да нас і ка жа: «Ця пер хлоп цы ідзём на 
вак зал, цяг ні ком па е дзем у Глы бо кае». 
Зна чыць, слу жыць бу дзем у сва ім род

ным Глы бо кім. І шпар ка пай ш лі мы на 
вак зал. Цяг нік меў ся ад хо дзіць паз ней. 
Лег лі мы на лаў кі, каб прас пац ца. У гэ ты 
мо мант пры хо дзяць два хлоп цы: Сост лік 
з Ду ні ла віч і дру гі з Ва ра па е ва — на шы 
хлоп цы.

У Глы бо кім 5 лі пе ня 
1942 г. 

Пас ля пры ез ду з Па стаў па мяс ці лі 
нас у кляш та ры пры цар к ве. Мы ат ры ма
лі вай ско вую воп рат ку зя лё на га ко ле ру 
з за ла ці сты мі гу зі ка мі ў мун дзі рах і плаш
чы. Ад ра зу па ча лі ся за нят кі з муш т ры. 
Па дзя лі лі нас на дру жы ны і звя зы. Кож ны 
дзень звя зам вы хо дзі лі ў пу стое по ле на 
так тыч ныя за нят кі. Над ма ёй дру жы най 
ка ман дзі рам быў не мец з Гды ні, ней кі Тар
лін ске. За нят кі іш лі спраў на. Горш бы ло 
з мар шам звя зу. Не ме лі мы бе ла ру скай 
мар шо вай пес ні і на за гад: „Пес ня!” спя
ва лі мы „Ка ман дзір Ча па еў”. Нем цам яна 
вель мі па да ба ла ся, але нас, пат ры ё таў 
Бе ла ру сі, бра ла на ва ні ты.

Ад на го дня мы з Ян кам пай ш лі да ар га
ні ста пры кас цё ле, але і ён не меў та кой 
пес ні, каб мож на бы ло спя ваць у мар шы. 
Нем цы ме лі кло пат з на шым пер шым звя
зам. Сфар ма ваць цэ лы ба та льён не маг лі 
— не бы ло дзе па мяс ціц ца. Кляш тар быў 
за ма лы. Ра шы лі звяз выс лаць у Менск 
і там сар га ні за ваць па лі цэй скі ба та льён 
— ні бы бе ла ру скі, але ка ман дзі ра мі бы лі 
нем цы.

У гэ ты час з Глы бо ка га прый ш ла вест
ка, што ар га ні зу ец ца там ба та льён Са ма
а хо вы. Меў гэ та быць школь ны ба та льён, 
дзе ка ман дзі ра мі бы лі бе ла ру сы. Ка ман
дзі рам ба та льё на быў Ла за раў. І на гэ ту 
вест ку мы ра шы лі цэ лым звя зам па е хаць 
у Глы бо кае. Якая бы ла ра дасць Ла за ра
ва, што бу дзе мець доб ра абу ча ны звяз, 
які бу дзе вы кон ваць ахоў ную служ бу ноч
чу, а ўдзень бу дзем зай мац ца вы ву чэн
нем бе ла ру скае тэр мі на ло гіі, струк ту ры 
вай ско вых адзі нак. І так: звя но, дру жы на, 
звяз, ро та, ба та льён. У на шым звя зе іс
на ва лі мінамётнае звя но, са ні тар нае звя
но і раз вед валь нае звя но. У каст рыч ні ку 
школь ны ба та льён быў рас пуш ча ны і ўсе 
жаў не ры ат ры ма лі вод пуск да пат рэ бы.

На пер шы сход БНС

Не як поз няй во сен ню 1941 го да су стра
кае мя не ў вёс цы Адась — наш гра мад скі 
сол тыс, які лі чыў ся пас рэд ні кам па між гмі
най і вё скай Ва ран цы ды дру гі мі.

— Франь ка, ця бе хо чуць у гмі не ба
чыць на схо дзе, — і па даў да ту.

У выз на ча ную да ту я па даў ся на сход 
пяш ком — на Суш кі, ва кол во зе ра Плі
са. У гмі не не быў я пер шы. За ста лом 
ся дзеў Воўк Ка зі мер, ба цюш ка з Асі на
га рад ка і ксёндз з Ба рэ ек. Га вор ка ў іх 
іш ла на бе ла ру скай мо ве. Як цу доў на на 
бе ла ру скай мо ве га ва рыў ксёндз з Ба
рэ ек! Ра шы лі мы збор кай збож жа да па
маг чы га ла да ю чым бе ла ру скім га ра дам. 
Я па даў да ту, ка лі бу ду збі раць у Ва ран
цах. У выз на ча ны дзень я зап рог сваю 
ка был ку і па чаў аб’ яз джаць вё ску. За ду
гу за ча піў белчыр во набе лы сця жок і па
ехаў па вёс цы збі раць збож жа. Паз наў, 
як ах вяр на ад но сяц ца на шы лю дзі да кож
най бя ды. Не спа дзя ваў ся я, што гэ туль кі 
трэ ба бу дзе вез ці збож жа: два мяш кі жы
та, мя шок пша ні цы і паў мяш ка аў са. Стар
шы ня гмін на га БНС па дзя ка ваў мне за ка
рыс ную для на ро да пра цу. Быў я вель мі 
за да во ле ны з пер шай доб ра вы ка на най 
гра мад скай пра цы. І тут у гмі не ўпер шы
ню да ве даў ся, што ў Мен ску вы хо дзяць 
бе ла ру скія га зе ты.

(пра цяг бу дзе)
vФран ці шак БЕР НІ КО ВІЧ 

Рэдакцыя «Нівы» дзякуе Спадарыні прафесар Лене Глагоўскай за апрацоўку і падрыхтоўку да 
друку ваенных успамінаў быўшага нашага карэспандэнта Францішка Берніковіча, які не па сваёй 

волі сваё дарослае жыццё пражыў на Мазурах у Польшчы.

Фран ці шак Бер ні ко віч. Ус па мі ны і за пі сы (1)
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 20-17

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” да 28 
мая 2017 г., най лепш па элек т роннай пош це. Тут ра-
зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Вось за гад ка не вя ліч ка:
хо дзяць бра цік і сяст рыч ка.
Яна мір гае што раз,
брат гру ко ча ў ад каз.
Г... і М......
  (У. Мац ве ен ка)

Ад каз на за гад ку № 16-17: му раш нік. 
Уз на га ро ды, кніж кі Эвы Су сы «Снеж ны 

ча ла век у Мін ску», вый г ра лі Мі хал Ка зі мер-
чык з НШ свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія ў Бе ла-

сто ку і Іа ан на Зло бі на з Арэш ка ва. Він шу ем!

Любяць кветкі 
матылі
Чаму матылі любяць кветкі
На нашых вясковых палетках?
Яны там заўсёды сядаюць
І нечага заўжды шукаюць.

Вядома, эліксір салодкі
Іх пошукаў заўсёды сродкам.
У доўгім лычыку маюць
Помпку, што нектар ссысае.

Павук сетку 
прадзе
Павук сетку прадзе
У спакойным куточку.
Можа сюды пападзе
Муха – глядзяць яго вочкі.

Ліпкая сетка заўжды
І мусе няма паратунку.
Яна ўжо ў няволі, тады
Павуку яна будзе ласункам.

У сям’і Астап чу коў спя ва лі пры кож ным свя це. 

Спя ва лі ме на ві та бе ла ру скія пес ні. І ха ця дзяў чын кі не 

ма юць маг чы мас ці вы ву чаць бе ла ру скую мо ву, іх ні 

баць ка, Баг дан Астап чук, што год рых туе сва іх да чок 

да кон кур су, пры яз джае з імі на ад бо рач ныя спа бор ні-

цтвы і пад т рым лі вае іх. Ме на ві та для Ані і Юлі ты та ко га 

ты пу кон курс гэ та мес ца, дзе суст ра ка юць ад на год-

каў, з які мі мож на за га ва рыць «па-свой му» — па-бе ла-

ру ску. Пад рых тоў ка да кон кур су гэ та пра цэс: баць ка 

ву чыў пе сень, ба бу ля па шы ла на род ныя бе ла ру скія 

ўбо ры, якія па мя тае са сва ёй ма ла дос ці. Дзяў чын кі 

пе рад кон кур сам зап ля та лі ко сы і пап раў ля лі па шы тыя 

ба бу ляй фар туш кі. Фай на, што та ко га ты пу кон кур сы 

да юць но выя зна ём ствы. А но выя, фей с бу ка выя кан-

так ты за вяз ва юц ца дзя ку ю чы кон кур су «Беларуская 

песня», які 

ла дзіц ца ўжо 

амаль чвэрць ста-

год дзя БГКТ.

(уш)

«Беларуская 
пес ня» і но выя 

зна ём ствы!

Баг дан Астап чук 
з доч ка мі Аняй і Юлі тай

Вікторыя ПАТОНЕЦ
Старое Ляўкова, 
Гімназія ў Нараўцы

Прыгожая 
дзяўчына
Была раз дзяўчына прыгожа,
як кветка ў агародзе цвіла,
але выходзіць замуж не можа,
бо маці згадзіцца з ёю не хоча.

Яна сядзела цэлыя дні 
і ўсё распачала,
і маці сваю, і лёс праклінала.

Яна мела ўжо хлопца,
які быў надта прыгожы,
высокі, малады, гаваркі
і меў яшчэ і сінія вочы.

Маці дзяўчыну замуж выганяла,
але дзеўка аднаго толькі хлопца кахала.
Падумала ўцячы з хаты праз акно 
і сустрэцца з любым у хаце яго.

Хлопец кажа: «Ты мая! Не аддам цябе нікому!»
Дзяўчына падумала: «Не аддам сэрца другому».
Дзяўчына хлопца моцна кахала 
і патаемна з ім сустракалась.

Не мінуў адзін год,
як хлопец дзяўчыне 
запрашэнне на вяселле прынёс.

«Прабач мне, татка мне так загадаў!»
А дзяўчына так яму адкажа:
«То ж ты мой, а я твая!»
«Што ж з таго,
калі мне ўжо жонка выбрана».

Пайшла дзяўчына над рэчку 
у час Купалля, слязьмі аблілася.
Ніхто яе больш не бачыў,
відаць, ад роспачы ўтапілася.

Моладзь з тэатральнага 
гуртка пры Гайнаўскім 

доме культуры
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Śmiech
Las

Etap Tata

Lud Dach

Dym

Oda

Oddech Prąd

Bierz

За поў ні це клет кі бе ла ру скі мі сло ва мі. Ад ка зы, 
з нак ле е ным кан т роль ным та ло нам, на пра ця гу 
трох тыд няў даш лі це ў „Зор ку”. Тут ра зыг ра ем ці-
ка выя ўзна га ро ды.

Ад каз на кры жа ван ку № 16-17:
Бант, там, цот, вя сел ле, вя сёл ка, на, са ма, сі, 

сон, жа ба, га ра. Ба ран, аса, на, Об, вяс на, мя са, сё-
мы, це ла, толк, на, ат лас, іва.

