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У
рачыстасць прысваення гана
ровых званняў «Заслужаны для 
Гайнаўскага павета» адкрыў 
стараста Гайнаўскага павета Мі

раслаў Раманюк, які прывітаў сабраных. 
Былі сярод іх драгічынскі епіскап ксёндз 
прафесар Тадэвуш Пікус, дэкан Кляшчэ
леўскай акругі мітрафорны протаіерэй 
Мікалай Келбашэўскі, дэкан Нарваўскай 
акругі мітрафорны протаіерэй Васіль 
Рошчанка, праваслаўныя і каталіцкія 
святары, старшыня суполкі «Пронар» 
у Нарве Сяргей Мартынюк, дарадчык 
міністра адукацыі, а яшчэ нядаўна войт 
Боцькаўскай гміны Станіслаў Дэрэгайла, 
маршалак Падляшскага ваяводства Ежы 
Ляшчынскі, ваяводскія, павятовыя і гмін
ныя радныя, стараста Бельскага павета 
Славамір Снарскі і бургамістр Гайнаўкі 
Ежы Сірак, які адзнаку «Заслужаны 
для Гайнаўскага павета» атрымаў у мі
нулым годзе, але тады не мог прыбыць 
на ўручэнне адзнак. На мерапрыемства 
прыбылі таксама войты гмін Гайнаўскага 
павета, гайнаўская віцэстараста Ядві
га Дамброўская і кіраўнікі аддзяленняў 
Павятовага стараства ў Гайнаўцы, ды
рэктары школ, каменданты дзяржаўных 
мундзірных службаў рэгіёна, кіраўнікі 
шматлікіх устаноў, прадпрымальнікі Гай
наўшчыны.

— Спаткаліся мы на юбілейнай дзя
сятай сустрэчы для ўручэння адзнак 
«Заслужаны для Гайнаўскага павета». 

З 2009 года прысвойваюцца яны Радай 
Гайнаўскага павета асобам, арганізацы
ям і прадпрыемствам, якія спрычыніліся 
да гаспадарчага і культурнага развіцця 
нашага павета, актыўна дзейнічаюць на 
грамадскіх пачатках у карысць жыхароў 
павета і яго прамуюць. Дагэтуль былі 
прызначаны 103 адзнакі «Заслужаны 
для Гайнаўскага павета», таксама стар
шыні суполкі «Пронар» у Нарве Сяргею 
Мартынюку і самой суполцы «Пронар», 
якая апрача прамысловай дзейнасці 
таксама прамуе наш павет на Польшчу 
і замежжа, — сказаў гайнаўскі стараста 
Міраслаў Раманюк.

Старшыня суполкі «Пронар» Сяргей 
Мартынюк звярнуўся да павятовых улад 
з прапановай арганізаваць навучанне 
новым прафесійным спецыяльнасцям, 
выпускнікі якіх знойдуць працу ў абста
ляваных па сучаснаму прадпрыемствах. 
Заклікаў таксама сабраных не спыняць 
сваёй актыўнасці, фарміраваць новыя ма
ры і старацца іх рэалізаваць у Гайнаўскім 
павеце. Стараста Раманюк падзякаваў 
Сяргею Мартынюку за гасціннасць і ўру
чыў яму карціну, намаляваную гайнаўскім 
мастаком Пётрам Гаганам. Адзнакі ўруча
ліся лаўрэатам пад гукі Духавога аркестра 
Добраахвотнай пажарнай каманды ў Гай
наўцы, якім дырыжыруе Кшыштаф Рама
нюк. Аркестр даў таксама кароткі канцэрт. 
Пасля афіцыйнай урачыстасці ў сабраных 
была магчымасць паразмаўляць падчас па

частунку. Сярод сёлетніх лаўрэатаў зван
ня «Заслужаны для Гайнаўскага павета» 
былі індывідуальныя асобы, прадстаўнікі 
суполак і няўрадавых арганізацый, у тым 
ліку наш тыднёвік «Ніва».

— «Ніва», якая выдаецца звыш 60 га
доў, паказвае жыццё жыхароў Гайнаўшчы
ны, нашы праблемы і поспехі. «Ніва» цэлы 
час застаецца блізкай жыхарам нашага 
рэгіёна, а пры гэтым не толькі прапаган
дуе беларускую мову, культуру і нашы 
традыцыі, але таксама прамуе Гайнаўскі 
павет і ўсім гэтым заслужыла званне «Зас
лужаны для Гайнаўскага павета», — ска
заў гайнаўскі стараста Міраслаў Раманюк.

Адзнаку «Заслужаны для Гайнаўскага 
павета» і дыплом з рук старасты Раманю
ка і старшыні Рады Гайнаўскага павета 
Леха Міхаляка атрымаў галоўны рэдак
тар Тыднёвіка беларусаў у Польшчы «Ні
ва» Яўген Вапа.

— Званне «Заслужаны для Гайнаўска
га павета», прысвоенае нашаму тыднёві
ку, гэта вылучэнне для нашых чытачоў, 
карэспандэнтаў і журналістаў. Зараз 
большасць журналістаў нашага тыднё
віка, як і я, родам з Гайнаўскага павета, 
многа нашых карэспандэнтаў пісалі і да
сылаюць нам артыкулы з Гайнаўшчыны. 
Тыднёвік «Ніва» ўсебакова паказвае 
жыццё беларусаў у Гайнаўскім, Бель
скім, Сакольскім і Сямятыцкім паветах. 
Адзнака «Заслужаны для Гайнаўскага 
павета» прысвоенае нашаму тыднёвіку, 

гэта доказ пашаны да беларусаў, якія 
чытаюць наш тыднёвік. Гэтая адзнака 
— першая, якую «Ніва» атрымала пасля 
1989 года ад самаўрадаў Беласточчыны, 
паза вылучэннем, якое мы атрымалі 
з нагоды нашага юбілею ад ваяводскага 
самаўрада. Аднак «Ніва» павінна паявіц
ца таксама ў самаўрадавых асяродках 
культуры, бібліятэках ды павятовых і гмін
ных установах на тэрыторыі населенай 
беларусамі, — сказаў рэдактар Яўген Ва
па, якога фельетоны аб Гайнаўшчыне, 
а ў тым ліку і пра яго родны Доўгі Брод 
друкуюцца ў «Ніве».

Я сам жыву ў Гайнаўцы і на працягу 
звыш дваццаці гадоў працы ў нашым тыд
нёвіку многа пісаў аб Гайнаўскім павеце. 
Пра Гайнаўшчыну пішуць таксама іншыя 
нашы журналісты і карэспандэнты, між 
іншым Янка Целушэцкі з Ляўкова і Уладзі
мір Сідарук з Кузавы.

Званне «Заслужаны для Гайнаўскага 
павета» атрымаў мітрафорны протаіе
рэй Георгій Ацкевіч, настаяцель Права
слаўнага прыхода святога велікамучані
ка Дзмітрыя Салунскага ў Гайнаўцы, які 
кіраваў будовай Дзмітрыеўскай царквы. 
Айцец Георгій Ацкевіч працаваў настаў
нікам праваслаўнай рэлігіі ў Гайнаўскім 
белліцэі, хадайнічаў за выдзяленне ўчаст
ка пад другі праваслаўны могільнік у Гай
наўцы, а пасля арганізаваў яго.

«Ніва» годна звання 

Рада Гайнаўскага павета 26 студзеня прызначыла 
19 ганаровых званняў «Заслужаны для Гайнаўскага 
павета», у тым ліку Тыднёвіку беларусаў у Польш
чы «Ніва». Адзнакі былі ўручаны 8 лютага ў памяш
каннях суполкі «Пронар» у Гайнаўцы, якая восенню 
мінулага года адкрыла сваю фабрыку ў горадзе. 
Юбілейнае дзясятае ўручэнне адзнак «Заслужаны 
для Гайнаўскага павета» адбылося ў прысутнасці 
лаўрэатаў папярэдніх гадоў і шматлікіх гасцей.

«Заслужаны для Гайнаўскага павета»

vАляксей МАРОЗ
Фота: racyja.com
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Сваімі вачыма

Метафара?

Кліенты
фінансавых магнатаў

Улада
савецкая

Свет кру жыц ца і ім чыць з та кой хут кас
цю і коль кас цю ін фар ма цый ных па дзей, 
што ад роз ні ваць важ нае ад смец ця ста но
віц ца што раз ця жэй. І гэ та, зда ец ца, уся 
сут насць той ме дый най апе ра цыі, мэ та 
якой — звес ці кож на га з нас да ад чу ван
ня ін тэ лек ту аль най бе за ба рон нас ці, а за
тым да ляг чэй шай ма ні пу ля цыі на шы мі 
эмо цы я мі. Як бач на па тым, што дзе ец ца 
ва кол нас, ме на ві та поў нае кі ра ван не ча
ла ве чы мі па чуц ця мі гэ та тая ма ра, да якой 
ім к нуц ца хво рыя на ўла ду і гро шы ма ца кі 
гэ та га све ту. Та ды знач на ляг чэй вык лі
каць дэ зін фар ма цыю, кан ф лік ты, гас па
дар чыя кры зі сы, ці ма ні пу ля ваць унут ры
па лі тыч ным жыц цём кра і ны. Асаб лі ва гэ та 
ві да воч нае ў час вы бар чых кам па ній на 
ўсіх уз роў нях. Та му гэ ты і на ступ ны год 
у поль скіх рэ а лі ях бу дзе вес ці ся сап раў д
нае зма ган не за па лі тыч ныя, ка ра леў скія 
пры ві леі і ка ро ны, а не толь кі гі ста рыч нае 
кі но ча соў ся рэд ня веч ча ў на шых тэ ле

ві за рах. Па чар зе, рых ту юц ца нам гэ тай 
во сен ню са маў ра да выя вы ба ры, по тым 
вяс ною на ступ на га го да ча ка юць нас гон
кі ў Еў ра пар ла мент, каб із ноў на во се ні 
2019 го да ра зыг раць зма ган не пра мес цы 
ў поль скім пар ла мен це. За тым пе рад на мі 
паў та ра го да рэ аль на га, па вы ша на га і ма
ні пу ля ва на га ці ску эмо цый у поль скім гра
мад стве. Аж страх па ду маць, коль кі і якіх 
бо чак з по ра хам му сяць за раз рых та ваць 
на гэ тыя тры вой ны ва ра гу ю чыя па лі тыч
ныя ла ге ры поль скай па лі ты кі. А кож ная 
та кая боч ка му сіць вык лі каць са праўд ны 
ўзрыў, які ма юць заў ва жыць звы чай ныя 
вы бар ш чы кі і ад на час на аб ліць граз зю 
і сму ро дам сва іх са пер ні каў. Так як ка
лісь ці, іду чы на вай ну, ад па вед на з та га
час ны мі пат ра ба ван ня мі ў кож най з ар мій 
рых та ва ла ся ад па вед ная спа жы ва і аму ні
цыя. Па мя та ем з ле ген дар ных пе ра ка заў 
як, рых ту ю чы ся на Грун вальд на вай ну 
з кры жа ка мі, ка роль Ягай ла і князь Ві таўт 
са сва і мі дру жы на мі па ля ва лі на звя роў 
ва ўсіх пуш чах, так са ма і ў на шай Бе ла

веж скай, каб по тым са ліць мя са ў боч кі 
дзе ля ла гі стыч най бяс пе кі. Ка ра леў скі 
і кня жы бю джэт мог да зво ліць са бе на 
та кія вы дат кі. Ха ця па мя тай ма, што вой ны 
гэ та каш тоў ная спра ва і ка лі аб дзер тыя 
па дат ка мі ка ра леў скія пад да ныя не за бяс
печ ва лі кош таў, то кі ру ю чыя па та на лі па 
ву шы ў даў гах. Хва ро ба ўлада ран ня і пе
ра ма ган ня про ста бяс цэн ная. Якім і чы ім 
кош там — гэ та для зям ных ула да роў не 
мае зна чэн ня.