Уз на га ро ды, фла ма ста ры для аз на чэн ня тэк сту, 
вый г ра лі Ма рыя Кар дзю ке віч, Дам’ ян Кар ні-
люк, Маг да ле на Яку бюк з КШ з ДНБМ № 3 у Бель-
ску-Пад ляш скім, Ві я ле та Сма люк з Арэш ка ва, 
Алі вія Ве рам чук, Аляк сан д ра Юза фо віч, Аг-
неш ка Зда ноў ская з НШ свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія 
ў Бе ла сто ку, Та маш Пет ручк, Ма рыя Ур ба но віч 
з Нар вы, Кін га Леў ша з На раў кі. Він шу ем!

Алесь ГУР ЛО

НА ШЫ
ПТУШ КІ
У на шым краі — Бе ла ру сі —
Ёсць бус лы, са ро кі, гу сі,
Кач кі, чы бі сы, са кол кі,
Чап лі, со вы, пе ра пёл кі,
Кар шу ны, сі ва ва рон кі,
І шчыг лы, і жа ва рон кі,
Гал кі, крум ка чы, ва ро ны,
Га лу боч кі, на хах лё ны,
Дзят лы, чы жы кі, зя зю лі,
Ку лі кі, сяў цы, жаў ну лі,
Шпа кі, зяб лі кі, ця це ры,
Ку ра пат кі пер’ ем шэ ры,
Ла стаў кі і ве ра бей кі,
І сі ні цы, са ла вей кі,
Сой кі, піг лін цы, удо ты,
Што ля та юць без ах во ты.
Ка ля рэ чак, на лу жай ках
Ёсць глуш цы, стры жы і чай кі,
І вя дуц ца на ба ло тах
Жу раў лі ў гу стых ча ро тах;
Па пад вор ку, ка ля ха ты,
Хо дзяць ку ры й ку ра ня ты.
Хто са ко ча, хто ку да ча,
Хто па стрэ хах спрыт на ска ча,
Хто па кус ці ку ў са доч ку,
Хто па по лі, хто ў ля соч ку,
Хто вы со ка ў пад ня бес сі
Моў ч кі ўец ца або з пес няй:
Пач нуць хо рам — не здзі віц ца.
Ёсць дзе пець і ве ся ліц ца.

СНЕЖ НЫ ЧА ЛА ВЕК з пра ка веч-
ных ча соў жы ве ў пя чо ры вы со ка 
ў га рах, дзе снег ні ко лі не ра стае. 
Пра гэ та ве да ем з кні жак швед скай 
пісь мен ні цы Эвы Су сы. І вось яе 
ге рой не бы ва лым шля хам тра піць 
у Мінск. Тут ён па се ліц ца ў снеж ным 
за но се на плош чы Пе ра мо гі і на ват 
за вя дзе сяб роў ства са школь ні ка мі 
Ба ры сам і Але сем. Наш ге рой пры-
ві тае іх на сва ёй мо ве: ЕЦІН ПЛЕ ЦІН 
ДОБР!

У кніж цы «Снеж ны ча ла век у Мін-
ску» над та важ ны на строй. Мож на 
ска заць, што кніж ны Мінск — ста лі-
ца на шых мар. Тут усе ўсім да па ма-
га юць, ча сту юць смач ным кі ся лём, 
да па ма га юць вяр нуц ца да моў. І ўсе 
раз маў ля юць на род най мо ве. Ужо 
за ад ну сцэ ну вы па лю бі це гэ тую 
швед ска-бе ла ру скую кніж ку і на-
шых ге ро яў.

— Спы ніць рух! — за га даў мі-
лі цы янт і стаў пе рад Снеж ным 
ча ла ве кам. — Нель га іс ці па ся рэ-
дзі не да ро гі, няў жо не зра зу ме ла? 
Мож на ж тра піць пад ма шы ну, 
і бу дзе ава рыя.

Снеж ны ча ла век заў ва жыў, 
што гэ та бы ла жан чы на. Яго 
ма ма знік ла ў за вею, ка лі Снеж-
ны ча ла век быў яш чэ не маў лём, 
і з та го ча су яны жы лі з дзя ду лем, 
са вой і ка зой. Ка за бы ла, вя до ма, 
дзяў чын ка, але гэ та ж не тое са-
мае, што ча ла век. Пах і го лас мі-
лі цы ян т кі спа да ба лі ся Снеж на му 
ча ла ве ку:

Бе ла ру скія пры го ды Снеж на га ча ла ве ка!

— ЕЦІН ПЛЕ ЦІН ПЛАК, — ска заў ён і па гля дзеў на 
яе з вя лі кім здзіў лен нем.

 — Га ва ры це, ка лі ла ска, па-бе ла ру ску, — ска за ла 
мі лі цы ян т ка стро га. — Інакш я вас не зра зу мею...

Ці ка ва і не ча ка на! На шы чы та чы зра зу ме юць швед-
скія гі сто рыі, дзя ку ю чы бе ла ру ска му пе ра кла ду Дзміт-
ры Плак са. Вы дан не, з куль та вай пад се рыі Ка ля ро вы 

ро вар, уп ры гож ва юць ары гі наль ныя ма люн кі Ка ця ры-
ны Ду ба вік.

На ка нец най леп шая на ві на: кніж ку «Снеж ны ча ла-
век у Мін ску» мож на вый г раць у кон кур сах «Зор кі».

(гак)
Эва Су са, Снеж ны ча ла век у Мін ску, Мінск: «Кні газ-

бор», 2016.
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Сён ня ма ем За душ кі, а ў нас «Дзя душ кі» на Пад ляш шы. 
У нас іш лі на мо гіль нік у Зу ба чы. Гэ та ста ры мо гіль нік. Тут 
па ха ва ны лю дзі роз ных на цы я наль нас цей, ад гру зі наў да 
іс пан цаў. Ёсць там ма гіл ка Грэ ты-Сі мо ны, по бач ня мец ка-

га ге не ра ла і яго ня ні. Тая Сі мо на бы ла вель мі пры го жай, ка жуць, 
ва ра жэй кай. За хап ля лі ся ёю вер ні кі ад Ваў ка вы ска да Ва сіль ка ва. 
Па мер ла, ма быць, хтось ці ў гэ тым ёй да па мог. У пра вас лаўі не бы ло 
та ко га, каб па лі лі це ла на каст ры, дык хоць па ха ва лі яе тва рам да 
зям лі — гэ та бы ло для яе па ка ран не мяс цо ва га бла га чын на га. Ка лі 
эмо цыі пры ціх лі, хтось ці знай шоў за пі скі Вар ва ры-шап ту хі, што ка-
лі муж чы на па ца луе ма гіл ку Сі мо ны, дык ні ко лі яго не па кі не ка бе-
та, не бу дзе мець праб лем у лож ку, не пат рэб ныя яму бу дуць аф ра-
ды зі я кі ці ней кая ві аг ра. Ка лі я гэ та ра ска заў у ма ёй кра ме ў Сі ле зіі, 
ад ра зу наз бі ра ла ся ах вот ных, каб ехаць на Пад ляш ша і знай с ці тую 
цу да дзей ную ма гіл ку! Ка жуць, на вед ва ла яе так са ма Сі мо на Ко сак, 
та му што тая Сі мо на — пат рон ка ўсіх Сі мон.

Мая на стаў ні ца Зоя

Мо царт
Ка лі так слу хаю Мо цар та
...........................................
Ка лі так слу хаю
то як бы воб ла кам
я плыў над бель скай
раў ні най

Ка лі так слу хаю Мо цар та

Ка лі так слу хаю
То як бы
Мо царт на ве даў
маю Гай наў ш чы ну
слу хаў гу каў
ма ёй баць каў ш чы ны
і за пі саў ме ло ды яй
— Мо цар та

Ка лі так слу хаю Мо цар та
Ка лі так слу хаю
То ў яго му зы цы
лаў лю
ўсе гу кі май го жыц ця

Па хі лая 
бя ро за
Рас ла бы ла ка лісь тут
у ма ёй вёс цы
па хі лая бя ро за
як знак ча су
як знак па мя ці
і як знак дзя цін ства.

За па хі лай бя ро зай
ча го там не бы ло
гум но, сві ран, ха та,
ага род поў ны ва ры ва,
са док з яб лы ня мі, гру ша мі, слі ва мі,
та та, ма ма,
го ман ся мей ны
і шчас це
ў та кім аб ме жа ва ным све це.

Бы ло, вяр та ю ся з да лё ка га
ці бліз ка га па да рож жа,
па хі лая бя ро за
ві та ла вет лі ва.

А за раз
ня ма па хі лай бя ро зы
ня ма до му
ня ма ні ко га.
Бя ро за за ста ла ся ў па мя ці
і ў гэ тым вер шы.

* * *
Мне зда ец ца
што жы ву ў між час сі
ў мі ну лым ча се
і ў ча се бу ду чым.
Мі нуў ш чы на і бу ду чы ня
гэ та ін шая се ман ты ка,
та му што мі нуў ш чы на — гі сто рыя
а бу ду чы ня
гэ та вір ту аль ная рэ ча іс насць.
Па куль што жы ву
ў між час сі што дзён нас ці.

Слі мак 
Слі мак
ад п ра віў ся ў па да рож жа
на спат кан не лё су,
як раз праз да ро гу
— шы ро кую.
Каб
фак тыч на пра ве рыць
ад ну з тэ о рый
ста ты сты кі
або
праў да па доб нас ці
— удас ца, яго вый г рыш
і ўсё ін шае,
як то ў жыц ці,
не ўдас ца
та кая ўжо яго до ля
і вы бар
ван д ра ваць як раз
па шы ро кай да ро зе

Мі хал КУП ТЭЛЬ
Со пат Май

Так рэд ка ма ё віц ца
ча ла ве чае жыц цё.
Толь кі раз у год
 ма ем май.
Толь кі раз у год
 ёсць як бы рай.
Ды ўсё ма ё вае
І сон ца,
 і зя лё нае над вор’е
  і бла кіт не ба.
Дзе ўсё вя сё лае.
А трэль са лаўя
ў глы бо кую ноч
за чы нае бу дзіць
не толь кі пры ро ду
але і ўсіх спя чых,
бо шка да но чы на сон,
бо толь кі раз у год
так трэ ліць са ла вей,
бо толь кі раз у год
ма ё віц ца ча ла ве чае жыц цё.

Было

Мая сап раў д ная гі сто рыя з бе ла ру скай мо вай па ча ла ся ў чэр ве ні. Са мо цвіў лён. Мож на бы ло ўжо ку пац ца ў на-
шай раз лі тай рэч цы. Чэр вень — час уцё каў з уро каў. Каб пе рай с ці праз рэч ку, трэ ба бы ло іс ці на клад ку. Гру па 
хлап чу коў раз бег ла ся па пой ме. А Мі хась пай шоў уп лаў. Праз мо мант на стаў ні ца па ні Зоя сцяг ну ла су кен ку 
і кі ну ла ся ў рэч ку за вуч нем. Ста ла пры клад цы. А мы, змяр ц ве лыя, узі ра ем ся на яе пры го жыя гру дзі і на вы ста-

ю чыя з май та чак ва ла сін кі! Пас ля ле та ста ла яна ма ёй вы ха ва цель кай. Бы ла яна аб’ ек там пра гі шмат лі кіх да рос лых ка ва ле-
раў. Ад ным з яе па клон ні каў быў адзін ка ва лер, як ка за ла мая цё ця Ма рыя, з са мо га ро ду Ба га ты ро ві чаў. Во сен ню пры нёс 
ён у клас ко шык яб лык са свай го вя лі ка га са ду. За па ха це ла на ўвесь клас! На пе ра пын ку мы пад к ра лі на шай па ні гэ тых яб-
лы каў — на пэў на, ба чы ла гэ та, але ні чо га не ска за ла. Прый ш ла зі ма. Ві так Ба га ты ро віч зап ра гаў трой ку ко ней у са ні, гнаў ся 
з па няй з браз га тан нем бу бен чы каў, а мы ім ма ха лі шап ка мі. Бы лі зі мой гуч ныя за ба вы і раў ты. Ду ма лі мы, што вяс ной бу дзе 
вя сел ле Зоі і Віт ка. Па ра бы ла ўлю бё най на язы ках усёй ва ко лі цы. Але мяс цо выя гу сі кеп ска ім жа да лі. Най горш жа да лі яго 
баць кі — Зоя бы ла бед най бе ла ру скай дзяў чы най, а з пад да най не вы па да ла жа ніц ца — гэ так вя ло ся ў да ва ен ных эліт... 
У дру гім кла се ста ла для нас пу ста. Па ні Зоя вы еха ла з вё скі і больш нас ні ко лі не на ве да ла. А яе ўха жор згі нуў на ма та цык-
ле. Для нас гэ та быў шок. А да стаў ся нам но вы на стаў нік, зва ны яш чэ зда вай ны «На ва сіль ца вым». Мож на спа дзя вац ца, якім 
ён мог быць на стаў ні кам і вы ха ва це лем!
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У гэ тае па да рож жа па ва-
лок ся я з ці ка вас ці прак-
тыч на га зна чэн ня. Ме-
на ві та за ду маў я знай с ці 
да ро гу, па якой ад нос на 
бяс печ на бы ло б выб рац-
ца ве ла сі пе дам з Бе ла сто-
ка ў на прам ку Фаль вар-
каў, на ас фаль тоў ку, што 
ад хі ля ец ца ў Про та сах ад 
кра ё вай ша шы ў Заб лу-
даў, Бельск, Ся мя ты чы і г.
д. Бо ж па гэ тай кра ё вай 
ша шы як у чар зе з ку ля мё-
та ім чац ца шмат тон ныя 
гру за выя і па са жыр скія 
„сна ра ды”. І трэ ба знай с ці 
ней кую больш ці хую да ро-
гу, па якой мож на, за ўсі мі 
Фаль вар ка мі, да лей пра бі-
рац ца бяс печ на ў на прам-
ку Трас цян кі ці Но вай Во лі.

На та паг ра фіч ных кар тах по бач зга да
най ас фаль тоў кі паз на ча на мес ца мар ты
ра ло гіі — гэ та бы лыя звяр коў скія мо гіл кі, 
дзе быў па ха ва ны Гаў ры іл Заб лу даў скі. 
Стэнд ін фар муе, што Гаў ры іл на ра дзіў ся 
ў 1684 го дзе, а шэсць га доў паз ней за гі нуў 
му ча ніц кай смер цю. У 1720 го дзе ўспых
ну ла ў на ва кол лі по шасць і ў ча се па хо він 
бы ла зак ра ну та ма гі ла Гаў ры і ла. З та го 
ча су па ча лі ся аз да раў лен ні і яго це ла бы
ло пе ра не се на з звяр коў скую цар к ву, дзе 
пра ля жа ла да яе па жа ру ў 1746 го дзе. Та
ды яго ўца ле лыя мош чы бы лі пе ра не се ны 
ў заб лу даў скі ма на стыр, а ў 1755 го дзе 
ў ма на стыр у Слуц ку. У 1820 го дзе Гаў ры іл 
быў уз ве дзе ны ў лік свя тых. У 1930х га дах 
слуц кі ма на стыр быў за кры ты баль ша ві ка
мі, а мош чы свя то га тра пі лі ў мін скі Му зей 
атэ із му. У 1942 го дзе мош чы свя то га дзі
цят кі Гаў ры і ла пе ра не се ны бы лі ў мін скую 
Пра аб ра жэн скую цар к ву, у 1944 го дзе 
— у гро дзен скую Пак роў скую цар к ву, 
а ў 1992 го дзе ў бе ла стоц кую Мі ка ла еў
скую.

Вё ска Звяр кі ад да ле ная ад гэ та га мес
ца на ней кі кі ла метр. Па вя ско вай ву лі цы 
пра ля гае неў га мон ная кра ё вая ша ша 

з Бе ла сто ка ў Бельск і да лей на поў дзень 
кра і ны. Гэ тая жва вая ма гіст раль рас ся кае 
вё ску на дзве час ці, быц цам свай го ро ду 
бяз ві за вая гра ні ца, быц цам мо ра, для яко
га пе ра ступ лен ня ўсё ж та кі мож на абыс
ці ся без Май се е ва га по са ха. Па да ю ся 
ў на прам ку Па сы нак. За Па сын ка мі бяск
ры лы вят рак. Быў ён па бу да ва ны пас ля 
апош няй вай ны і ма лоў збож жа на ва коль
ным ся ля нам да ча су, па куль тры ва лі яго 
кры лы. А ка лі кры лы па ла ма лі ся, то вят рак 
стаў ад но толь кі аз до бай на ва коль на га 
кра я ві ду... За вё скай, по бач да ро гі з Заб
лу да ва ў Юх но вец два цэ мен т ныя кры жы 
з 1930х га доў: ка та ліц кі і пра ва слаў ны; 
абод ва з ма лі тоў ным зме стам.

І ка ля Куд рыч пра шаль ныя кры жы, 
адзін з іх, з 1889 го да, ах вя ра ва ны дзе ля 
зда роўя жы вых і за ду шы па мер лых. І ка ля 
Гер ма ноў кі пра шаль ныя кры жы...

Да мі нан т ным пун к там Юх ноў ца з’яў ля
ец ца та маш ні кас цёл. Ко ліш ні ўла даль нік 
мяс цо вас ці Ста ніс лаў Вло шэк так пі саў 

у 1547 го дзе: „Па коль кі ча ла век ство ра ны 
дзе ля Бо жай сла вы, Гас подзь па ста віў 
ча ла ве ка не ўла да ром уся ля кіх рэ чаў, але 
іх ча со вым за гад чы кам. Та му я, пе рад аб
ліч чам Твор цы ўсіх рэ чаў, га то вы слу жыць 
рас па ра джа най мною ма ё мас цю. Ад чу ваю 
пат рэ бу ад дзя чыць тым, што аб раб ля юць 
зям лю, выз ва ля ю чы мя не ад гэ тай пра цы. 
І ка лі тур бу ем ся пра ўлас нае це ла, на коль
кі ж больш трэ ба тур ба вац ца за це лы тых, 
якія ства ра юць нам тлен нае даб ро. У па
дзя цы за гэ та ах вя роў ва ем ім маг чы масць 
кро чыць Гас под нім шля хам дзе ля да сяг
нен ня веч най ра дас ці. Шка ду ю чы тых нес
вя до мых Бо жа га Сло ва, да ступ на га да гэ
туль толь кі ням но гім слу гам пад ня воль ным 
роз ным ча ла ве чым сла бас цям, ра шаю 
вес ці гэ ты маў к лі вы нес вя до мы ста так на 
шлях на ву чан ня Кас цё ла. Жа ха ю чы ся за 
іх ду шы, ха чу ўлас на руч на ра та ваць іх няе 
жыц цё. (...) Дзе ля най вы шэй шай сла вы 
Най с вя цей шай Адзі най Трой цы, дзе ля ма
ца ван ня на бож нас ці вер ных ра шаю ў ма
ёй юх на вец кай ма ё мас ці на ас но ве спе
цы яль на га да зво лу свя то га ка ра леў ска га 
ма е ста ту кас цёл зас на ваць і па бу да ваць”. 
Ка му бы лі да ру ча ны пра ект і па бу до ва хра
ма — не ўда ло ся мне да шу кац ца...

Ста ніс лаў Вло шэк ужо 470 га доў та му 
па дзя ліў гра мад ства на два са цы яль ныя 
кла сы: адзін з іх меў зай мац ца вы ра бам 
зме сту для на паў нен ня страў ні каў, дру гі 
— вы ра бам зме сту для на паў нен ня га лоў. 
Тры ста га доў паз ней Карл Маркс і Фрыд
рых Эн гельс за пра па на ва лі не ка то ры 
пе ра па дзел пра па на ва на га на шым ту тэй
шым Влош кам па рад ку... Ад нак адыс ці ад 
уста ля ва на га вя ка мі па рад ку не так лёг ка 
— гі сто рыя Юх ноў ца і на ва коль ных мяс цо
вас цей за поў не на ў ас ноў ным проз віш ча мі 
ўла да роў і іх уза ем ных ся мей ных да чы нен
няў; пра па дзеі, якія па кі ну лі свой след 
у кра я ві дзе — знач на менш.

Кас цёл быў уз ве дзе ны пры ко ліш нім 
рын ку, з яко га вы хо дзі лі да ро гі ў роз ных 
нап рам ках; ця пер з гэ та га мес ца так са ма 
вы хо дзяць да ро гі ў на ва коль ныя мяс цо вас
ці, толь кі ад рын ку і след не астаў ся. Ад на 
з да рог вы хо дзі ла ў на прам ку Ха рош чы; 
яна за ха ва ла ся па сён няш ні дзень, так як 
і да ро гі ў Су раж, Ка жа ны і Заб лу даў. По бач 
да ро гі ў Ха рош чу ў 1671 го дзе бы лі зак ла
дзе ны мо гіл кі, дзе ў 1880х га дах бы ла ўзве
дзе на на ма гіль ная кап лі ца ро ду На віц кіх. 
Гэ та ад мет нае збу да ван не, толь кі вось не 
ўда ло ся мне знай с ці проз віш ча яго аў та
ра. А вось пра На віц кіх аста ла ся ле ген да, 
што ка лі ха ва лі ад на го з іх, то на ва коль ныя 
ся ля не рас па лі лі сма лу ў боч ках дзе ля пра
дэ ман ст ра ван ня па той ба ко ва га лё су сва іх 
па ноў — што тра пяць яны, бяз лі тас ныя па
ны, у вог нен ную пя кель ную сма лу...

Да На віц кіх доў гі час па на ваў у юх на вец
кіх ула дан нях род Ля віц кіх, ад якіх узя ла 
наз ву і су сед няя з Юх ноў цам мяс цо васць. 
А ад тае мяс цо вас ці ўзя ла наз ву і чы гу
нач ная стан цыя на прак ла дзе най по бач 
у 1873 го дзе Бе рас цей скаГра еў скай чы
гун цы. Ха цеў я заг ля нуць на тую стан цыю, 
але ў мой час пляц по бач стан цыі быў за
сы па ны шчэ бе нем пад ад наў лен не гэ тай 
чы гу нач най лі ніі, а ма шы ны выг ру жа лі з ва
го наў чар го выя то ны гэ та га ма тэ ры я лу.
vТэкст і фо та Аляк сан д ра ВЯР БІЦ КА ГА

У Фаль вар кі 
і Юх но вец

На кар тах та кая маг чы масць ёсць, толь
кі трэ ба бы ло яе зве рыць па мяс цо вас ці, 
а больш кан к рэт на — даб рац ца це раз 
За гор кі і Кур’ я ны ў Про та сы. Вё ска За гор
кі з па чат кам 2006 го да бы ла да лу ча на да 
вя лі ка га го ра да Бе ла сто ка, а по бач яе про
ста ў на прам ку Кур’ ян пра ля гае ця пе раш
няя Гмін ная ву лі ца. Але па куль ту ды...