Пі шу з та кім гі ста рыч ным ад ступ лен
нем, каб ус вя до міць яш чэ раз ад ну праў
ду: там, дзе па лі ты ка, там і па трэб ны 
гро шы. Тры вы бар чыя кам па ніі для па лі
тыч ных сіл, якія фі нан су юц ца з бю джэ ту 
дзяр жа вы, гэ та той мо мант за раз, каб 
на доў гія га ды выз на чыц ца ў Поль ш чы 
з ро ляй лі да раў і прай г ра ных. Для ма лых 
пар тый і гра ма дзян скіх ру хаў не пад сі лу 
спа бор ні чаць у так ня роў ным зма ган ні. 
Ад нак ам бі цыі і мэ та быць адзі ны мі, кі ру ю
чы мі пры му шае па лі ты каў шу каць гро шай 
у тых, хто іх мае. Бед ныя, гра мад скія дзе

я чы і іх струк ту ры раз ліч ва юць на сто ці 
дзвес це зло тых сва іх сяб роў ці су се дзяў. 
Вя лі кія сяб ру юць з вя лі кім біз не сам. Фі
нан са выя маг на ты і па лі тыч ныя ме цэ на ты 
доб ра ра зу ме юць, што час вы ба раў гэ та 
так са ма мо мант для іх няй пас пя хо вас ці, 
каб па да іць дзяр жа ву дзе ля сва іх ця пе
раш ніх і бу ду чых ін та рэ саў. І тут рап там 
па лі тыч ныя афар боў кі ці сім па тыі зы хо
дзяць з по ля зро ку па лі ты каў і ба га це яў, 
бо яны на ся бе асу джа ны ў та кой па лі тыч
нафі нан са вай сі стэ ме дзяр жа вы. Як па
каз ва юць ус па мі ны ці пра та ко лы до пы таў 
тых, што пра ля це лі ся на су ты ку ін та рэ саў 
біз не су і па лі ты кі, дас вед ча ныя ў па лі тыч
най эка но міі пла ці лі кож на му ад ле вых да 
пра вых, па коль кі вы гад на мець стра хоў ку 
з кож на га бо ку. Так спра вы ма юц ца на 
вяр шы ні агуль нак ра ё вых ці ва я вод скіх 
да мо ваў. Бо з дру го га бо ку, хто гля дзеў 
поль скі кі на фільм „Uk ład zam k nię ty”, мог 
па ба чыць як мо гуць за дзей ні чаць жор ны 
дзяр жа вы і яе ін ст ру мен ты ў да чы нен ні 
да не пас лух мя ных. У апош нім ча се шмат 
та кіх рэ аль ных гі сто рый ста ла агуль на
вя до мы мі. Па доб ныя спра вы і не чу жыя 
на на шым пад ляш скім па на двор ку. У нас 
гэ та яш чэ ці ка вей. У су вя зі з не да хо пам 
гро шай у мяс цо вых па лі ты каў, усе яны, 
па чаў шы най перш ад са маў ра даў цаў, 
а на пар тый ных дзе я чах скон чыў шы, ста
лі за лож ні ка мі і клі ен та мі маг на таўбіз не
соў цаў. Дзе не глянь, усё ві даць. А бу дзе 
яш чэ ле пей, бо ж вы ба ры пе рад на мі.

vЯў ген ВА ПА

Ка лі хто яш чэ не ве дае, ці ўжо за быў ся, 
то не паш ко дзіць на га даць, што ў Бе ла ру сі 
на гэ тым тыд ні па чы на ец ца га ла са ван не 
за кан ды дац кія мес цы ў мяс цо выя са ве ты. 
На гэ тым тыд ні і за кан ч ва ец ца. Зрэш ты, 
усё ідзе і ўсё прой дзе без сюр п ры заў, спа
кой на, ці ха, як і на ле жыць у кра і нах з та кой 
сі стэ май ула ды як у нас. А вось што гэ та за 
сі стэ ма не кож ны мо жа ра заб рац ца. На зі
ра ю чы за ця пе раш ні мі вы ба ра мі ад са ма га 
па чат ку са мы мі ці ка вы мі раз ва га мі на гэ тую 
тэ му для мя не ста лі па куль што вы каз ван ні 
ад на го ста ла га ча ла ве ка, які, чы та ю чы пла
кат з пе рад вы бар най агі та цы яй, за дум лі ва 
пра буб ніў:

— Са ве ты, са ве ты... Зноў гэ тыя са ве ты. 
А зда ец ца ж ня даў на ка за лі, што з са ве та мі 
ўжо ўсё. Раз ві та лі ся. Са вец кая ўла да ні бы
та пра йгра ла і ска на ла. Ві даць, чар го вы 
раз пад ма ну лі.

Я аж но рас с мя яў ся. Не выт ры маў. За га
ва рыў з ім. Тым больш што муж чы на наў
мыс на буб неў так, каб я па чуў. Ві даць, сам 
быў не су праць па дзя ліц ца дум ка мі на тэ му 
бя гу ча га па лі тыч на га мо ман ту ў Рэс пуб лі цы 
Бе ла русь:

— А што, — пы таю, — вам нез ра зу ме
ла? Ад бы ва юц ца вы ба ры дэ пу та таў мяс цо
вых са ве таў. Гэ та та кія лю дзі, якія ні бы та 
вы ра ша юць мяс цо выя праб ле мы. Та му на 
гэ тым мяс цо вым роў ні і ства ра юць са ве ты.

— Вось я і ду маю, — ад каз вае су раз моў
ца, — што ка лі вы бі ра ем са ве ты, то ўла да 
та ды са вец кая. Гэ та ж ла гіч на. Але ж са вец
кая ўла да ні бы та ляс ну ла ся ра зам з Са вец
кім Са ю зам. Вось я і раз ва жаю ды га даю: 
ляс ну ла ся яна, ці не ляс ну ла ся. Мо жа і Са
вец кі Са юз яш чэ іс нуе, — смя ец ца.

Даў но мне не бы ло так ве се ла. Вы ра
шыў па дыг раць. А ча му не па дур ка ваць, як 
у дзя цін стве:

— А да вай це ў лю дзей спы та ем, — пра
па ноў ваю. — Бо пы тан не вель мі фі ла соф
скае. Та му дум ка гра ма дзян, якія да рэ чы па 
су мяш чаль ні цтве з’яў ля юц ца яш чэ і па тэн
цый ны мі вы бар ца мі і чы ста тэ а рэ тыч на вы бі
ра юць гэ тую ўла ду, бу дзе на пэў на ці ка вай.

Аку рат ля вы бар ча га пла ка та спы ні ла ся 
ста рэнь кая ба бу ся і ста ла яго вы ву чаць.

— Вось мы як раз пра вы ба ры і спра ча

ем ся, — звяр ну лі ся мы да яе. — А га лоў нае 
пы тан не та кое: ці іс нуе Са вец кі Са юз, ці яго 
ўжо ня ма? І ці іс нуе ў нас па сён няш ні дзень 
са вец кая ўла да? Мо жа вы нам пад ка жа це?

На маё здзіў лен не ба бу ся сур’ ёз на за ду
ма ла ся над на шым пы тан нем, ха це ла пай
с ці, ні чо га не ад ка заў шы, але пас ля ўсё ж 
вы да ла:

— А скуль я ма гу ве даць. Вы ў ка го ма ла
дзей ша га спы тай це.

Але ма ла дзей шыя толь кі ўсмі ха лі ся і ні чо
га не ад каз ва лі.

— Хі ба што не хо чуць вы гля даць 
дур ня мі, та му вы ра шы лі лепш ні чо га не 
га ва рыць, — смя ец ца мой су раз моў ца. 
— Пры ём та кі ёсць, маў чаць, каб вы гля
даць ра зум ным. І доб ра на пэў на ро бяць, 
бо пра віль на га ад ка зу на гэ тае пы тан не 
хі ба што і ня ма ўво гу ле. Ну, з Са вец кім Са
ю зам то прас цей. Мож на з ней кай сту пен
ню ве ра год нас ці сцвяр джаць, што яго то 
ўжо ня ма. Хоць па вя лі кім ра хун ку і гэ та не 
факт. Ну, а пра са вец кую ўла ду то хі ба што 
пра віль на га ад ка зу зу сім не іс нуе. Ну, раз 
фар маль на ў нас кі ру юць са ве ты, то ўла да 
са вец кая. А раз ула да са вец кая, то і са вец
кая кра і на ні ку ды не дзе ла ся. Але ж з са вец
кай сі стэ май як бы ўжо па кон чы лі. Зноў жа 
фар маль на. Ну, але тым не менш...

— Аса бі ста я ба чу ў ва шых сло вах ло гі
ку, — пад т рым лі ваю да лей ды я лог са сва ім 
но вым зна ё мым. — Са праў ды, хо чац ца 
ве даць да ска на ла, якую ўла ду мы ўсё ж вы
бі ра ем. Ха ця са сло вам „вы бі ра ем” тут яў ны 
пе ра бор.

— А што, са сло вам „ула да” пе ра бо ру 
ня ма? — ра го ча ён. — Хоць лепш за ўсё 
ў іх са міх спы таць. За даць ім два гэ тыя пы
тан ні. Пер шае: ці лі чаць яны ся бе ўла дай? 
Ну, а ка лі лі чаць, то за даць дру гое: а якой 
ула дай яны ся бе лі чаць, са вец кай ці не? Ці 
якой сь ці ін шай. Ка лі так, то якой ін шай? Ой, 
як ці ка ва, што яны ад ка жуць.

Ой, як ці ка ва! Са праў ды! У мя не зноў ці
ка васць да гэ тых вы ба раў з’я ві ла ся. Ну, не 
да са міх, там усё ўжо для мя не зра зу ме ла. 
А вось да та го, кім но выя дэ пу та ты мяс цо
вых са ве таў са мі ся бе бу дуць лі чыць. Са вец
кай ула дай, ці якой ін шай?

Зраб лю ўсё, каб па тра піць на па ся джэн
не і за даць гэ тыя пы тан ні. Ну, трэ ба ж не як 
і са мо му да ве дац ца, і на род ных аб ран ні каў 
аза да чыць. Вось хай са бе ду ма юць і ра яц
ца між са бой. Якні як — са ве ты.

vВік тар СА ЗО НАЎ

Скры жа ван ні, раз да рож жы на паў ня юць 
мя не пер шас най тры во гай. Як і што дзён ны 
вы бар. Лю бое ра шэн не ха вае ў са бе сліз ка
га ву жа ку і ліп ка га па ву ка. І зла вес на га па
цу ка, і змроч ны цень. Ці кож ны ча ла век мае 
та кія фо біі? Гэ та з іх бя рэц ца ча ла ве чая 
схіль насць слу хаць аў та ры тэ ты. І не толь кі 
іх, як лю дзей, якія з рэд кай упэў не нас цю 
па каз ва юць паль цам у той, а не ў ін шы бок. 
Не вя до ма ка лі аб ст рак т ныя «ба кі» пе рат
ва ра юц ца ў рэ аль ныя да ро гі. І не так лёг ка 
за вяр нуц ца з іх...

Мая пры ро да хут чэй ба яз лі вая, і, да рэ
чы, я не ве ру, што яна ка ліне будзь ха це
ла б пад няц ца да ге ра іч нас ці. Як гэ та ні 
па ра дак саль на, ад нак, ге ра ізм не ад’ ем ная 
част ка май го паў ся дзён на га жыц ця. Толь кі 
што я не заў ва жаю яго ў сва іх ма раль ных 
вы ба рах, якія пат ра бу юць про стай, ча ла ве
чай муж нас ці. Да рэ чы, у пэў ным сэн се гэ та 
ста віц ца да ўсіх, на ват са мых ма лень кіх 
жыц цё вых вы ба раў. Гэ та звя за на з тым 
про стым фак там, што чым больш я ана лі
зую ў ро зу ме не ка то рыя важ кія ра шэн ні, 
тым больш ра зу мею скла да насць пры чы ны 
і пас ля доў нас ці — усе гэ тыя «за» і «су
праць». Яны ста яць у ас ноў ным у не вы ра
шаль ным ба лан се. У та кой сі ту а цыі маг чы
мае пра віль нае ра шэн не? На са мой спра
ве, я іх раз г ляд ваю на ват су праць са бе. Па 
мне ня ма тут ані тро хі ге ра із му. Больш за 
тое, з усяе сі лы ўхі ля ю ся ад яго, та му што 
яго фо нам з’яў ля ец ца няў хіль ная смерць. 
На са мой спра ве, гэ тыя два зна чэн ні спа лу
чае знак роў нас ці. Та му я ад маў ля ю ся ад 
уся кай дум кі пра ге ра ізм, каб скі нуць ця жар 
смер ці. Та кім чы нам, ра шэн не, якое я раб
лю ця пер, вось у гэ ты мо мант, з’яў ля ец ца 
пра ця гам мі ну лых, большменш свя до мых 
вы ба раў. А больш кан к рэт на, спрак ты ка ва
ных ра ней і пра ве ра ных узо раў пры няц ця 
ра шэн няў — рэд ка нон кан фар міс ц кіх. 

Жыц цё, як ка жа мой бе ла ру скі ся бар 
з яц вяж скім пе ра ка нан нем, гэ та не аў та ма
біль, на якім мо жа це сва бод на раз ва роч
ваць, на ват на без да рож жы. Гэ та рэй ка вы 
цяг нік. На ім толь кі едзеш, або спы ня еш ся, 
пры тым пад наг ля дам се ма фо ра. І заў сё
ды па мар ш ру це, які нех та на пі саў. Ка лі ру
хац ца су праць яго, урэ жаш ся. Са праў ды 
гэ так жа, ка лі ад воль на спы ніш ся. Та ды 
ка таст ро фа на ля тае на ця бе. У абод вух вы
пад ках гэ та са ма раз бу раль ны акт.

Сва бод ны вы бар па сут нас ці зас на ва ны 
на бе зу моў най празе жыц ця. Кан фар мізм 
з’яў ля ец ца яго га лоў ным са юз ні кам. Адзі
нае, што мы мо жам зра біць, умоў на, злёг ку 
за ма ру дзіць яго кан фар міс ц кі ім пульс або 
па ско рыць яго з ус ве дам лен нем, ад нак, 

што не паз бег
нем сур’ ёз ных 
на ступ стваў за 
спаз нен не ці 
за вя лі кую хут
касць пры ез ду 
на кан чат ко
вую стан цыю. 
Ці ка ва, што 
ў ад па вед нас ці з фа та лі стыч ным раск ла
дам, на пі са ным блі ску чым пісь мен ні кам 
Фран цам Каф кам, гэ тыя стан цыі бу дуць 
па сту по ва сці рац ца на да рож най кар це. Не 
ве даю ча му, але яны раз меш ча ны ме на ві та 
там, дзе мы спы ня ем ся. Аб са лют най упэў
не нас ці, ад нак, што даб ра лі ся мы ў пат рэб
нае мес ца і час, мы ні ко лі не ма ем. Та кім чы
нам, гра фік, па якім, як мяр ку ем, мы едзем, 
ста но віц ца ме та фі зіч ным пла нам. Не за леж
на ад та го, ці мы спы ні лі ся ў па трэб ным мес
цы ці не, ня сем за гэ та поў ную ад каз насць 
і ба лю чыя на ступ ствы. І яны не паз беж ныя.

... Але ці гэ та так на са мой спра ве? 
У па чат ку лю та га з’я віў ся шы ро ка ка мен та
ва ны ў не за леж ных ад ця пе раш няй ула ды 
ліст, яко га важ ныя ўрыў кі пра цы тую: «[...] 
мы ха це лі б вы ка заць глы бо кую за кла по ча
насць у су вя зі з хва ляй аг рэ сіі, якая рас це 
ў поль скім гра мад стве на на цы я наль най, 
ра са вай і рэ лі гій най гле бе. З кра і ны, якая 
мо жа пах ва ліц ца доў гай і слаў най тра ды
цы яй сва бо ды і та ле ран т нас ці [...]». І да
лей: «На шу асаб лі вую за кла по ча насць 
і су пра ціў вык лі ка юць шмат лі кія і шум ныя 
пра я вы ан ты се мі тыз му, якіх мы свед кі ад 
тыд ня, ка лі пар ла мент пры няў пап раў ку 
да За ко ну аб ІНП. Гу чаць там га неб ныя, 
под лыя фар му лёў кі, узя тыя жыў цом з рэ
пер ту а ру най гор шых ша ві ні стаў. [...] «Мы, 
Поль ская На цыя — усе гра ма дзя не Рэ чы 
Пас па лі тай» — так зна чыц ца ў Кан сты ту
цыі на шай кра і ны. Та кім чы нам, ніх то не 
мае пра ва ад мо віць ін ша му гра ма дзя ні ну, 
які на ле жыць да на цы я наль най па лі тыч най 
су поль нас ці, не за леж на ад ра сы, ко ле ру 
ску ры, эт ніч най ці рэ лі гій най пры на леж нас
ці. Ніх то не мае пра ва ка гоне будзь вык лю
чыць з гэ тай су поль нас ці. Мы зак лі ка ем 
ула ды Поль скай Рэс пуб лі кі, Прэ зі дэн та, 
Пар ла мент і Урад да вы ка нан ня гэ тых ас
но ват вор ных прын цы паў і суп раць дзе ян ня 
ўсім фор мам ксе на фо біі, не цяр пі мас ці 
і ан ты се мі тыз му». Ліст быў пад пі са ны 
прад стаў ні ка мі ўкра ін цаў, ка ра і маў, сла
ва каў, ка шу баў, лі тоў цаў, ра сі ян, лэм каў, 
та та раў, якія жы вуць у Поль ш чы. Под пі су 
прад стаў ні ка бе ла ру скай мен шас ці ў Поль
ш чы ня ма.

vМі ра слаў ГРЫ КА
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Што дзень рэ а лі зу юц ца 
і раз ві ва юць свае за ці каў-
лен ні, со чаць за тэ ма мі, 
якія пры но сяць ім неш та 
больш чым ма тэ ры яль нае 
за да валь нен не. Ме на ві-
та та кіх твор цаў вы бра лі 
і да ца ні лі, каб іх няя пра ца 
ўзба га ча ла і паў п лы ва ла 
на тых, які бу дуць з ёю су-
ты кац ца.

Ба гац це 
ў раз на стай нас ці

Шас нац цаць твор цаў з Пад ляш ша ат
ры ма лі сты пен дыі мар шал ка Пад ляш ска
га ва я вод ства.

У Бе ла стоц кім гі ста рыч ным му зеі ад бы
ла ся ўра чы стасць уру чэн ня сты пен дый 
мар шал ка ў га лі не ма стац кай твор час ці, 
рас паў сю ду куль ту ры і ахо вы пом ні каў 
куль ту ры на 2018 год.

— Гэ та лю дзі з роз ных га лін куль ту ры: 
ёсць і гі сто ры кі, ак цё ры, лі та ра та ры, — 
ад зна чыў ды рэк тар дэ пар та мен та куль ту
ры Мар шал коў скай уп ра вы Ана толь Вап. 
— Дзя ку ю чы сты пен дыі бу дуць яны маг лі 
пра ца ваць больш спа кой на, не кла по ціц
ца пра ма тэ ры яль ныя срод кі. А вы ні каў, 
вя до ма, ча ка ем, заў сё ды з ці ка вас цю 
прыг ля да ем ся рэ зуль та там пра цы.

За я вак на ат ры ман не сты пен дыі нап
лы ло мно га, што мо жа свед чыць пра 
тое, што Пад ляш ша са праў ды, ка лі га ва
рыць пра куль ту ру, ба га ты рэ гі ён. Ка мі
сія пад кі раў ні цтвам пер ша га мар шал ка 
Пад ляш ска га ва я вод ства Сла ва мі ра 
Згжы вы вы бра ла 16 сты пен ды я таў.

— У ка мі сіі ня ма ані вод на га прад стаў
ні ка Мар шал коў скай уп ра вы. Гэ та толь кі 
лю дзі куль ту ры, якія не пра цу юць ва ўста
но вах, — ад зна чыў ды рэк тар дэ пар та
мен та куль ту ры Мар шал коў скай уп ра вы 
Ана толь Вап. — Вось яны і прыз на ча юць 
сты пен дыі сва ім ка ле гам. Уп ра ва ва я вод
ства вель мі ша нуе іх ра шэн не і рэд ка 
ка лі бы ва юць ней кія зме ны.

Дзя ку ю чы та кім 
лю дзям, мы 
ста но вім ся 
пры га жэй шы мі

У чац вер 8 лю та га ў Гі ста рыч ным му
зеі ў Бе ла сто ку ад бы ла ся ўра чы стасць 
«Пад ляш скія та лен ты для Не за леж най», 
у час якой уз на га ро джа ныя твор цы ат ры
ма лі з рук мар шал ка Ежы Ляш чын ска га 
і ві цэмар шал ка Ма цея Жыў ны сты пен ды
яль ныя дып ло мы.

— Гэ та важ ны дзень для са маў ра да, 
для лю дзей, якія зай ма юц ца куль ту рай, 
— ад зна чыў мар ша лак Ежы Ляш чын скі. 
— Тра ды цый на ўжо хо чам ад зна чыць, 
а перш за ўсё пад тры маць пра цу тых, 
якія ства ра юць. Дзя ку ю чы та кім асо бам 
куль ту ра ў на шым ва я вод стве раз ві ва ец
ца. Ме на ві та дзя ку ю чы та кім лю дзям мы 
ста но вім ся пры га жэй шы мі, муд рэй шы мі.

У гэ тым го дзе бы ло прыз на ча ных 8 
паў га до вых сты пен дый па 6 ты сяч зло
тых кож ная і 8 га да вых — па 8 ты сяч 
зло тых.

— Твор цы, якія зай ма юц ца не ка мер
цый ны мі рэ ча мі, не попкуль тур ны мі, 
пат ра бу юць пад трым кі, — ска заў Ма цей 
Жыў на. — Ду маю, што ка лі да ем сты
пен дыю, якая мае эла стыч ны ха рак тар, 
сты пен дыю, якая дае маг чы масць рэ а лі
за цыі кан к рэт най за да чы, да ем ад на ча
со ва маг чы масць па ляг чэн ня пра цэ су 
рэ а лі за цыі за ду мы ар ты ста. Наш дос вед 
на пра ця гу ўсіх апош ніх га доў да каз вае, 
што гэ та ге ні яль ная да ро га, пад трымкі 
раз віц ця ар ты стаў у на шым рэ гі ё не.