У вы пуш ча ным у мі ну лым го дзе бе ла
стоц кім тур да вед ні ку па зна ча ны ўсе га рад
скія ве ла да рож кі, у іх лі ку і тыя, якія бы лі 
зап ла на ва ны для прак лад кі ў тым жа 2016 
го дзе; ад на з іх ме ла пра лег чы па ўсход
няй част цы ву лі цы Звя ры нец кай. Во сен ню 
яе не бы ло, та му спа дзя ваў ся я яе ця пер. 
Але тая част ка Звя ры нец кай за ха ва ла 
свой ра ней шы вы гляд — тра ту ар з бу даў ні
чых бе тон ных вя лі кіх пліт. Ву лі ца мі Ку ра ня, 
Кар пін ска га і За лес се даб раў ся я да заб
лу даў скай да рож най ма гіст ра лі, ад якой 
і ці хень ка ад хі ля ец ца наз ва ная ра ней Гмін
ная ву лі ца. Яна са праў ды гмін на га вы гля ду 
— нас ціл яе грун та вы, „зеб раў” для пе ша
хо даў да яе ня ма; але ўда ло ся ту ды...

Гмін ная ву лі ца вы хо дзіць з Бе ла сто ка 
на цал кам вя ско вую ву лі цу ў Кур’ я нах, на 
якой так са ма грун та вы спа чат ку нас ціл, 
а пас ля кры ху бру ку і да лей, у на прам ку 
кра ё вай ша шы — ас фальт. Ін тэр нет ны 
да вед нік: „Ku ria ny to daw na wieś mag nac ka 
hrab stwa zab łu dow skie go, któ ra w koń cu 
XVIII wie ku po ło żo na by ła w po wie cie gro-
dzień skim wo je wódz t wa troc kie go. W la tach 
1660-1662 Zbig niew Mor sz tyn dzier ża wił ma-
ją tek Ku ria ny, któ ry był włas noś cią księ cia Bo-
gus ła wa Ra dzi wił ła. Wed ług Pier w sze go Pow-
szech ne go Spi su Lud noś ci w 1921 r. wieś 
Ku ria ny li czy ła 397 miesz kań ców (209 ko biet 
i 188 męż czyzn) za miesz ka łych w 68-u bu dyn-
kach. Więk szość miesz kań ców miej s co woś ci, 
w licz bie 315 osób, za dek la ro wa ło wów czas 
wyz na nie rzym sko ka to lic kie, zaś po zos ta łe 
82 oso by po da ły wyz na nie pra wos ław ne. Jed-
no cześ nie wszys cy miesz kań cy wsi zgło si li 
pol ską przy na leż ność na ro do wą”. Ба гус лаў 
Ра дзі віл, та га час ны ўла даль нік Заб лу да ва, 
быў ад ным з пра тэ стан ц кіх лі да раў у Рэ чы 
Пас па лі тай і ў та га час ных вой нах тры маў 
бок швед скіх і бран дэн бур г скіх ула да роў. 
А вось зга да ная шмат кан фе сій насць 
ве ка вой даў нас ці за ха ва ная на цал кам ня
даў на, бо ў 2008 го дзе, па стаў ле ных ме та
ліч ных кры жах па ся рэ дзі не вё скі. А па між 
ты мі дву ма кры жа мі па стаў ле на струк ту ра 
ў выг ля дзе але не ва га ці ла сі на га ро га 
— вель мі ж сім ва ліч ная, бо ж бы вае, што 
„ра га ты” час ад ча су ўмеш ва ец ца ў між к
ры жо выя да чы нен ні...

Ба дай у най вы шэй шым пун к це вё скі 
ста іць кап лі ца Яна Не па муц ка га, а паб
лі зу яе ады хо дзіць жві роў ка ва ўсход нім 
на прам ку, а ў ле се ады хо дзіць ад яе грун
та вая да ро га ў бок Про та саў. А там — ас
фаль тоў ка ў Фаль вар кі і да лей. Маг чы ма, 
што ў не вя до мых да рож ных ла бі рын тах 
прый ш ло ся б блу каць, але ж ця пер элек
т ро ні ка ўзаб ра ла ся за хма ры, у кос мас, 
і ця пе раш ні ча ла век кі ру ец ца па пры вя зі 
з та го кос ма су як мі фіч ны Тэ зей па ніт цы 
Ары яд ны...

 Кры жы ў Кур’ я нах

 Кас цёл у Юх ноў цы

 Кры жы ка ля Па сы нак
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ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

Анатоля  І версаhttp://anisim.by
105 га доў з дня нараджэння

Б е л а р у с к і  п а э т  с а  С л о н і м ш ч ы н ы

Бе ла ру скі па эт Ана толь Іверс (сап раў
д нае проз віш ча Іван Мі ско) на ра дзіў ся 15 
траў ня 1912 г. у вёс цы Ча мя ры на Сло нім
ш чы не. Па хо дзіў з ся лян скай сям’і. Ма ці 
вя ла хат нюю гас па дар ку, баць ка ча ста пра
ца ваў на бу даў ні цтве да рог і ма стоў. У час 
Пер шай су свет най вай ны сям’я ў 1914 г. 
вы еха ла ў бе жан ства, бы ла пад Кі е вам. 
Вяр ну ла ся ад туль толь кі ў 1918 г. Баць ка 
Да ра фей пэў ны час быў сак ра та ром ва лас
но га ка мі тэ та, та му быў пад наг ля дам па лі
цыі. Чы таць пару ску Іва на на ву чыў баць ка, 
по тым не каль кі ме ся цаў хлоп чык ву чыў ся 
ў мяс цо вай бе ла ру скай шко ле, але яе за
чы ні лі.

У 1926 г. ён па сту піў у Ві лен скую бе ла
ру скую гім на зію. За ўдзел у за ход не бе ла
ру скім выз воль ным ру ху быў вык лю ча ны 
з Ві лен скай (1928 г.), Клец кай (1929 г.) 
і На ваг рад скай (1931 г.) гім на зій. Па лі цыя 
не каль кі ра зоў арыш тоў ва ла па э та, яго да
пыт ва лі і ка та ва лі ў па ста рун ку і дэ фен зі ве, 
тры ра зы су дзі лі за ўдзел у дэ ман ст ра цы ях 
і су пра ціў ула дам пры зат ры ман ні. Не вя лі
кія тэр мі ны зня во лен ня пад па да лі пад ам ні
стыю. З 1931 г. жыў у род ных Ча мя рах пад 
наг ля дам па лі цыі. Па чаў пі саць пад псеў
да ні мам Ана толь Іверс, ад сы ла ю чы тво ры 
ў та га час ную бе ла ру скую прэ су (псеў да
нім след чыя так і не рас кры лі). З 1935 г. 
слу жыў у Вой ску Поль скім, та ды ж тра гіч
на за гі ну ла ма ці па э та — яе за біў па меш
чык. Пас ля ўз’яд нан ня За ход няй Бе ла ру сі 
з БССР пра ца ваў лі та ра тур ным ра бот ні кам 
сло нім скай ра ён най га зе ты „Воль ная пра
ца” (19391941 гг.). У час Дру гой су свет най 
вай ны — адзін з ар га ні за та раў пад поль на га 
ан ты фа шыс ц ка га ру ху, з лі ста па да 1943 г. 
— пар ты зан бры га ды імя К. Ра ка соў ска га, 
у са ка ві ку 1944 г. аб ра ны сак ра та ром Сло
нім ска га між ра ён на га ан ты фа шыс ц ка га ка
мі тэ та. Вы да ваў ан ты фа шыс ц кую пад поль
ную га зе ту „Ба раць ба”.

Вай на пры нес ла но выя аса бі стыя тра ге
дыі. Жон ка Ана то ля Івер са за гі ну ла ў Кал ды
чаў скім ла ге ры, брат — у баі з фа шы ста мі. 
У пас ля ва ен ныя га ды са вец кія ўла ды доў гі 
час не прыз на ва лі сло нім скую пад поль ную 
ар га ні за цыю, Ана то ля Івер са не каль кі ра
зоў бес пад стаў на зваль ня лі з пра цы. По тым 
ён пра ца ваў у Сло нім скім га рад скім са ве це, 
у рэ дак цыі ра ён най га зе ты „За пе ра мо гу 
ка му ніз му”, у ле са хі міч най пра мыс ло вас ці. 
У 19761984 гг. — сак ра тар сло нім ска га ра
ён на га ад дзя лен ня Та ва ры ства ахо вы пом
ні каў гі сто рыі і куль ту ры. Жыў у Сло ні ме. 
Быў зна ё мы і шчы ра сяб ра ваў з Аляк сан д
рай Бер г ман, Сак ра там Яно ві чам, Вік та рам 
Шве дам, Мі ха сём Хмя леў скім, Ге ор гі ем Вал
ка выц кім і ін шы мі твор чы мі людзь мі бе ла ру
скай пра сто ры Поль ш чы.

Як па эт Іверс дэ бю та ваў у дру ку вер ша мі 
ў 1934 го дзе. Аў тар збор ні каў па э зіі „Пес ні 
на за го нах” (Віль ня 1939), „З прой дзе ных 
да рог” (1970), „Жы ву ў баць коў скім краі” 
(вер шы і па э мы, 1982), „Я пай шоў бы ўслед 
за ле там” (1987). Рэ ва лю цый навыз воль ная 
тэ ма ты ка ў тво рах па э та глы бо ка звя за на 
з асо бай ча ла ве ка, гра ма дзя ні на, ге ра іч ныя 
ма ты вы пе ра хо дзяць у лі рыч ныя, злі ва юц ца 
ў кра наль ны на пеў пра лёс на ро да, яко му 
да во дзіц ца пе ра а доль ваць гі ста рыч ную нес
п ра вяд лі васць, на ладж ваць но вае жыц цё. 
Дру ка ваў ся ў ча со пі сах „Бе ла ру скі ле та піс”, 
„Ка лос се”, „Ас ва” ды ін шых.