Бе ла ру ска-поль скія 
пра ек ты

Ся род сты пен ды я таў апы ну лі ся і дзве 
поль скія бе ла ру скі: Ган на Кан д ра цюк
Свя руб ская ат ры ма ла сты пен дыю на на

пі сан не цык ла рэ пар та жаў, прыс ве ча ных 
гі сто рыі і лё сам лю дзей, што жы вуць у Бе
ла веж скай пуш чы па абод вух ба ках мя жы. 
Анэ та Пры ма каОнішк ат ры ма ла сты пен
дыю на дас ле да ван не па тэ ме „Ад бе жан
ства да аб ме ну на сель ні цтвам. Да лей шыя 
лё сы бе жан цаў 1915 го да”.

— Сты пен дыя дае та кі рэ аль ны пад му
рак, пад ма ца ван не, але я ха чу ска заць так
са ма, што яна дае штур шок для аў та ра, 
каб пра цяг нуць, як у ма ім вы пад ку, пэў ныя 
тэ мы, — ад зна чы ла жур на ліст ка Ган на 
Кан д ра цюк.

Тэ май мя жы бу дзе так са ма зай мац ца 
ма ла ды ма стак Па вал Ма ты шэў скі, які 
хо ча рэ а лі за ваць муль ты ме дый ны пра ект 
су поль на з вя до мым бе ла ру скім ма ста ком 
Сяр ге ем Ша бохі ным. Вя ду чай тэ май іх няй 
пра цы бу дзе па ка зан не поль скабе ла ру
ска га па гра ніч ча. Паў ста лыя пра цы бу дуць 
па каз ваць на вы стаў ках у Поль ш чы і Бе ла
ру сі.

Так са ма му зы кай мож на ахоп лі ваць па
гра ніч ча. До ка зам на гэ та з’яў ля ец ца акар
дэ а ніст, му зы ка Мі ра слаў Цяс ноў скі. Ад 20 
га доў грае ён поль скія і бе ла ру скія аб рад
ныя і бу дзён ныя пес ні. Мі рас ла ва мож на 
су стрэць на сцэ нах у час фаль к лор ных ме
ра пры ем стваў — тых гмін ных, як і ра ён ных 
ці ва я вод скіх. Сты пен дыя да па мо жа яму 
зрэ а лі за ваць пра ект на вы дан не кам пакт
ды ска з пес ня мі з Гай наў кі і ва ко ліц.

Каб за ха ваць 
ад за быц ця

Не ка мер цый ным за нят кам на пэў на 
мож на наз ваць дву хас ноў нае тка цтва, 

якое за ха ва ла ся на Са коль ш чы не ў гмі
не Ка ры цін. Тут па сён ня ак тыў на пра цу
юць тка чы хі, якіх ды ва ны мож на лі чыць 
вы со кім ма ста цтвам. Ад ной з іх з’яў ля
ец ца сё лет няя сты пен ды ят ка Бер нар да 
Росць, якая га да вую сты пен дыю ат ры ма
ла на пра ект «Ка ры цін у дву хас ноў най 
тка ні не» і цыкл май старкла саў па дву
хас ноў ным тка цтве для дзя цей і мо ла дзі 
пад за га лоў кам «За ха ваць ад за быц ця 
дву хас ноў ную тка ні ну».

— Я ўзру ша ная і шчас лі вая, што ат ры
ма ла сты пен дыю. Со рак пяць га доў ма ёй 
пра цы заў ва жы лі, — ад зна чы ла Бер нар
да Росць. — Пасур’ ёз на му я па ча ла 
зай мац ца тка цтвам з 1989 го да. Та ды 
ўда ло ся мне ат ры маць уз на га ро ду імя 
Ста ніс ла ва Выс пян ска га. Так са ма ў 2013 
годзе я ат ры ма ла ўзна га ро ду Мі ні стэр
ства куль ту ры і на цы я наль най спад чы ны 
ў Вар ша ве. Усёта кі мне трэ ба ска заць, 
што на Пад ляш шы пер шы раз мя не ўзна
га ро дзі лі за шмат га до вую пра цу.

Сты пен дыя для не ка то рых уз на га ро
джа ных гэ та вя лі кая пад трым ка. Для 
Гра жы ны Вол ка вай да па мо жа вес ці ар
хіў свай го свет лай па мя ці му жа. За мэ ту 
Гра жы на Вол ка ва ста віць са бе апі сан не 
не га ты ваў, каб мож на бы ло іх упі саць 
у ін вен тар Пад ляш ска га му зея, дзе мае 
апы нуц ца ар хіў фа тог ра фа.

— Для мя не сты пен дыя за раз гэ та 
спра ва бы ту, — ад зна чы ла Гра жы на 
Вол ка ва. — Мне про ста за гэ тыя гро шы 
ця гам го да трэ ба ўтры маць ДомМу зей 
Вік та ра Вол ка ва ў Суп рас лі. Тут зна хо
дзіц ца цэ лая спад чы на фо та ма ста ка. 
У гэ тым до ме я па рад кую спад чы ну па 
му жу. Трэ ба пра гэ та кла па ціц ца, я гэ та 

Сты пен дыі твор цам 
і ства раль ні кам 
куль ту ры

раб лю і гэ та так са ма пра ца. Цяж кая пра
ца та му, што ня се за са бою ўспа мі ны.

Не толь кі для рэ гі ё на

На дум ку ар га ні за та раў сты пен ды яль
най пра гра мы тыя, якіх уз на га родж ва
юць, па пу ля ры зу юць рэ гі ён і са мі ста но
вяц ца больш вя до мы мі паза яго ме жа мі.

— Дзя ку ю чы сты пен дыі ар ты сты ма
юць маг чы масць раз ві вац ца, пра яў ляць 
ся бе ў ней кай но вай сфе ры, па каз ваць 
но выя тво ры, — ад зна чыў ві цэмар ша
лак Ма цей Жыў на. — Вель мі ча ста про
ста яны ста но вяц ца ві доч ны мі для ін шых. 
На спі ску на шых сты пен ды я таў ёсць та
кія, якія пос пе хам і сла вай ка ры ста юц ца 
не толь кі ў на шым рэ гі ё не.

Ча ста сты пен ды я ты сва ёй шмат га до
вай пра цай ужо са мі спры чы ні лі ся да 
гэ та га, што іх проз віш чы вя до мыя так
са ма за ме жа мі не толь кі рэ гі ё на, але 
і дзяр жа вы.

— Сты пен дыя перш за ўсё важ ная 
для аў та ра, які бу дзе мець маг чы масць 
па е хаць за мя жу, каб рэ а лі за ваць тэ мы, 
— да да ла Ган на Кан д ра цюк. — Рэ пар
таж, як ве да ем, гэ та та кая га лі на жур
на лі сты кі, якая па тра буе быць дзесь ці 
ў кан к рэт ным мес цы, спы ніц ца, мець час 
на раз мо вы, на дум кі, каб дак ра нуц ца да 
гэ та га сва ёй пер цэп цы яй і на га мі. Я вяр
та ю ся з Па лес ся тут на Пад ляш ша да Бе
ла веж скай пуш чы, з ча го вель мі це шу ся, 
та му што мая то ес насць вы ра стае з ду хо
вай куль ту ры, якая на ра джа ла ся ва кол 
вя лі ка га ле су.

vТэкст і фота Улі ШУБ З ДЫ
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— Ня даў на бы лі апуб лі ка ва ны но выя 
вы ні кі рэй тын гу Са ю за поль скіх па ве-
таў і ў ка тэ го рыі па ве таў да 60 ты сяч 
жы ха роў Гай наў скі па вет за няў вы со-
кае пя тае мес ца ў Поль ш чы. 

— Наш па вет у Агуль на поль скім рэй тын гу 
па ве таў і гмін зай маў доб рыя мес цы так
са ма ра ней, але пя тае мес ца гэ та най леп
шы вы нік у зга да ным рэй тын гу. На вы нік 
паў п лы ва лі ін ве сты цыі, перш за ўсё пра
эк ла гіч ныя і ін ве сты цыі, якія да юць аш чад
насць энер гіі. Доб ра му вы ні ку па са дзей ні
ча ла па вы шэн не якас ці ля чэн ня жы ха роў 
у па вя то вым шпі та лі, якім па спя хо ва 
ўпраў ляе ды рэк тар Ры гор Та ма шук. З вы
ка ры стан нем вон ка вых і з’э ка ном ле ных 
срод каў у шпі та лі бы ла пра ве дзе на ма
дэр ні за цыя боль шас ці шпі таль ных ад дзя
лен няў. Ця пер ад бу дзец ца ма дэр ні за цыя 
чар го вых трох ад дзя лен няў: ін тэн сіў най 
тэ ра піі, вы ра та валь на га і апе ра цый на га, 
кошт якой скла дзе 16,5 мі льё на зло тых. 
У рэй тын гу важ ны мі бы лі так са ма са цы
яль ная да па мо га, увя дзен не но вых ін фар
ма цый ных тэх на ло гій і су пра цоў ні цтва 
на роз ных уз роў нях. За апош нія га ды мы 
мно га срод каў рас хо да ва лі на ін ве сты цыі 
ў па ве це, якія ўспа ма га лі ся вон ка вы мі 
срод ка мі. Ка ля 4 мі льё наў зло тых мы ў гэ
тым тэр мі не паў на мо цтваў вы дат ка ва лі на 
па га шэн не доў гу на ша га па ве та. Мы ра
ды гэ та му пос пе ху ў рэй тын гу, але перш 
за ўсё гля дзім у бу ду чы ню, бо ў на шым 
па ве це мно га ча го трэ ба зра біць.

— А ка лі ад бу дзец ца тэр ма ма дэр ні за-
цыя бу дын ка Ком п лек су школ з да дат-
ко вым на ву чан нем бе ла ру скай мо ве 
ў Гай наў цы?

— Ужо хут ка пач нуц ца пра цы па поў най 
тэ р ма ма дэр ні за цыі бу дын ка Ком п лек су 
школ, на якія пла ну ем вы дат ка ваць звыш 
1 мі льё на 800 ты сяч зло тых вон ка вых 
і ўлас ных срод каў. Бу дуць уцеп ле ны сце
ны і дах бу дын ка. Мы ма дэр ні за ва лі так са
ма бу ды нак Спе цы яль на га школь навы ха
ваў ча га ася род ка ў Гай наў цы. Наш па вет 
па чы нае так са ма рэ а лі за ваць мяк кі пра
ект «Бе жан ства — гі сто рыя звы чай ных 
лю дзей», які пад т рым лі ва ец ца срод ка мі 
Еў ра пей скай ка мі сіі. Школь ная мо ладзь 
бу дзе пра ца ваць над тэ май бе жан ства 
1915 го да ў рам ках кон кур су «Паз на ём
ся з гі сто ры яй свай го рэ гі ё на — Бе жан

ства». Бу дзе рых та вац ца вы ста ва «Бе
жан ства» на поль скай і ня мец кай мо вах. 
Прад бач ва ем ін шыя па пу ля ры за тар скія 
дзе ян ні, каб бе жан ства ста га до вай даў
нас ці прыб лі зіць жы ха рам па ве та і на ват 
лю дзям за мя жой на шай дзяр жа вы. У рам
ках пра ек та прад бач ва ец ца між на род ная 
ды ску сія аб бе жан стве ў ХХ ста год дзі і су
час ным бе жан стве — міг ра цыі ў Еў ро пу. 
Прад у гледж ва ец ца ды ску сія аб пры чы нах 
ма са ва га бе жан ства ў мі ну лым і апош нім 
ча сам, аб ад но сі нах лю дзей да бе жан
ства сто га доў та му і ця пер.