Па мёр Ана толь Іверс 26 каст рыч ні ка 
1999 г. у Сло ні ме. Па ха ва ны на га рад скіх 
сло нім скіх мо гіл ках. Яго імя мае толь кі лі та
ра тур нае аб’ яд нан не пры ра ён най га зе це. 
Пра па но вы і спро бы да 100год дзя па э та 
наз ваць яго імем ад ну з біб лі я тэк го ра да ўла
ды не пад т ры ма лі. У 2011 г. Сяр гей Чыг рын 
ук лаў збор нік тво раў і ўспа мі наў Івер са пад 
наз вай „Аў ся ныя ро сы”, які на дру ка ва ны руп
нас цю ўну ка па э та — Аляк сан д ра Мі ско.
vПад рых та ваў Ула дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Уво сень мі ну ла га го ду ўпер шы ню за 
доў гія га ды ад сут нас ці ін ша дум цаў у бе
ла ру скім пар ла мен це там з’я ві лі ся дзве 
жан чы ны, якіх ата я сам лі ва юць з дэ ма кра
тыч най апа зі цы яй. Гэ та Ган на Ка на пац кая 
з Аб’ яд на най гра ма дзян скай пар тыі і прад
стаў ні ца Та ва ры ства бе ла ру скай мо вы 
(ТБМ) Але на Ані сім. Па шчы рас ці ка жу чы, 
з’яў лен не гэ тых жан чын у пар ла мен це, 
вы ба ры ў які разпо раз аб вяш ча юц ца нес
п ра вяд лі вы мі і неп раз ры сты мі, вык лі кае 
сум неў у са праўд нас ці іх элек та раль най 
пе ра мо гі. Ад нак па коль кі не бы ло ней кіх 
сур’ ёз ных ру хаў, каб ас п рэ чыць вы ні кі га
ла са ван ня за Ка на пац кую і Ані сім, пры ня
та лі чыць, што ўсё бы ло пасап раў д на му.

Але на Ані сім, якая праз усё сваё жыц
цё ру піц ца пра бе ла ру скую мо ву і куль ту
ру, сё ле та ад кры ла ўлас ны сайт у ін тэр нэ
це. У сва ім вір ту аль ным прад стаў ні цтве, 
што мес ціц ца па ад ра се http://ani sim.by, 
дэ пу тат ка рас па вя дае пра свае пла на ва
ныя на ма ган ні ў рэ а лі за цыі бе ла ру ска
моў ных пам к нен няў.

„Мі сія, якую я аб ра ла для ся бе пад час 
дэ пу тац кай пра цы, за ста ец ца той са май, 
што і ў ТБМ: да бі вац ца мак сі маль на поў на га 
вы ка ры стан ня бе ла ру скай мо вы як дзяр жаў
най ва ўсіх сфе рах на ша га жыц ця. Для гэ
та га я най перш і за ся ро дзі ла ся на пы тан нях 
бе ла ру ска моў на га афар м лен ня за ка на даў
ства і ад к рыц ці На цы я наль на га ўні вер сі тэ та 
з бе ла ру скай мо вай на ву чан ня. Бо ак ра мя 
мя не, наў рад ці хто бу дзе зай мац ца гэ тым 
у Па ла це прад стаў ні коў”, — ад зна чае Ані
сім на га лоў най ста рон цы свай го сай та. Там 
жа раз меш ча на яе пра гра ма, дзе дэ пу тат ка 
пра пі са ла жа дан не ства рыць ва ўсіх ра ён
ных цэн т рах Бе ла ру сі як най ме ней ад ну бе
ла ру ска моў ную гім на зію.

На га лоў най ста рон цы вя дзец ца ад
лік ча су, прай шоў ша га з та го мо ман ту, 

як Ані сім па ча ла за ся даць у пар ла мен
це. На мо мант на пі сан ня ар ты ку ла ўжо 
прай ш ло больш за чвэрць дэ пу тац ка га 
тэр мі ну, праў да аб знач ных да сяг нен нях 
у раз віц ці, у пры ват нас ці, бе ла ру ска моў
най аду ка цыі ў Бе ла ру сі, дзя ку ю чы гэ тай 
прад стаў ні цы ТБМ, чу ваць па куль не да вя
ло ся. За ста ец ца спа дзя вац ца, што неш та 
ёй удас ца зра біць за астат нія тры чвэр ці 
дэ пу тац ка га тэр мі ну.

Але на Ані сім не цу ра ец ца су стрэч 
з на ро дам у ад роз нен ні ад ін шых ка лег 
па за ле па ся джэн няў. Больш за тое, яна 
вы бі рае вель мі няз вык лыя мес цы для та
кіх су стрэч. Па вод ле ін фар ма цыі, змеш
ча най на сай це, та кія су стрэ чы мо гуць 
быць пра ве дзе ны на ват у элек т рыч ным 
цяг ні ку. „Лю дзей хва люе тое, што бе ла
ру ская мо ва сы хо дзіць з аба ро ту, што 
ма ла дое па ка лен не не ў та кой сту пе ні ад
чу вае ся бе бе ла ру са мі, у тым лі ку і та му, 
што дрэн на ва ло дае бе ла ру скай мо вай”, 
— ро біць выс но ву дэ пу тат ка пас ля ад ной 
з та кіх су стрэч. Згод на пра гра мы Ані сім, 
яна ім к нец ца, каб на пра ця гу блі жэй ша га 
тэр мі ну быў пры ня ты за кон аб дзяр жаў
най пад т рым цы бе ла ру скай мо вы.

„Мя не хва люе ўсё, што ты чыц ца на шай 
Бе ла ру сі, ума ца ван не яе дзяр жаў нас ці, 
яе лёс як не за леж най кра і ны. Вы ра шыць 
гэ тыя пы тан ні, на маю дум ку, не маг чы ма 
без пе раг ля ду ўнут ра най па лі ты кі, зме ны 
ад но сін да свай го на ро да з бо ку ўла ды 
на па важ лі выя”, — ад зна чае дэ пу тат ка 
на сва ім сай це, дзе так са ма раз меш ча на 
фор ма не пас рэд на га зва ро ту да яе.

Больш да ве дац ца пра Але ну Ані сім дае 
маг чы масць гі пер с па сыл ка „Бі яг ра фія”, 
што мес ціц ца ўні зе цэ ла га вы яў лен ня. 
Праў да, яна вя дзе не да ад па вед най ста
рон кі сай та, а пе ра во дзіць на Ві кі пе дыю.

vПад рых та ваў Ула дзі мір ЛАП ЦЭ ВІЧ

За ста лі ся ад но ўспа мі ны (3)

 Вася Саўчук (злева) з Апакі-Вялікай. Рэкамендаваў яго на шафёра і працаваў праз два гады пачаткова на павеце 
Замбраўскім, затым Бельскім. Пасля увольніўся і перавёўся у ПКС, дзе працаваў шафёрам. Эараз вядомы 

ў Чаромхаўскай гміне канявод. Яго статак налічвае з маладняком каля сямідзесяці штук. 
Справа — аўтар побач кінаперасоўкі, гады 1965 - 1966. 

П
ер шы ра бо чы дзень пра цы ў ВПК 
я па чаў 3 лі ста па да 1962 го да. 
Ра ніш нім цяг ні ком я ад п ра віў ся 
ў Бе ла сток. Па за ко не пра цаў ні кі 

кі на пе ра со вак пер ша га ту ра па чы на лі ра
бо ту а сё май зран ку. Кож ны член бры га ды 
афар м ляў спра вы ў сва ім ад дзе ле. Кі раў
нік браў бі ле ты і мар ш рут у сек та ры рас
паў сюдж ван ня, за тым ка ман дзі роў кі для 
трох ча ла век у ад дзе ле кад раў. Кі на ме ха
нік пра вя раў апа ра ту ру ў май стэр ні, браў 
у ЦВФ кі на стуж кі, а ша фёр афар м ляў 
да ку мен ты ў ад дзе ле тран с пар ту з кі раў ні
ком Бі ле ві чам, браў тэх ніч ны паш парт і кар
ты пра цы на двац цаць ча ты ры дні (на кож
ны дзень прыз на ча ла ся ад на кар та пра цы, 
двац цаць чац вёр тая — на з’езд у ба зу). 
Кар ты лі чы лі ся фар му ля ра мі стро га га раз
лі ку. Вы яз джа лі з пля цоў кі ВПК з ву лі цы Но
вы Свят ка ля адзі нац ца тай га дзі ны. Пе рад 
гэ тым ад бы ва ла ся пра вер ка бры гад ад мі
ні ста цый ны мі кі раў ні ка мі, якія рас піс ва лі ся 
на «кар це спраў нас ці». Без пад пі са най 
кар ты ніх то не меў пра ва вы яз джаць у ка
ман дзі роў ку. За тым па він ны бы лі від нець 
пя чат кі сек та ра тран с пар ту, ін с пек та ра 
БГП, тэх ніч най май стэр ні і сек та ра рас паў
сюдж ван ня. На він кай бы ло, што ін с пек тар 
БГП ка ры стаў ся «ба лё ні ка мі» для пра вер
кі ста ну цвя ро зас ці ша фё раў.

З та го што пры па мі наю, спіс вё сак 
для на шай кі на пе ра соў кі на ліч ваў пяць
дзя сят тры сё лы. У Нар ваў скай гмі не бы
лі гэ та Іван кіРа го зы, Яно ва, Га род чы на, 
Со цы, Ла сін ка і Тры ве жа; у Чы жоў скай 
гмі не: Ка мень, Ла сін ка; у Гай наў скай: Ба
ры саў ка, Рэ пі ска, На ва са ды, Арэш ка ва, 
Но ва кор ні на, Чы жы кі; у Бе ла веж скай: 

Бу ды, Тэра мі скі; у Ду біц кай: Ду бі чыЦар
коў ныя, Ві та ва, Ча хіАр лян скія, Ста ры на; 
у Кляш чэ леў скай: Па ліч на, Даб ры ва да, 
Да шы, Су ха воль цы, Са кі; у Ар лян скай: 
Ма лін ні кі, Паш коў ш чы на, Спіч кі, Кош кі, 
Вуль каВы га ноў ская, Ды ду лі; у Бель скай: 
Пі лі кі, Даб ро міль, Кна ры ды, Мок рае, Ду

бя жын, Па сын кі, Лок ні ца, Ко жы на, Зу ба
ва, Кат лы, Кна ра зы, Рай кі, Страб ля, Аў
гу сто ва; у Боць каў скай: Крас наеСя ло, 
Ма лоч кі, Быст рае, Пят ро ваКшы ва ко лы; 
у Заб лу даў скай: Паў лы, Ця луш кі, Да ві да
ві чы і Вой ш кі. У Ча ром хаў скай гмі не за
яз джа лі ад но ў Ку за ву і толь кі та ды, ка лі 

я па ха дай ні чаў за рэ гіст ра цы яй свят лі цы 
ў Гай наў скай па жар най ка мен да ту ры.