— У 2016 го дзе па мя ня ла ся ўпра ва Гай-
наў ска га па ве та і ад ста рой уп ра вы за-
ста лі ся толь кі вы. За пра па на ва лі вы да 
пра цы ў но вай уп ра ве ча ты ры но выя 
асо бы, якія бы лі выб ра ныя боль шас цю 
рад ных. Прад стаў ні кі якіх вы бар чых 
ка мі тэ таў ува хо дзяць ця пер ва ўпра ву 
Гай наў ска га па ве та?

— Ха ця я на гэ ты тэр мін быў выб ра ны 
рад ным са спі ска Вы бар ча га ка мі тэ та 
ПСЛ, то ні ко лі не быў чле нам ся лян скай 
пар тыі. За пра па на ваў я ін шы склад уп ра
вы па ве та, ка лі рад ныя ад ПСЛ вы сту пі лі 
з пра па но вай ад к лі каць мя не з па са ды 
ста ра сты Гай наў ска га па ве та. Па вя то
выя рад ныя вы бра лі но вы склад уп ра вы 
па ве та, у якім я лі чу ся не за леж ным рад
ным, ві цэста ра ста Яд ві га Дам б роў ская 
бы ла выб ра на рад най ад Вы бар ча га 
ка мі тэ та Гра ма дзян скай плат фор мы РП, 
а трох ін шых рад ных уп ра вы — Воль га 
Ры га ро віч, Бар ба ра Ва сі люк і Ян Адам
чук — бы лі выб ра ны са спі ска Вы бар ча
га ка мі тэ та вы бар ш чы каў «Са маў ра да
вае па ра зу мен не Гай наў ская зям ля».

— Ужо во сен ню гэ та га го да ма юць ад-
быц ца са маў ра да выя вы ба ры. Ці ў Гай-
наў скім па ве це бу дзе ство ра ны Бе ла ру-
скі вы бар чы ка мі тэт?

— Яш чэ не вя до ма, якія вы бар чыя ка мі
тэ ты бу дуць дзей ні чаць у Гай наў скім 
па ве це пе рад сё лет ні мі са маў ра да вы мі 
вы ба ра мі.

— Пра цяг ва юц ца ды ску сіі на конт спо-
са баў ахо вы Бе ла веж скай пуш чы. Ці 
са маў ра ды рэ гі ё на Бе ла веж скай пуш-
чы вып ра ца ва лі су поль ную па зі цыю 
ў гэ тай спра ве?

— Са маў ра ды рэ гі ё на Бе ла веж скай 
пуш чы да гэ туль пад трым лі ва лі ра шэн ні 
Гай наў ска га, Бе ла веж ска га і Броў ска га 
над ляс ні цтваў у спра ве гас па да ран ня 
ў Бе ла веж скай пуш чы і яе ахо вы.

— Ці но вы мі ністр ася род дзя Ген рык 
Ка валь чык прад ста віў но выя пра па но-
вы ў спра ве ахо вы Бе ла веж скай пуш чы 
і маг чы мас ці вы сеч кі драў ні ны ў ёй?

— Хут ка ў Бе ла ве жы ад бу дзец ца су стрэ ча 
мі ніст ра Ка валь чы ка з прад стаў ні ка мі на
шых са маў ра даў, няў ра да вых ар га ні за цый 
і жы ха ра мі рэ гі ё на Бе ла веж скай пуш чы. 
Нам ці ка ва да ве дац ца, ці но вы мі ністр пра
дуг ледж вае ней кія но выя дзе ян ні ў спра ве 
Бе ла веж скай пуш чы і ці прад бач вае ўво
дзіць ней кія зме ны ў ця пе раш нюю па лі ты
ку гас па да ран ня ў Бе ла веж скай пуш чы 
і яе ахо вы. Ха чу ад нак ска заць, што Гай
наў ска му па ве ту на рэ а лі за цыю пра ек та 
«Пуш ча і лю дзі», з якім мы вы хо дзім да мяс
цо ва га на сель ні цтва, пры зна чы лі срод кі 
з На цы я наль на га фон ду ахо вы ася род дзя 
і вод най гас па дар кі. У рам ках пра ек та, які 
на кі ра ва ны да вуч няў і да рос ла га на сель
ні цтва на ша га па ве та, прад у гледж ва ец ца 
аб мен во пы там і ве да мі па між уста но ва мі 
і ар га ні за цы я мі, якія зай ма юц ца ахо вай 
пры ро ды, ды ску сіі і дзе ян ні на конт ураў на
ва жа на га раз віц ця рэ гі ё на Бе ла веж скай 
пуш чы. Ужо ад быў ся кон курс «Ак тыў ная 
ці па сіў ная ахо ва Бе ла веж скай пуш чы», 
у вы ні ку яко га вуч ні звыш гім на зіч ных школ 
пад рых та ва лі ці ка выя філь мы аб пуш чы.

— У 2015 го дзе бы ла ап ра ца ва на «Пра-
гра ма раз віц ця рэ гі ё на Бе ла веж скай 
пуш чы», якую не па спеў зац вер дзіць 
па пя рэд ні ка а лі цый ны ўрад ГП-ПСЛ. У 
рам ках яе прад бач ва ла ся вы дат ка ваць 
на тэ ры то рыі Гай наў ска га па ве та вель-
мі вя лі кія срод кі. 

— Між ін шым у гэ тай пра гра ме зап ла на
ва ны бы лі срод кі на пе ра бу до ву ва я вод
скіх да рог па між мяс цо вас ця мі На ва са ды 
— Заб лу даў і Зва дзец кае — Юш каў Груд. 
На вя лі кі жаль пра гра ма не бы ла зац вер
джа на і но вым ура дам. Ад нак пе ра бу до ва 
ва я вод скай да ро гі з На ва са даў у Заб лу
даў на ад рэз ку з Жыў ко ва ў Заб лу даў вя
дзец ца ў рам ках Апе ра тыў най пра гра мы 
Ус ход няя Поль ш ча. Ка неш не, гэ тай пе
ра бу до вай кі руе Мар шал коў ская ўпра ва 

Пад ляш ска га ва я вод ства. За раз у Мар
шал коў скай уп ра ве вя дуц ца кан суль та цыі 
на конт вы ка наў цы, які быў вы лу ча ны да 
пе ра бу до вы гэ тай са май да ро гі на ад
рэз ку з На ва са даў у Жыў ко ва, на што 
ў га лоў ным бу дуць вы дат коў вац ца срод кі 
з Рэ гі я наль най апе ра тыў най пра гра мы 
Пад ляш ска га ва я вод ства. Маг чы ма, што 
пра па но ва су пол кі, якая вый г ра ла аў к цы
ён, бу дзе ад кі ну та Мар шал коў скай уп ра
вай зза вя лі кай ца ны, якую зап ра па на ва
ла гэ тая су пол ка за грун тоў ную пе ра бу до
ву да ро гі з На ва са даў у Жыў ко ва. Та ды 
быў бы аб веш ча ны но вы аў к цы ён на вы лу
чэн не но ва га вы ка наў цы, які за мен шыя 
гро шы ра шыў ся б пе ра бу да ваць да ро гу 
з На ва са даў у Жыў ко ва. Прад у гледж ва ец
ца так са ма аб вяш чэн не ў хут кім ча се аў к
цы ё ну на пе ра бу до ву ва я вод скай да ро гі 
са Зва дзец ка га ў Юш каў Груд, у га лоў
ным са срод каў Рэ гі я наль най апе ра тыў
най пра гра мы Пад ляш ска га ва я вод ства. 
Па я ві ла ся так са ма маг чы масць ма дэр ні за
ваць чы гу нач ны пуць з Гай наў кі ў Бе ла ве
жу, які ёсць ужо ўлас нас цю Гай наў ска га 
па ве та, перш за ўсё з вы ка ры стан нем 
срод каў Рэ гі я наль най апе ра тыў най пра
гра мы Пад ляш ска га ва я вод ства. За раз 
ідзе пе ра бу до ва пе раг ру зач на га тэр мі на
ла ў Хры за но ве, не па да лёк ад На раў кі. 
Бу дзе за вяр шац ца ма дэр ні за цыя чы гу нач
на га пу ці з Ча ром хі ў БельскПад ляш скі, 
які част ко ва пра ля гае праз Гай наў скі 
па вет. У 2018 і 2019 га дах прад у гледж ва
ец ца пе ра бу до ва чы гу нач на га пу ці з Гай
наў кі ў на прам ку Бель скаПад ляш ска га, 
у Леў кі. Ста ян ка ка ля Звя рын ца, по бач 
ва я вод скай да ро гі з Гай наў кі ў Бе ла ве жу, 
з’яў ля ец ца па вя то вай улас нас цю і мы пра
дуг ледж ва ем збу да ваць на ёй Цэнтр ту ры
стыч най ін фар ма цыі.

— У «Пра гра ме раз віц ця рэ гі ё на Бе ла-
веж скай пуш чы» зап ла на ва ныя бы лі 
срод кі так са ма на пе ра бу до ву па вя то-
вых да рог на Гай наў ш чы не.

— Мы пры цяг ва ем ін шыя вон ка выя срод кі 
на ма дэр ні за цыю па вя то вых да рог. У вы
пад ку да рож ных ін ве сты цый з бю джэ таў 
гмін дап лач ва ец ца столь кі ж срод каў на 
ма дэр ні за ван не па вя то вых да рог, што 
мы вы дат коў ва ем на гэ тая ін ве сты цыі 
з па вя то ва га бю джэ ту, а да гэ та га дак
лад ва юц ца яш чэ вон ка выя срод кі, што 
ў Гай наў скім і ін шых па ве тах ро біц ца здаў
на. Та му мы маг лі ма дэр ні за ваць больш 
на шых да рог. Толь кі ў 2017 го дзе мы 
зрэ а лі за ва лі 5 ін ве сты цый на па вя то вых 
да ро гах на су му амаль 3 мі льё ны зло тых. 
Ка ры ста ю чы ся фі нан са вай пад трым кай 
Дзяр жаў ных ля соў і па а соб ных гмін мы 
пе ра бу да ва лі па вя то выя да ро гі з Ві та ва 
ў Доў гі Брод, са Ста ры ны ў Гор ны Груд 
і ву лі цу Боць каў скую ў Кляш чэ лях. У па ра
зу мен ні з Чы жоў скай гмі най мы пра вя лі 
ра мон т ныя ра бо ты на двух ад рэз ках па вя
то вых да рог у гэ тай гмі не.

— Ці ка ры ста е це ся ко зы рам, што Гай-
наў скі па вет рас па ло жа ны не пас рэд на 
ка ля мя жы з Рэс пуб лі кай Бе ла русь?

— У Гай наў скім па ве це дзей ні ча юць тры 
паг ран пе ра хо ды — ка ля По лаў цаў, Се
мя ноў кі і Бе ла ве жы і гэ та ко зыр на ша га 
па ве та. Апош нім ча сам па боль шаў аў та
да рож ны рух на паг ран пе ра хо дзе ка ля 
По лаў цаў і чы гу нач ны рух на фі та са ні тар
ным паг ран пе ра хо дзе ка ля Се мя ноў кі. 
Ту ры сты і на шы жы ха ры без віз мо гуць 
пяш ком і на ве ла сі пе дах на вед ваць Бе
ла веж скую пуш чу з дру го га бо ку мя жы 
праз паг ран пе ра ход ка ля Бе ла ве жы. 
За раз жы ха ры Гай наў ска га па ве та ча ка
юць маг чы мас ці па ез д кі ў Свіс лац кі, Пру
жан скі і Ка мя нец кі ра ё ны без віз, так як 
за раз мож на вы яз джаць у Грод на, што 
прад вяш ча юць ула ды Бе ла ру сі. Гэ та не 
дзей ні ча ла б яш чэ ў дру гі бок, ха ця вя
дзец ца су пра цоў ні цтва па між на шым па
ве там і па а соб ны мі гмі на мі Гай наў ш чы ны 
з Пру жан скім, Ка мя нец кім і Свіс лац кім 
ра ё на мі ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь у га лі не 
куль ту ры, аду ка цыі і гас па дар ча га раз
віц ця.

— Дзя кую за раз мо ву. 
vГу та рыў 

Аляк сей МА РОЗ

V мес ца Раз мо ва 
са ста ра стам 
Гай наў ска га па ве та 
Мі рас ла вам Ра ма ню ком.

Гай наў ска га па ве та ў рэй тын гу 
Са ю за поль скіх па ве таў 
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У Ляў ко ве 
ад к ры лі клуб 
се ні ё ра
9 лю та га гэ та га го да ў са маў ра-

да вай свят лі цы ў Ста рым Ляў ко ве 
На раў чан скай гмі ны Гай наў ска га па-
ве та ад бы ло ся ўра чы стае ад к рыц цё 
клу ба се ні ё ра. Ра монт па мяш кан ня 
звон ку і ўнут ры, но вае элек т ра ас вят-
лен не, пад’ ез ды на ўсхо ды для ін ва-
лі даў на ка ля сках і аб ста ля ван не не-
аб ход няй мэб ляй каш та валі 200 ты-
сяч зло тых з дзяр жаў най і з гмін най 
ка сы. Пра стор нае пры го жае па мяш-
кан не са сцэ най ас вя ці лі на ста я це-
лі Ста ра ляў коў ска га пра ва слаў на га 
пры хо да і На раў чан скай ка та ліц кай 
па ра фіі. Ура чы стасць ад рыў і пры ві-
таў гас цей, а ў іх лі ку ды рэк та ра мяс-
цо вай ке ра міч най фаб ры кі, ду хоў ныя 
асо бы, гмін ных рад ных, ма стац кі 
ка лек тыў „Цаг лін кі” і се ні ё раў з Но ва-
га і Ста ро га Ляў ко ва войт На раў чан-
скай гмі ны Мі ка лай Па вільч.

З кан цэр там вы сту пі лі ста ра ляў-
коў скія „Цаг лін кі” пад кі рун кам Мі ка-
лая Мя жэн на га ў сва іх пры го жых „ва-
сіль ко вых” (ма юць яны бла кіт ны ва-
сіль ко вы ко лер) кас цю мах. Спя ва лі 
яны менш і больш вя до мыя мі ла гуч-
ныя бе ла ру скія пес ні, у тым лі ку на 
сло вы Мі ка лая Ва ра нец ка га (на стаў-
ні ка пен сі я не ра з па э тыч най ду шой) 
з Аль хоў кі, між ін шым, „Се мя ноў скую 
чай ку” і ін шыя. Бы лі пес ні, спя ва ю чы 
якіх тан чы лі. Па на ва ла цёп лая, мі лая 
і сар дэч ная ат мас фе ра.

І так, клуб се ні ё ра ў Ляў ко ве стаў ся 
фак там. Бу дзе ён пра ца ваць па вод ле 
пра гра мы, якую рых ту юць Га ле на-Ма-
ры ё ля Рэ ент — ды рэк тар ка Гмін на га 
ася род ка куль ту ры ў На раў цы і Кры-
сты на Паск роб ка — ін ст рук тар ка вя-
ско вай свят лі цы ў Ста рым Ляў ко ве. 
Та кі клуб — пер шы ў На раў чан скай 
гмі не. Ар га ні за ва лі яго з дум кай пра 
па жы лых жы ха роў вё сак (іх тут ня-
ма ла), між ін шым, каб ме лі дзе суст-
ра кац ца ды пры ем на і ці ка ва пра во-
дзіць свой воль ны час пры гар бат цы 
і ка ве. Бу дуць су стрэ чы з людзь мі 
ці ка вых пра фе сій. У клу бе ёсць вар-
ца бы (шаш кі) і шах ма ты. Бу дуць за-
нят кі разь бы ў глі не пад кі рун кам ін-
ст рук тар кі Воль гі Мак сі мюк з Но ва га 
Ляў ко ва. Ёсць кух ня і бу дуць кур сы 
га та ван ня і пя чэн ня (як вя до ма, „рас-
сы па лі ся” гур т кі вя ско вых гас па дынь 
— КГВ) і та кіх кур саў даў но не бы ло.

Спра ва 
для сол ты са
Не ва ўсіх вё сках На раў чан скай 

гмі ны Гай наў ска га па ве та ноч чу від-
но на ву лі цы, бо не све цяць усе элек-
т ра лям пач кі ву ліч на га ас вят лен ня. 
Не ўсе сол ты сы і рад ныя па ве да мі лі 
вой ту гмі ны пра пе ра га рэ лыя элек т-
ра лям пач кі ў той ці ін шай вёс цы.

І так, у Но вым Ляў ко ве ў кан цы 
сту дзе ня гэ та га го да за він ці лі но выя 
элек т ра лям пач кі. Не пак ла па ці лі ся 
пра гэ та, між ін шым, у су сед няй вёс цы 
— у Плян це. Тут то бліс не, то хут ка згас-
не лям пач ка на слу пе на па ва ро це ва-
я вод скай да ро гі № 685 на яе ад рэз ку 
з Плян ты ў Но вае Ляў ко ва.

Тут вы шэй з га да ныя „ды ска тэ ка-
выя проб лі скі” па ча лі ся і цяг нуц ца 
ад па чат ку мі ну ла год няй во се ні. Ма-
быць, сол тыс пра гэ та не ве дае, а ўжо 
рад ная, якая жы ве ў да лё кай дру гой 
част цы вё скі Плян та, сю ды ні ко лі не 
на вед ва ец ца. Ды і жы ха рам бліз кіх 
хат пры да ро зе спра ва гэ тая, як ка-
жуць, хоць бы дзіч кі. Вар та да даць, 
што два га ды та му поз няй во сен ню 
пад ве чар на гэ тым па ва ро це лег ка-
вы аў та ма біль уда рыў і за біў ча ла ве-
ка. 

(яц)

— Апош ні ты дзень усё та кое жах лі вае 
і ба лю чае сні ла ся. Ду ма ла, па мя не яна 
ідзе...

Та ця на, сі ва ва ло сая ўжо пра ба бу ля, 
абач лі ва не вы маў ляе слоў ца „смерць”. 
Ба іц ца нак лі каць яе на бе лы свет. А сва
ім снам яна да вя рае больш чым ле ка рам 
і тэ ле ві за ру.

Жан чы ны ся дзяць над ад к ры тай да ма він
кай Ню ты, аб стаў ле най квет ка мі і пласт ма
са вы мі вян ка мі. Твар у ня бож чы цы яс ны, 
за да во ле ны. Сла ва Бо гу за ўсё! Усё здзей
с ні ла ся. Ніх то не пла ча, не га ло сіць...

— Яна ні ко га не скрыў дзі ла ў жыц ці, 
— шэп чуц ца па ба ках га ла сы, — та му па
мер ла ў мі ры, з ус меш кай на тва ры...

Ля раск ры тай да ма ві ны но вап рад стаў
ле най тры пеў чыя шур па ты мі га ла са мі 
цяг нуць за ма гіль ны на пеў: На всех сон ца 
све тіт, на ме ня уж нет... Ка лі на сту пае 
пры пеў Свя ты Бо жа, свя ты крэп кі, рад ня 
раз ма шы ста жаг на ец ца.

Та ця на, ма лод шая ся стра Ню ты, ак ру жа
ная доч ка мі, на сці ша най но це апа вя дае 
свой апош ні сон.

— Яно па каз ва ла ўжо ра ней, — ро біць 
ага вор ку ў ча се се ні ёр ка. — На свя та мы 
з ба ба мі пай ш лі ка ля да ваць на цар к ву. 
Прый шлі да Ню ты, ста лі ў па ро зе і ста
ім як стаў пы. За бы лі ся, за пу та лі ся, усе 
ка ляд кі з га ла вы вы вет ры ла. Па ся дзе лі 
кры шач ку, ад ды ха лі ся і зноў узя лі ся за 
Рож джэ ство Хры сто вэ. А ў нас га ла сы, 
як га рох аб сця ну, рас сы па лі ся. На ду
шы ста ла мар кот на, неп ры ем на. Ню та 
да ла дзе сяць зло тых, па ча ста ва ла ві ном 
ды і са ма з на мі чар ку пе ра ку лі ла. А мы 
пай ш лі да лей...

І нар маль на ка ля да ва лі... Спя ша лі ся, каб 
як най больш да моў абыс ці... У спе ху не 

пры кме ці лі, што пра мо віў знак, што ўжо 
не за га ра мі тая з ка сою.

— Ну! — пад так вае Ма ня, дач ка Та ні, 
эле ган т ная бе ла ста чан ка. — Праз спе
вы шмат ча го мож на прад чуць. Учо ра 
са мной та кое дзі ва тва ры ла ся. Бя гу 
ра ні цай на пра цу, а на ду шы Наг роб нае 
ры дан не... гу дзіць як пча лі ны рой. Ні як 
адаг наць нель га. Бя гу і ду маю: „Ну, хтось 
то ўжо пам рэ”. Па куль я на пра цу пры бег
ла, аж но ўпа це ла, ціск пад ско чыў. Се ла 
за стол і ту па гля джу ў кам п’ ю тар. Дзесь
ці раз бег лі ся дум кі, змроч на на ду шы. 
Дзве га дзі ны паз ней — зва нок ад Ва лі. 
„Цё ця Ню та па мер ла”, — за яў ляе...

— А мне пры сніў ся та кі сон, — ук лю ча ец
ца да раз мо вы дру гая дач ка Та ця ны, Ва
ля. — Пры е ха ла я да Це ця роў кі, да дзе да. 
(Яго дом даў но ра скі ну ты, ся лі ба за рас ла 
бя рэ зі най). А мне сніц ца што ў ха це дзе
да вы бі ты вок ны. Я за зір ну ла праз ак но 
і аж но жах ну ла ся. На пад ло зе ва ля лі ся 
ку чы бруд най воп рат кі. А мне трэ ба бы ло 
ўлез ці праз ак но і прыб раць ха ту. „Як жа 
я спраў лю ся з гэ тым бру дам”, — па ду ма
ла, аж но це ла па ча ло шэр х нуць.

Ра сказ Ва лі спы няе на мо мант свят ло 
ў яе смар т фо не... Жан чы на за зі рае на 
фей с бук і неш та пі ша, ста віць па да бай кі 
і смя ец ца да эк ра на. У эк ра не б’е га дзін
нік, які спа ло ха ная Ва ля абач лі ва вык лю
чае. Па мя тае, што ка лісь пры ня бож чы ку 
спы ня лі га дзін нік і за веш ва лі люст ры. 
Ма ці і ся стра ча ка юць, які бу дзе пра цяг 
яе сну...