Кі на се ан сы дэ ман ст ра ва лі ся перш за 
ўсё ў шко лах і свят лі цах. Для кож най за лы 
бы ла прыз на ча на коль касць мес цаў. Па 
пра ві лах суп раць па жар най ахо вы на ад
на го гле да ча прыз на ча ла ся 0,80 квад рат
на га мет ра. За ба ра ня ла ся пры стаў ляць 
ру хо мыя крэс лы, ку рыць па пя ро сы ў час 
пра ек цыі філь ма. Аба вяз ко ва пры пра ек та
ры па ві нен быць снеж ны вог не ту шы цель 
і аз бе ста вы плед. У шас ці дзя ся тыя га ды 
шко лы змяш ча лі ся ў не вя ліч кіх драў ля ных 
па мяш кан нях, якія маг лі змяс ціць ад но 
3555 гле да чоў. Мес ца мі для ся дзен ня 
бы лі школь ныя пар ты. У зі мо вы час мі на
лі мы сё лы з не а баг ра ва ны мі свят лі ца мі. 
У вё сках, дзе пры хо дзі ла шмат гле да чоў, 
на пры клад у Даб ры ва дзе, Кна ры дах ці 
Ма лоч ках, свят лі цы, хоць бы лі не а баг рэ
ты мі, мы за яз джа лі па прось бе жы ха роў, 
а на шы на чаль ні кі з ВПК гля дзе лі на гэ та 
прып люш чыў шы во ка. 3 лі ста па да ўпер шы
ню я за ві таў у Іван кіРа го зы. На ад вя чор
ку выс вет лі лі два се ан сы для да рос лых, 
а на ступ на га ран ку — ра ніш нік для школь
ні каў. На стаў ні кі на ма га лі ся, каб дзет кі поў
ны мі кла са мі ўдзель ні ча лі ў кі на се ан сах, 
бо пас ля пі са лі са чы нен ні. Хто з дзе так 
не меў гро шай, на стаў ні кі па зы ча лі. Так 
прак ты ка ва ла ся ва ўсіх шко лах. Чар го вай 
вё скай па мар ш ру це быў Ка мень.

(пра цяг бу дзе)
vУла дзі мір СІ ДА РУК
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Мы з „Ні вай”

Адгаданка АдгаданкаАдгаданка
1. кар ці на, на якой па ка за ны не а ду шаў лё ныя прад ме ты, 2. іль дзі на на ра
цэ, 3. ге а мет рыч ная фі гу ра з шас цю квад рат ны мі гра ня мі, 4. тра вя ні стая 
рас лі на з яда ві тым бе лым со кам, у якой... чай, 5. драў ля ная па су дзі на для 
зак ваш ван ня це ста, 6. па су дзі на для ад кор му сві ней, 7. го рад на ак ра і не 
Бе ла веж скай пуш чы, 8. гуль тай, што раз гуль на жы ве.

Ад га да ныя сло вы за пі саць у выз на ча ныя да рож кі, па чы на ю чы ад по ля 
з ліч бай. У свет лых па лях ат ры ма ец ца ра шэн не — бе ла ру ская па га вор ка.

(ш)
Ся род чы та чоў, якія на пра ця гу ме ся ца да шлюць у рэ дак цыю пра віль

ныя ра шэн ні, бу дуць ра зыг ра ны кніж ныя ўзна га ро ды.
Ад каз на ад га дан ку з 17 ну ма ра
Ве ліж, Да від, Іб сен, Не жын, Шо, Ян.
Ра шэн не: Вя сен ні дождж ліш ні не бы вае.
Кніж ныя ўзна га ро ды вы сы ла ем Анне Дэм’янюк з БельскаПадляшскага і Уладзіміру Цілюльку з Саколкі.

У не ка то рых вё сках На раў чан скай 
гмі ны Гай наў ска га па ве та „Ні ва” ка ры
ста ец ца да во лі вя лі кай за ці каў ле нас цю. 
„Ні ву” № 18 ад 30 кра са ві ка гэ та га го да 
ў Но вым Ляў ко ве і ў Плян це На раў чан
скай гмі ны ку пі лі, між ін шым, Ва лян ці на 
Са мой лік (на стаў ні ца на пен сіі), Ма рыя 
Янель, Ві таль Скеп ка (мой бы лы ву чань 
Па чат ко вай шко лы ў Ста рым Ляў ко ве), 
Аляк сандр Скеп ка і мой брат Кан стан
цін Це лу шэц кі. Я пры вёз у Но вае Ляў ко
ва апош ні эк зем п ляр род на га ча со пі са, 
які ўда ло ся мне ку піць 3 мая ў кра ме 
„Ар ге лян” у На раў цы. Я вяр таў ся ў Но
вае Ляў ко ва на ро ва ры і на ват кры ху 
пра мок, бо ў ле се ка ля Плян ты даг наў 
мя не дождж. Пас ля поў д ня 3 мая ў На
раў цы ад к ры та бы ла ад на кра ма і ў ёй 
астаў ся ў про да жы ўся го адзін эк зем п
ляр „Ні вы” і я яго ку піў.

Дзе вят нац ца ты ну мар род на га ча со
пі са ад 7 мая гэ та га го да ў Аль хоў цы, 
Ле шу ках, Но вым Ляў ко ве і ў Плян це 
пра чы та лі Мі ка лай Ва ра нец кі, Га лі на 
Бі рыц кая, Ве ра Клі мюк, Ле на і Мі ка лай 
Хар ке ві чы, Ірэ на Каз лоў ская, Люд мі ла 
і Ба рыс Каз лоў скія, Мі ка лай Скеп ка, 
Га лі на і Аляк сандр Скеп кі, Воль га і Ві
таль Скеп кі, Ра ман Мар чук, Ан на і Ян 
Це лу шэц кія, Зі на Руб чэў ская, Ма рыя 
і Кан стан цін Це лу шэц кія, Ірэ на Іг на цюк, 
Ярас лаў Іг на цюк, Лі дзія Каз лоў ская, 
Зі на Са хар чук, Ма рыя Кры шань, Лі дзія 
і Юр ка Тру се ві чы, Зі на Са доў ская і Аль
ж бе та Кун цэ віч. Вось столь кі проз віш
чаў вя до мых мне чы та чоў гэ та га пер ша
га май ска га ну ма ра!

У гэ тым ну ма ры пят нац цаць ці ка вых 
ар ты ку лаў, до пі саў і фе лье то наў, ёсць 
рэ пар та жы і да во лі мно га фо таз дым
каў. У ім мож на пра чы таць но выя вер
шы Мі ка лая Ва ра нец ка га з Аль хоў кі 
На раў чан скай гмі ны, ус па мі ны Ула дзі
мі ра Сі да ру ка з Ку за вы ка ля Ча ром хі 
ды за пра шэн не гра ма дзян Поль ш чы да 
ўдзе лу ў сё лет нім ХХ Агуль на поль скім 
кон кур се бе ла ру скай па э зіі і про зы.

На шы чы та чы — лю дзі ад к ры тыя 
і не а бы я ка выя да бе ла ру скай мо вы. 
Яны чы та юць бе ла ру скі што тыд нё вік, 
між ін шым та му, каб не раз ву чыц ца чы
таць і пі саць пабе ла ру ску. „Ні ву” трэ ба 
куп ляць і чы таць. Бе ла ру скі тыд нё вік 
най больш ды ці ка ва пі ша пра нас, бе
ла ру саў ды пра важ ней шыя па дзеі на 
Бе ла сточ чы не.

vЯн ка ЦЕ ЛУ ШЭЦ КІ

Ук ра лі «Чыр во ную ар мію»?
Аб «Уча раш ніх ву лі цах» пі саў я ў «Ні ве» ад 

11.12.2016 го да. За кон аб дэ ка му ні за цыі аба вяз
вае гмін ныя ўпра вы пры няць ра шэн ні на конт 
зме ны на зваў ву ліц да 1 ве рас ня 2017 го да. 
У Ор лі ву лі ца Чыр во най Ар міі і спра ва так Гмін
най ра дзе як і жы ха рам гэ тай ву лі цы вя до мая; 
ніх то на ват не суп ра ціў ля ец ца. Бы лі па ве дам лен
ні на стэн дзе і на гмін ным сай це, спра ва ста ві
ла ся на схо дзе жы ха роў з удзе лам вой та Пят ра 
Сэль ве сю ка. Не а фі цый на га во рыц ца, што ву
лі цы бу дзе вер ну та ра ней шая яе наз ва — Пас
вен т ная. У ці хім, спа кой ным мя стэч ку Ор ля ўсё 
бы ло нар маль на да ра ні цы 27 кра са ві ка.

Пас ля поў на чы 27 кра са ві ка сціш ка, па лах лі
ва і ня на віс на нех та, а на ват вя до ма хто — вон
ка вая гру па на ра доў цаў, па ніш чы ла не каль кі 
ўка заль ні каў, на якіх бы ла наз ва Чыр во най Ар
міі. Зла чын цы па вы гі на лі тоў стыя труб кі і аб рэ за
лі вы ключ на тыя дош чач кі з наз вай Чыр во най 

Ар міі. Яны, ві даць, доб ра ве да лі як да іх даб рац ца і якія пры бо ры трэ ба пры мя ніць каб іх 
дэ ман та ваць. Фі нан са выя шко ды мо жа і не вя лі кія ў гмін ным маш та бе, але да стат ко выя 
пад па раг раф. Усё ж та кі па дзея вык лі ка ла неп ры ем ныя па чуц ці ў жы ха роў. Ка мен та ваць 
гэ та га ня ма сэн су; кож ны ча ла век сам вып ра цоў вае свед чан не пра ся бе.

vТэкст і фота Мі хала МІН ЦЭ ВІЧА

Спрад веч на доў жыц ца тра ды цыя, што 
вер ні кі Пра ва слаў най цар к вы пас ля Пас хі 
ад зна ча юць Про ва ды. Гэ ты аб рад не ў кож
ным пры хо дзе пра хо дзіць у ад ноль ка вым 
тэр мі не. У Ку за ве, на пры клад, на мо гіль ні ку 
за па мер лых су ро дзі чаў ра зам са свя та ром 
мо ляц ца ў пер шую ня дзе лю пас ля Вя лі кад
ня. У су сед няй Ча ром се — у на ступ ную. 
Гэ та га апош ня га тэр мі ну мы з доч ка мі і ўну
ка мі прыт рым лі ва ем ся, па коль кі на ша свет
лай па мя ці Ан на Сця па наў на, мая жон ка 
а ма ці до чак і ба бу ля ўну каў, зна чыц ца, на 
ча ром хаў скім мо гіль ні ку па ко іц ца.

30 кра са ві ка ста я ла пе ра мен нае над
вор’е. Праз не ба зак ры тае хма ра мі час ад 
ча су пра бі ва ла ся сон ца. Ад чу ваў ся пра ніз лі
вы ха лод ны вет рык. Але храм Іко ны Бо жай 
Ма ці «За мі ла ван не» ў Ча ром сеСтан цыі 
быў за бі ты вер ні ка мі. На ба жэн ства доў жы
ла ся з дзя вя тай ра ні цы да абед ня га ча су. 
За тым пры сут ныя па да лі ся на мо гіль нік. Мы 
за е ха лі пе рад 13й га дзі най. Ста ян ка бы ла 
шчыль на за стаў ле на аў та ма бі ля мі са зна ка
мі гай наў скай, бель скай, бе ла стоц кай, вар
шаў скай, а на ват бе ла ру скай рэ гіст ра цыі. 