— Я та ды прач ну ла ся, — жан чы на зноў 
за зі рае на фей с бук, пі ша па ве дам лен ні 
і ад на ча со ва за вяр шае ра сказ. — Ка жуць, 
ка лі нас ніц ца пры бі ран не, або як мы еш за
пэц ка ную пад ло гу — гэ та на смерць...

Жан чы ны спы ня юць на мо мант шэ пат, 
кож на з іх у ці шы аб мяр коў вае па чу тае...

— А мне пры да ло ся та кое дзі ва, — бя рэ 
го лас се ні ёр ка Та ця на. — Рап там, не вя до
ма ад куль, на ля цеў на мой дом бу ра лом. 
Раз даў ся та кі гру кат, быц цам фронт з 
ка цю ша мі праз ха ту пра хо дзіў. Я па дар ва
ла ся з пас це лі і бя гу на кух ню. Не, там усё 
нар маль на. За зір ну ла ў ла зень ку — там 
так са ма па ра дак. У се нях усё на мес цы, як 
ра ней, ста іць. То я вы бег ла на двор і ба чу, 
наш ста ры хлеў, што пры бу да ва ны да ха
ты, раз ва ліў ся... Прач ну ла ся і... чую гру кат 
на ся ле. А то як раз вер та лёт пры ля цеў ужо 
па Ню ту. Дач ка вык лі ка ла хут кую, а яны 
пры е ха лі і пак лі ка лі да па мо гу з Бе ла сто ка.

Ню та па мер ла праз тры дні ў бе ла стоц
кім шпі та лігі ган це на 98 го дзе жыц ця. Па
ха ва лі яе по бач шлюб на га Ко лі, які пай
шоў з жыц ця трыц цаць тры га ды та му...

У апош нія га дзі ны даг ля да ла яе дач ка, 
якая тры дні да ін суль ту пры ля це ла з Ан г
ліі. Ала, ка лі ўспа мі нае свае сны і прад чу
ван ні, па чы нае пла каць. Яе рос пач і слё зы 
гэ та ад на ча со ва го ра і ўдзяч насць вы шэй
шым сі лам, што на ка за лі ёй пра зда рэн не:

— Не па ве ры це, — сці шае го лас стат ная 
пен сі я нер каан г лі чан ка, — з су бо ты на 
ня дзе лю пры сніў ся мне сон. Пры ля це лі 
на са ма лё це да нас мам ка і тат ка, абое 
ма ла дыя, зай ш лі ў ха ту, зап ра ша юць на 
сваё вя сел ле. А я за мест це шыц ца — 
пла чу. Дак ра ну ла ся да ро та, а там кроў 
і зу бы вык ры шы лі ся. То я ад ра зу ку пі ла 
бі лет, се ла на са ма лёт і пры ля це ла да 
ма мы. Ве да ла, пад якое вя сел ле трэ ба 
рых та вац ца.

Се ні ёр ка Та ця на і яе га рад скія доч кі са 
смар т фо на мі кі ва юць га ло ва мі ў знак зра зу
мен ня. А но вап рад стаў ле ная Ню та ля жыць 
у квет ках і быц цам ус мі ха ец ца ім у ад каз. 
Праз ціш пра ры ва ец ца гул ля доў ні і на бож
ныя на пе вы пеў чых: Свя ты Бо жэ, свя ты 
крэп кі, свя ты бяс с мер т ны, па мі луй нас!

vЕва СЦЕ ПА НЮК

На хва лі прад чу ван ня
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Ма стак Ля вон Та ра сэ віч уга на ра ва ны прэ мі яй пра фе са ра 
Аляк сан д ра Гей ш та ра за „Свя до мую і шмат га до вую дзей насць 
на ка рысць на ладж ван ня па ра зу мен ня па між роз ны мі эт ніч ны
мі, моў ны мі і рэ лі гій ны мі гру па мі поль скабе ла ру скалі тоў ска га 
па меж жа, ла дзя чы «Тры я ло гі» ў Крын ках на Пад ляш шы”. Ве
ча рам 8 лю та га ў Ка ра леў скім зам ку ў Вар ша ве пра Ля во на Та

ра сэ ві ча, як дзе я ча ад да на га бе ла ру скай куль ту ры і вя до ма га 
ма ста ка, га ва ры лі най важ ней шыя поль скія па лі ты кі і ін тэ лек ту
а лы, ся род якіх гі сто рык ма ста цтва Ан да Ро тэн берг:

— Я ве даю Ля во на Та ра сэ ві ча 35 га доў, а мо жа і больш. Ад 
па чат ку зна ём ства ён за ра жаў мя не сва ёй бе ла ру скай куль ту
рай, та му для мя не яна вель мі важ ная. Я не ве даю ці Ма зоў ша 
на столь кі ці ка вае ў куль тур ным пла не, як Пад ляш ша.

— Прэ мія імя Гей ш та ра — ад на з тых, якой га лоў ным чы
нам ад зна ча юц ца тыя, хто за хоў вае на цы я наль ную спад чы ну 
ў Поль ш чы, — ка жа стар шы ня Фон ду Кро нен бер га Кшыш таф 
Кач мар. — Пра ца, дзей насць, вы сіл кі на ша га сё лет ня га лаў
рэ а та Ля во на Та ра сэ ві ча бы лі вель мі вы со ка ацэ не ныя, най
вы шэй з усіх кан ды да таў, якія ў нас бы лі. Бы лі адз на ча ны яго 
вы сіл кі ў па бу до ве ўза е ма па ра зу мен ня, між куль тур на га і між на
род на га па ра зу мен ня. Яго фе сты валь у Крын ках, які ла дзіц ца, 
з’яў ля ец ца мес цам, у якім вя дзец ца між куль тур ны ды я лог. Гэ ты 
лаў рэ ат вель мі ўзба га чае пар т фо ліа на шых кан ды да таў з мі ну
лых га доў.

Прэ мія імя пра фе са ра Гей ш та ра наз на ча ец ца Фон дам Кро
нен бер га з 1999 го да. Ся род лаў рэ а таў прэ міі, ся род ін шых, 
Аль ж бе та і Кшыш таф Пэн дэ рэц кія, Ан джэй Вай да і Нор ман 
Дэ віс.

vВа лян ці на ЛА ЕЎ СКАЯ
Ра дыё Ра цыя

Ля вон Та ра сэ віч 
ат ры маў чар го вую ўзна га ро ду
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Да ра гія сяб ры! На блі жа ец ца 25 Са ка ві ка — Свя та Во лі, дзень, 
які ад зна ча юць ты ся чы бе ла ру саў у цэ лым све це. У нас, на Пад-
ляш шы ўка ра ні ла ся тра ды цыя свят ка ван ня. Пра свя та га во рым 
на ўро ках бе ла ру скай мо вы і на школь ных лі ней ках, у сям’і і на 
ма стац кіх ме ра пры ем ствах.

Каб год на і твор ча ад зна чыць со тую га да ві ну аб вяш чэн ня Бе ла-
ру скай На род най Рэс пуб лі кі ў 1918 го дзе, мы пры ду ма лі для вас 
свя точ ны кон курс. Ва шай за да чай бу дзе на пі саць твор на тэ му:

МОЙ ГЕ РОЙ — БЕ ЛА РУС!

Па ду ма е це — хто та кі мо жа стаць ва шым ге ро ем?
Пе рад ва мі шы ро кі вы бар і не аб ме жа ва ныя маг чы мас ці:
— ва шым ге ро ем мо жа стаць та та, брат, ма ма, ся стра, дзед, цё-

ця, ба бу ля ці ін шы сва як або лю бы зна ё мы...
— на стаў нік, ма стац кі ін ст рук тар, апя кун пра ек та...
— гі ста рыч ны пер са наж, пісь мен нік, гра мад скі дзе яч, жур на-

ліст, ма стак...
— ваш лю бі мы лі та ра тур ны ге рой...
— ваш сяб ра або сім па тыя...
Кон кур с ныя пра цы мо жа це на пі саць у фор ме вер ша, апа вя дан-

ня або жур на ліс ц кіх жан раў — рэ пар та жа, фе лье то на, эсэ, ін тэр-
в’ю.

Пра цы бу дуць ацэ не ны ад мыс ло вай ка мі сі яй, якая наз на чыць 
су пер-фай ныя ўзна га ро ды — ве ла сі пед, бе ла ру скія кніж кі і CD 
з бе ла ру скай му зы кай, за пра шэн не на жур на лі сцка-ма стац кія 
май стар-кла сы Су стрэ чы «Зор кі».

Кон кур с ныя пра цы да сы лай це да 1 мая 2018 го да.
Кон курс прад ба ча ны для вуч няў па чат ко вых школ і гім на зій. 

Не ад к лад вай це за да чу, пач ні це ду маць, рых та вац ца і пі саць ужо 
сён ня.

Ган на Кан д ра цюк

Мой ге рой — бе ла рус! 
Кон курс на 100-год дзе БНР

  Ры гор Ба ра ду лін

Аз бу ка. 
Вя сё лы 
ву лей
* * *
Буль ба, бу сел, Бе ла ве жа,
баць ка Нё ман з бе ра га мі, —
Бе ла ру сі ўсёй бяз меж жа
Бе ла бог абе ра гае.
Ад вя дзе чу жын цаў стрэ лы

сцяг наш
Бел-чыр во ны-Бе лы!

* * *
Ва лун па ра іў ва лу ну:
— Пад стаў спі ну, а я зір ну.
Так і вя ку юць ва лу ны,
Зрас лі ся спі на мі яны.
Так выз на чае ўсё ва кол:
Вя лік дзень, во лат, во жык, вол,
Ві таў вя сёл ку ва сі лёк.
Вя ліз ны воз ваў ка
ва лок.

* * *
Глянь,
са гну ла да ла ню
г, каб зме раць
глы бі ню.
Дзе яно, глу хое дно?
З га ла вой г не від но.
Хай тваё звы кае ву ха —
г гучыць
заў сё ды глу ха:
Гар лач, га лі на,
гол, га ра, гар га ра, глі на.
Не за будзь ся ж
і на конт
сло ваў тых,
дзе г зван чэе:
га нак, гу зік,
роз гі, гонт.
Гэ та кло пат гра ма цея!

З і  м а  з л у е ц  ц а
Лю ты — кап рыз ны ме сяц, не вя до ма, ка лі якое бу дзе над вор’е. Бы вае па год ны 

адзін-дру гі дзя нёк: днём со неч на, ка пае са стрэх. Дрэ вы скі да юць з ся бе сне жань-
скія коў д ры і ста яць у чу лай дры мо це. На во кал пах не сма лою, ка рою дрэў, сы-
рым сне гам, зда ец ца — вяс на.

А рап там з на чы на ля ціць злос ны ве цер і ску го ліць не каль кі су так ля вуг лоў, 
ша стае па стра се, брын кае ака ні ца мі, свіш ча ў гол лі дрэў, за вы вае па між бу ды нін. 
Гля неш у ак но: раз гу ля ла ся мя це лі ца, све ту не ві даць. Задзь му ты да ро гі, на сы па-
ны гур бы вы шэй пла тоў — ні прай с ці, ні пра е хаць.