Знай ш лі мы воль ны ку то чак не па да лёк уяз
ных ва рот. Мо гіль нік пасвя точ на му па та наў 
у роз на ка ля ро вых квет ках. По бач ма гі лак 
гур та ва лі ся ся мей ні кі па мер лых. Мы з дач
кою Ірэ най і ўну кам Да ві дам спы ня ем ся 
по бач над ма гіль най плі ты з ка ля ро вым фо
та суп ру гі і над пі сам: «Si do ruk An na — zm. 
28.12.2007 r. ży ła lat 71. Po kój Jej du szy». Зга
ва рыў шы ма літ ву, ся даю на ла вач цы. Дач ка 
за паль вае лам пад кі. Час ма руд на доў жыц
ца ў ча кан ні. Ла джу сяб роў скую раз мо ву 
з Ві та лі кам Ві хоў скім, які, як і я, прый шоў 
па ма ліц ца за ўпа ка ен не ду шы сва ёй жон кі. 
Ра зам пра ца ва лі тэх ніч ны мі кан тор ш чы ка мі 
ў Се мя ноў цы. За раз мы абод ва пен сі я не ры. 
Сяб ры па ня до лі.

Сё лет няе ма лен не на ча ром хаў скім мо
гіль ні ку пра во дзі лі мяс цо выя свя та ры а. Мі
ка лай Бе ла мы зы і а. Ана то льЯр ма сюк, а так
са ма а. Ры гор На ву мо віч з Ку заў ска га пры
хо да св. Вар ва ры. З на мі ма ліў ся а. Ана толь 
Яр ма сюк пас ля паў та ра га дзін на га ча кан ня. 
Зга ва рыў шы ма літ ву, па да ем ся да вы ха ду. 
Мой сяб рук Ві та лік за ста ец ца. Ча кае ба
цюш ку.      

Па мі наль ная ня дзе ля

    (ус)

З глы бо кім смут кам па ве дам ля ем, 
што на 94-м го дзе жыц ця па мёр 

Ула дзі мір Клі мюк з Плян ты На раў-
чан скай гмі ны — шмат га до вы ніў скі 
ка рэс пан дэнт. Сям’і па мер ла га з пры-
чы ны на пат каў ша га іх го ра вы каз ва-
ем сло вы шчы ра га спа чу ван ня.
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Ага та АР ЛЯН СКАЯ

(22.03. — 20.04.) 14-15.05. вый г ра еш у спра ве, 
якая зда ва ла ся быць без шан цаў. 17-20.05. не 
будзь праг ны ані жад лі вы. 18-20. не да вай пад-
стаў свай му пар т нё ру да ні я кіх па даз рэн няў. Пап-
ра сі пра ба чэн ня ў ка гось ці, даў но аб ра жа на га. 
На пра цы ста неш ма то рам роз ных ка лек тыў ных 
па чы нан няў. Ка лі шу ка еш пра цу, гля дзі, каб не 
тра піць у но вай як з аг ню ды ў по лы мя. Доб ра 
пас піш, пас ля ра ней ша га моц на га вы сіл ку.
(21.04. — 21.05.) Мно га цяж кіх спраў ужо 
за та бою. Не на ра кай і не бой ся па ра зы. Не 
мо жаш ес ці, спаць ды за ся ро дзіц ца? Гэ та не 
хва ро ба — гэ та за ка ха насць! До ма тваё па на-
ван не мо жа быць пад паг ро зай. Ды боль шая 
ўла да — боль шыя аба вяз кі. Мо жа трэ ба бу дзе 
рэ ві за ваць свае пла ны 15-19.05. Бес п ра цоў-
ны Бык ня хай не пе ра стае ак тыў на шу каць 
пра цу. Пра вер сваю шчы та від ку (тар чы цу).
(22.05. — 22.06.) 14-16.05. па чу еш зас лу жа-
ныя сло вы прыз нан ня. Лёс та бе спры яе. Бу-
дзеш ба я ві ты, са маў пэў не ны. Шан цы на па шы-
рэн не ко ла зна ё мых. Не абы ходзь кру гом дом, 
ці каў ся, што там ад бы ва ец ца. На пра цы не злуй-
ся, не кі дай да ку мен та мі, не ры зы куй і не бра-
вур ні чай, асаб лі ва ка лі та бе бліз ка да пен сіі. Аб-
мя жуй спа жы ван не га то вай куп най ежы.
(23.06. — 23.07.) Но выя ін тэ лек ту аль ныя вык-
лі кі, за пра шэн не ў па да рож жа. Са мот ны Рак: 
не ўзды хай у ку точ ку, му сіш вый с ці, па ка зац ца, 
каб ця бе пры кме ці лі. Але без ад чаю! На пра цы 
ці ў шко ле будзь аку рат ным, дбай аб па пе ры, 
ад ра сы, да ты. Звяр тай ува гу на кан ку рэн цыю. 
З 17 (да 21.05.) ста рай ся не спра чац ца, асаб лі-
ва з кі раў ні цтвам. Еж спар жу (шпа ра гі).
(24.07. — 23.08.) Лёс да ця бе шы ро ка ўсмі ха-
ец ца. 14-15.05. пе ра мо жаш кож ную пе раш-
ко ду. 17 (да 21.05.) не шу кай ві на ва тых, а хут-
ка пап раў па мыл кі. Пра твае да сяг нен ні (асаб-
лі ва ка лі ты з дру гой дэ ка ды) бу дзе гуч на не 
толь кі ў фір ме; мо жа ця бе так са ма па даб раць 
кан ку рэн цыя. Ха ця 15-19.05. мо жаш сам ад-
чуць сваю мен шую пра дук тыў насць, дык не 
шка дуй са бе ад па чын ку. Пры мя няй алей з ас-
лін ні ку (вя сёл ка).
(24.08. — 23.09.) Лёс кі не ця бе на глы бо кую ва-
ду, спраў на пап лы веш. Заз зя еш у ася род дзі. Ад 
16 мая мо жаш па чаць да вуч ван не, кур сы, но вы 
дып лом. Ас це ра гай ся сі ла вых вы ра шэн няў! Ка лі 
ча ка еш за ру чаль на га пяр с цён ка, дай яш чэ дас-
пець да гэ та га ра шэн ня пар т нё ру. Суст ра кай ся, 
ся род но вых зна ё мых зной дзеш бра та па ду шы. 
Дбай аб што дзён ную фі зіч ную ак тыў насць.
(24.09. — 23.10.) 14.05. мо жаш доб ра за ра-
біць. 17-21.05. пе ра ка на еш ся, што не ўсё 
зо ла та, што бліш чыць. Не бу дзе больш няў пэў-
не нас ці, скла да ных сі ту а цый. Доб ры ўплыў 
зо рак на твой ра ху нак. Боль шая ма ты ві роў ка, 
доб ры ўзро вень энер гіі. Маг чы мыя лю боў-
ныя пры го ды. Доб рыя вест кі. Доб ра спра віш-
ся на эк за ме нах, ква лі фі ка цый ных раз мо вах. 
Хут чэй вы дат кі, чым пры быт кі (ка сай лепш за-
а пя ку ец ца пар т нёр).
(24.10. — 22.11.) Усё мо жа ўдац ца, на ват тое, 
што зда ец ца быць не маг чы мым. Асаб лі ва пас-
ля 16 мая бу дзеш мець пад трым ку ў афар м лен-
ні важ ных спраў. З 16.05. так са ма ўвой дзеш 
у гуль ню (мо жаш па чаць свой біз нес). Ка лі ты 
на ра дзіў ся ў каст рыч ні ку, не ад к лад вай па ступ-
лен ня ў шко лу, на дып лом. Скар пі ён з дру гой 
дэ ка ды: не будзь зай з д рос ным! Змо вы, ін т ры-
гі — але хут чэй яны ў тва ёй уя ве. Але піль нуй ся 
ў ін та рэ сах са сва я ка мі.
(23.11. — 22.12.) 14.05. уда дуц ца да лё кія пла-
ны. 14-16.05. вель мі доб ра ва ўся ля кіх ад но-
сі нах. Лёг ка спра віш ся з праб ле ма мі. Толь кі 
не бра вур ні чай, будзь ас ця рож ны, да сяг неш 
мэ ту дроб ны мі кро ка мі. 15-19.05. на пра цы 
трэ ба бу дзе да ча гось вяр нуц ца, па пра віць 
яго; не злуй ся і не за бы вай, што шэф мае ра-
цыю. Шу ка ю чы но вую пра цу, гля дзі так са ма 
на за да валь нен не з яе. Рэд ка ў тва ім ка шаль-
ку зас ве ціц ца дно: хут ка ўсё ад ро біш, па дза-
ра біў шы ці зай г раў шы ў ла та рэю! Ка лі ты са 
снеж ня, лепш не ідзі ця пер на апе ра цыю.
(23.12. — 20.01.) Мо жаш рэ а лі за ваць свае 
важ ныя за ду мы. З 16.05. ад чу еш пры хіль насць 
лё су. Па ка жы сваю ўраж лі вую ду шу. 15-19.05 
трэ ба бу дзе ака заць пад трым ку, асаб лі ва дзе-
цям. Трап на ад ме ніш ін тэр’ ер. Бу дзеш аш чад-
ны, на ват ску па ва ты, са злос цю заў ва жыш, што 
17-21.05. пра ва ро ніў ней кую «ака зію», ды не 
пе рай май ся, гэ та не та кія за ла тыя го ры, якія ты 
ўяў ляў. Ця пер вар та ўда ла па чаць ху дзець.
(21.01. — 19.02.) 14.05. ад к ры юц ца пе рад та-
бою важ ныя дзве ры. 15-19.05. сха дзі да ле ка-
ра. Вель мі піль нуй ся 17-21.05., каб не зра біць 
па мыл ку, якую цяж ка бу дзе вы пра віць. Бу дуць 
шчас лі выя вы пад кі, ге ні яль ная ін ту і цыя, ах во та 
ўзяц ца за ам біт ныя за ду мы, рэ аль на аца ніў шы 
свае шан цы. Не за няд боў вай сяб роў, бо пас-
ля 16.05. за ра іц ца ад во ра гаў. Але з 17.05. (да 
21.05.) мо жаш спа дзя вац ца боль шых гро шай!
(20.02. — 21.03.) 15-20.05. мо гуць тур ба ваць 
ця бе зне ах во чан не, тры во га, нес па кой. Але ж 
ад 16.05. вык лі каць бу дзеш пры хіль насць да 
ся бе лю дзей (ха ця не а ба вяз ко ва ка ха ных). Ук-
лю чы сяб роў і сва я коў у су поль ную спра ву. 
Мо жаш стаць ме ды я та рам у ней кай ся мей най 
праб ле ме. Ка лі хо чаш па мя няць пра цу, не па лі 
за са бой ма стоў. Каш мар ны час для алер гі каў, 
не за бы вай ся пра ле кі.
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У па ле скай глы бін цы (85)Дзе ра ка? Яна пай ш ла ў той бок! 
— ба ба Га ля па ка за ла ру кой на 
лес, на ўсход. — І там трэ ба шу

каць Пры пя ці, за той да ро гай, што не да
лё ка Па ла жэ ва.

Гэ тае мес ца, пра якое га ва ры ла ба ба 
Га ля, я ўжо на ве да ла ча ты ры ра зы ды ні
ко лі не па ду ма ла пра яго як пра па ча так 
ра кі. Той глы бо кі, паў су хі роў, аб к ла дзе
ны па бе ра гах бе то нам, зда ваў ся за сты
лым і мёр т вым. Праў да, тут ра ка пер шы 
раз аз на ча ная і пад пі са ная. Але на ват 
дур ны ў по шу ках кры ніц бу дзе кі ра вац
ца на за хад, у бок Па ла поў, За ба лац ця, 
Гуч шы і Буд нік. Як раз у на ва кол лі Буд нік 
па зна ча ны фар маль ны па ча так Пры пя ці. 
На мес цы, ад нак, ча ка ла чар го вая скла
да насць.

— Бо тыя ка на лы зра бі лі з мно гіх пры
то каў, — ка жа ба ба Га ля, — і яны пай ш лі 
ў два ба кі.

Пры пяць на ра джа ец ца з ляс ных ба
лот, пры то каў і ва дзя ных цё каў у за ход
няй част цы Лю бом ль ска га ра ё на. Як раз 
тут ідзе во да па дзел між Бал тый скім 
і Чор ным мо ра мі. Во да па дзел па зна ча
ны кру та гор’ ем. Яно фі зіч на зак ры вае 
да ро гу ва дзе на за хад, тобок у Буг. На 
кар це кру та гор’е на па мі нае кштал там 
пад ко ву. У ся рэ дзі не гэ тай «пад ко вы» 
ля жаць ме на ві та Буд ні кі. Ра ней уся ва да 
сця ка ла ад сюль уніз, на паў ноч ны ўсход 
і там ста на ві ла ся Пры пяц цю. Ад нак у вы
ні ку ме лі я ра цыі во да па дзел штуч на пе ра
се ча ны. Ба ба Га ля на зва ла за кут кі, ад 
якіх пай ш лі імё ны пры то каў ка ля іх вё скі. 
І вось пры то кі з уро чыш чаў Ко ро лё вэ, 
Ніж ні вэ, Ста ры на, на кі ра ва ныя ка на лам 
у Буг. А апош нія: Згад ка, Пэт ры ліх і Бліз-
нев ске пай ш лі на ўсход і яны ме на ві та 
ў выг ля дзе ка на ла да лі па ча так Вер х няй 
Пры пя ці.

Ад па чу та га ба ле лі маз гі. Як вя до ма, 
на шы прод кі тэ ры то рыю во да па дзе лаў 
лі чы лі сак раль най зо най. Тут дзей ні ча лі 
ін шыя пра ві лы гра ві та цыі і вы ця ка лі га
ю чыя кры ні цы. Звы чай на ў та кіх мес цах 
пра жы ва ла шмат вя ду ноў, ма гаў, ча раў
ні коў.

У Буд ні ках я ад чу ва ла ся бе так, быц
цам у мя не раз маг ні ці лі ся маз гі. Ужо ад на 
дум ка пра жор ст кую апе ра цыю на ўлон ні 
во да па дзе лу да во дзі ла да га ла вак ру жэн
ня і дэ за ры ен та цыі. Заг на ная ў ка на лы 
пад лі ней ку ва да, за мест па рад ка ваць ме
та фі зіч ную пра сто ру, нак лі ка ла ба лю чы 
ха ос як пры біб лей скім ства рэн ні све ту. 
На да да так той штуч ны па ча так Пры пя ці 
ў на ро дзе абы хо дзяць шы ро кім ко лам. 
Мес ца лі чаць прак ля тым. Той, хто на ме
рыў ся дап лыс ці да кан ца ка на ла, за свой 
не раз важ ны крок мог зап ла ціць жыц цём.

* * *
Але ба ба Га ля бы ла поў нас цю зжы тай 

з мяс цо вым ба ло там і ле сам. Яна ве да ла 
як знай с ці ся бе на са мых хіст кіх і не бяс
печ ных тра пін ках. Жан чы на з цеп лы нёй 
рас па вя ла пра ваў ка, які за вёў ся не па да
лёк Буд нік.

— Свой воўк ні я кай шко ды не зро біць, 
— за я ві ла яна з жа лез най упэў не нас цю. 
— Ён жа па люе дзе сяць кі ла мет раў ад 
свай го ло га ва. А ін шыя ваў кі на яго тэ ры
то рыю не сту пяць, яны тры ма юц ца сва іх 
мес цаў. Праў да, пас ля Чар но бы ля і ваў кі 
пры ду рэ лі. Ча сам за бя га юць аж но сю ды 
і без пат рэ бы рэ жуць да бы так. У ле се 
так са ма звя ры на яш чэ не звя ла ся. Ёсць 
ко зы, ла сі, але ні і дзі кія ка ба ны, ад якіх 
про ста не адаг нац ца. То наш воўк не да
пус ціць іх да ся ла, а так бы ўсе ага ро ды 
зла ма та лі...

Цёп лы ра сказ ба бы Га лі пра ваў ка па
да ваў ся ка зач ным. Яна — дач ка лес ні ка, 
пер шыя га ды жы ла на ху та ры. Але пра
фе сія баць кі нак лі ка ла на сям’ю вя лі кае 
го ра. Яе дзя цін ства пра хо дзі ла пад зна
кам ста лін скіх рэ прэ сій. Баць ку вы вез лі 
ў Сі бір, ні бы та за спры ян не бай цам УПА.

— А ён быў звы чай ным лес ні ком, 
— ка жа жан чы на. — Ён не пры ста ваў 
з ты мі бан дэ ра мі. Вы вез лі, бо ўсіх тых, 
што пра ца ва лі ў ле се, пе ра ся лі лі.

Ра зам у ссыл ку тра пі ла ўся сям’я ся
стры баць кі. Га ла ва той сям’і так са ма 
быў лес ні ком. Рас стан не каш та ва ла 
мо ра слёз. Усё ча ка лі пі сем, ве стак. Яна 
так і не да ча ка ла ся баць кі. А дар за мо
ваў пе ра даў ёй, най ма лод шай у сям’і, 

дзед. Спа чат ку не ве да ла што з ім ра
біць, але з га да мі ўсё вяр ну ла ся і спра ца
ва ла...

Бо ка лі прый ш ла ў Буд ні кі ме лі я ра цыя, 
Га лі бы ло трыц цаць пяць га доў. Лю дзі не 
ве да лі, што ду маць пра асу шэн не ба лот. 
Кож ны пры вык да свай го ба ло та, ды яш
чэ больш да сва бо ды, якой най лепш уме
юць ка ры стац ца і це шыц ца лю дзі ле су. 
І на ват у са вец кія га ды яны ме лі та кое 
ад чу ван не, быц цам увесь лес на ле жаў 
ад ным ім. Хто ку ды ха цеў, то і вы га няў 

се я лі збож жа і лён. У або рах га да ва лі 
быд ла, сві ней, пту шак. Ба ба Га ля тры ма
ла ўвесь да бы так пад кан т ро лем. Як кал
гас ная бух гал тар ка зай ма ла ся яш чэ ла гі
сты кай і дзе толь кі маг чы ма шу ка ла да па
мо гі і да та цый. Але не су муе па тым ча се. 
Больш хва люе яе пе ра сы ха ю чы лес.

— Ад ва ды не бы ло вя лі кай шко ды, 
— ка жа. — Ча сам яна за лі ва ла ага ро ды 
і не бы ло буль бы. За тое ў ле се бы ло 
ўсё! А гры боў бы ло столь кі, што не пе ра
лі чыць, не ра ска заць...

у лю бы за ку так ка роў або ко ней 
на па пас. Так са ма дзе ха це лі ка сі лі 
ку пі ны. 

Той, хто пер шы зай ме ку сок се
на жа ці, дык яго са бе ко сіць. І ўсім 
ха па ла мес ца.

Ці ад чу ва лі ня го ды і стра ты ад 
ва ды, якая асаб лі ва вяс ной за лі ва
ла па ло ву вё скі? На ват ка ля ха ты 
Рус ла ны вы бі вае пры ток, ад яко га 
ле там від нее пра цяг лая яма. Як раз 
ва да пры вя ла і за ста ві ла лю дзей 
па ся ліц ца ў гэ тым мес цы. Як ка жа 
ле ген да, ся ло за сна ваў бе жа нец, 
які ха ваў ся ад прас ле ду і толь кі тут, 
ся род неп ра ход ных ба лот, на су хім 
груд ку, па ста віў свой бу дан. З ча сам 
па ся лі лі ся ін шыя і мяс ці на раз рас ла
ся. Сён ня тут да трох сот жы ха роў. 
Най боль шы роск віт вы паў на кал гас
ны пе ры яд. На асу ша ных па лет ках 

* * *
Спа чат ку, зда ва ла ся, што ме лі я ра цыя 

абы дзе Буд ні кі бо кам. Ды са мі лю дзі бяз
дар на на зі ра лі ўвесь за ка лот, тойсёй 
пра ро чыў на мес цы ба ло та пу сты ню.

— Ніх то нас не спы таў ці асу шыць 
ба ло та, — ка жа ба ба Га ля, — ніх то не па
тра ба ваў на шай зго ды. Тыя, што ка па лі 
ра вы эк ска ва та ра мі, так са ма не ха це лі 
га ва рыць ліш ня га.

Толь кі адзін ін жы нер ад ной чы ска заў 
цэ лую праў ду:

— Ва ду дык мы за бя рэм вам вель мі 
хут ка, але па вяр нуць на зад яе ўжо ніх то 
не па вер не!

Так і збы ло ся, але ра ка пап лы ла...
На раз ві тан не ба ба Га ля а бда ра ва ла 

нас ві наг ра дам са свай го ага род чы ка. 
Яна ска за ла так са ма за мо ву пе рад злым 
во кам. Мы та ды яш чэ не ве да лі, што 
прый дзец ца на ве даць прак ля тыя і ахі ну
тыя чор най сла вай мес цы.

А за мо ва ад зло га во ка — на ста ра
жыт на бе ла ру скай мо ве. Та кіх я ні дзе 
больш не су стрэ ла. Пе рад ма літ вай трэ
ба ска заць тры ра зы От чэ наш:

Іш ла Бо жа Ма ты
Ле ко ва ты хво ро го
От уро ку боль но го
Ра ба бо жа го
(ска заць як на зы ва ец ца)
Што б тые ўро кі
З нё го сыш лі
Як стрэ ла с про мэ ні
Яс но го сон ца на зэм лю
Так шчоб во ны выш лі
От мо го вы мов ле ня
Про шу по мош чы
От Ду ха Свя то го
На вся кое доб рэ ді э ло
Чы от мі эс ця пу сто го
Чы от віт ру лі хо го
Чы от чо ло ве ка лу ка во го
Чы от пра цы тяж койі
Чы от бо лез ні гор койі
Гос по ді із жэ ні і от ді лі
Ду хом тво ім свя тым
Най выш ша Пан на Ма рыя
Бо жа слу жэ ні ца
Оддай нам во лю уроч на го
Бу дэш нам по моч ні ца
Па нна хва лен на
Бо гом слав ле нна
Стань нам до по мо чы
Бу дэш прос лав ле на
Во імя От ца і Сы на і Свя то го Ду ха, амін!

(пра цяг бу дзе)
vФо та і тэкст Ган ны КАН Д РА ЦЮК Баба Галя з Буднік

 Буднікі, цэнтр

 Канал за  Гушчай , які нясе ваду адсочаную ад крніц Прыпяцці да Буга