— Злу ец ца зі ма, не хо ча ад да ваць свай го, — ка жуць на та кую гуль ню ста рыя 
лю дзі. Яў ген Крам ко

Беластоцкія гімназісткі з Пагонямі

Малюнак Лізаветы Лінкевіч (Азбука. Вясёлы вулей)
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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 № 3-2018: 
Ус па мін, ара, парк, лёд, ом, мар жы, сноп, мо ладзь, 

ка рась, смак. Апой, пра мо тар, ар, кос мас, нос, моль, 
ла па, ма ёр, дом, джаз, на.

Уз на га ро ды, за піс ныя кніж кі, вый г ра лі Зу зан на 
Міш чук з Арэш ка ва, Маг да Яку бюк, Дам’ ян Фі лі-
ма нюк з Бель ска-Пад ляш ска га, Ма рыя Ці ха нюк, 
Ка ся Да ні люк з ПШ № 4 у Гай наў цы. Він шу ем!

Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 07-18

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 25 лютага 2018 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Гэ та так, ці мне зда ло ся?
Вунь гар буз на тон кай во сі,
А на ім на ма ля ва ны
Го ры, рэ кі, акі я ны.
Г.....
  Ула дзі мір Мац ве ен ка

Адказ на за гад ку № 3-2018: во жык. 
Уз на га ро ды, кніж кі Свэ на Нур д к ві ста, 

вый г ра лі Вік то рыя Гаць, Дам’ ян Кар ні люк 
з Бель ска-Пад ляш ска га, Якуб Ва сіль чык 

з На раў кі. Він шу ем!

Леў, воўк і лісіца
(БАЙ КІ СЯ РЭД НЯ ВЕЧ НАЙ АР МЕ НІІ)

Леў, воўк і лі сі ца аб’ яд на лі ся і па бег лі на па ля ван не. Яны зла ві лі ба ра на, авеч ку і яг нят ка. Ка жа леў 
ваў ку:

— Раз дзя лі спра вяд лі ва гэ ту зда бы чу па між на мі са мі мі.
А воўк у ад каз:
— Пры чым тут я? Сам Бог гэ та ўжо раз дзя ліў: ба ран та бе, авеч ка мне, а яг нят ка лі сі цы.
Ус х ва ля ваў ся леў і грым нуў ла пай ваў ку па га ла веш цы, аж но ў та го вы ска чы лі во чы на зям лю. Сеў 

воўк і гор ка за выў.
Та ды леў ка жа лі сі цы:
— Па дзя лі спра вяд лі ва зда бы чу!
А лі са ўсміх ну ла ся і ла ска ва ка жа:
— О, цар! Гэ та ўжо сам Бог раз дзя ліў! Ба ран — та бе на абед, авеч ка на сня да нак а яг нят ка на вя чэ ру.
— Ад куль ты гэ та ве да еш? Хто на ву чыў ця бе так спра вяд лі ва дзя ліць да ры?
— Ваў чы ныя во чы, што вы ска чы лі з яго іл ба і па ка ці лі ся на зям лю... 

(пе ра клад з ру скай мо вы Ган ны Кан д ра цюк)

Мой сё мы «а» клас ра зам з на стаў ні ца мі 
Ва лян ці най Ба бу ле віч і Ан най Вяр цін скай 
па бы ваў на цу доў ным кан цэр це Змі це ра 
Вай цюш ке ві ча. Ён пры е хаў да нас з Бе ла ру-
сі і спя ваў пес ні пра Ка ля ды, а по тым... пра 
жыц цё і ка хан не. Мне най больш спа да ба ла ся 
пес ня пра «Ма ту лю» на сло вы бе ла ру ска га 
па э та Ге на дзя Бу раў кі на.

На жаль, я не змаг ла ку піць яго кру жэл кі.
Мае сяб ры за хап ля лі ся го ла сам Змі це ра 

Вай цюш ке ві ча. Ха це ла ся б яш чэ па слу хаць 
яго кан цэрт.

Ві кто рыя Гаць, 
бель ская «трой ка»

Кан цэрт 
з зор кай! 

Практыкаванне «Падляшскага вянка»

Гры ша ХА РУ ЖЫ
ПШ у Мі ха ло ве

Сяб ры і сяб роў кі
Сяб ры і сяб роў кі 

гэ та доб рая спра ва.

Сяб роў кі заў сё ды па мо гуць,

А сяб ры па гу ля юць.

Ша нуй, па ва жай іх!

Не па кі дай!

Спра ва ня фай ная, ка лі ты адзін!

Ка лі ма еш сяб роў і сяб ро вак —

ты ба га ты ча ла век!

    

    

Аляк сан д ра АЛЕК СЯ ЮК
Та па ля ны, ПШ у Мі ха ло ве

Праў да ці ма на?
Гэ та бы ло так:

Во сем сла ноў, дзве ва вёр кі,

дзе сяць са бак 

і два нац цаць ка тоў.

А па ся рэ дзі не іх 

ма лень кі хлап чук Ясь ка.

Ён там ся дзеў, 

воч ка мі на мя не гля дзеў,

Гу ляць са мной ха цеў.

Я на па ло ха ла ся і ўцяк ла.

Вой цех БАН ЦА РЭ ВІЧ
Ля во на ві чы, ПШ у Мі ха ло ве

Аў то рак
Аў то рак — са мы гор шы дзень.

У мя не сем уро каў.

А па чы на ец ца так:

Гі сто рыя ад на,

Рэ лі гія гэ та два,

Ма тэ ма ты ка гэ та тры,

Поль ская мо ва — ча ты ры,

Фіз куль ту ра гэ та пяць,

Му зы ка пад ка нец,

І тэх ні ка на ка нец!
Gont

Sen

Oda

Do

Rama
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За на мі ўжо дру гі вы пуск бе ла
стоц ка га фе сты ва лю «Аў та ры 
і кні гі. Пад ляш скае пад вя дзен

не». Лі та ра тур ны фе сты валь пра цяг ваў
ся 910 лю та га 2018 г. перш за ўсё ў ва
я вод скай ксён ж ні цы, якая пе ра ся лі ла ся 
ў бы лую Біб лі я тэ ку імя Ежы Гей д рой ца. 
Пра во дзі лі ся су стрэ чы, се мі на ры, па э
тыч ны сей мік. За про ша ны бы лі дзя сят кі 
твор цаў, ся род якіх бы лі трое аў та раў 
на мі на ва ных на Лі та ра тур ную прэ мію прэ
зі дэн та го ра да Бе ла сто ка імя Вес ла ва Ка
за нэц ка га. Фе сты валь быў ар га ні за ва ны 
Пад ляш скай ксён ж ні цай імя Лу ка ша Гур
ніц ка га ў суп ра цоў ні цтве з вы да ве цтвам 
Фонд «Су се дзі». Фе сты валь вык лі каў 
вя лі кую за ці каў ле насць ма ла дых і ста рэй
шых ама та раў кні гі ды па ма лу ўсту пае ў ка
лян дар лі та ра тур ных па дзей Бе ла сто ка, 
прад стаў ля ю чы лі та ра тур ную і вы да вец
кую кар ту Пад ляш ша і раз віц цё мяс цо вай 
лі та ра ту ры. За два дні Ксён ж ні цу на ве да ла 
ка ля ты ся чы лю дзей. Ар га ні за та ры ўжо 
ду ма юць пра на ступ нае, трэ цяе вы дан не 
фе сты ва лю.

Ся род за про ша ных аў та раў бы лі, між ін
шым, Ан на Ка мін ская — пісь мен ні ца, жур
на ліст ка, аў тар ка бест се ле раў, бі яг ра фій, 
між ін шым бе ла ве жан кі Сі мо ны Ко сак, 
двой чы на мі на ва ная на лі та ра тур ную прэ
мію імя Вес ла ва Ка за нэц ка га, у мі ну лым 
го дзе за кні гу «Бе ла ве жа шэп там. Гі сто рыі 
з Бе ла веж скай пуш чы». Меў пра цяг лую 
бур ную суст рэ чу аў тар ро дам са Слу чан кі 
Га ра доц кай гмі ны Іг нат Кар по віч — пра за
ік, лі та ра тур ны пе рак лад чык, лаў рэ ат са
мых важ ных лі та ра тур ных прэ мій у кра і не: 
«Паш пар та Па лі ты кі», лі та ра тур най прэ міі 
«Ні ке», а так са ма шмат ра зо вы пе ра мож ца 
лі та ра тур най прэ міі імя Вес ла ва Ка за нэц
ка га, між ін шым аў тар «Сонь кі», а ў 2017 
го дзе на мі на ва ны на тую ж прэ мію за кні гу 
«Mi łość».

Пер шая біб лі я тэ ка Пад ляш ша так са ма 
пад рых та ва ла шэ раг ці ка вых пра па ноў 
для дзя цей. У пер шы дзень фе сты ва лю, 
у ас ноў ным прыс ве ча ным са мым ма
лень кім чы та чам, у агуль най скла да нас ці 
больш за 350 дзя цей пры ня лі ўдзел у се
мі на рах, пра ве дзе ных аў та ра мі дзі ця чай 
лі та ра ту ры — Аль ж бе тай Яні коў скай і Аг
неш кай Су ха вер скай, а так са ма з ак цё ра
мі Дра ма тыч на га тэ ат ра імя Аляк сан д ра 
Вян гер кі Бер нар дам Ба няй і Ка ця ры най 
Сяр гей. Суп ра ва джа ла па дзеі кон кур с ная 
вы ста ва «Кла січ ныя каз кі ў ко мік се» дру
го га вы дан ня між ш коль на га лі та ра тур на га 
і ма стац ка га кон кур су. Ак ра мя та го, на 
фе сты ва лі ад бы ла ся вы ста ва прац Паў ла 
Ярон ска га «Гуль ня слоў». Ярон скі з’яў
ля ец ца муль тып лі ка та рам, які ў пер шую 
чар гу вы кон вае свае ўлас ныя ідэі. На 
пра ця гу доў га га ча су вя дзе се рыю ка лам
бу раў, якой за ра зіў больш за со рак ты сяч 
лю дзей на фей с бу ку. У Га ле рэі «Пар тэр
Граўнд» ад бы ла ся так са ма прэ зен та цыя 
кніг, вы да дзе ных на Пад ляш шы ў 2017 
го дзе — пад рых та ваў яе Ан джэй Ка лі ноў
скі, які ад даў ад ну з боль шых віт рын для 
вы дан няў пабе ла ру ску — вы да ве цтва 
Праг рам най ра ды тыд нё ві ка «Ні ва», Бе
ла ру ска га лі та ра тур на га аб’ яд нан ня «Бе
ла ве жа», кніг вы да дзе ных «Ор т д ру кам» 
і «Брат чы кам».

На він кай дру го га вы дан ня фе сты ва лю 
быў па э тыч ны сей мік — па нэль ная ды ску
сія з удзе лам па э таў з Пад ляш ша, якую 
вёў пра фе сар Дар’ юш Ку ле ша. Вы сту пі лі 
на ім з дак ла да мі пра фе сар Януш Та ра нен
ка, па эт, лі та ра тур ны кры тык, удзель нік 
і ства раль нік па э тыч на га жыц ця, які вя дзе 
лі та ра тур ную пра цу з мо лад дзю. Што 
ад бы ва ец ца з па э зі яй у лі та ра тур ным Бе
ла сто ку і яго ва ко лі цах, а так са ма ў кра і не 
і ў све це? Які стан па э зіі ў на шым го ра дзе 
і ва я вод стве? Гэ тыя пы тан ні кра наў і Да від 
Буй на, звя за ны з Га ле рэ яй Слен дзін скіх. 
Удзел у Рэ гі я наль най асам б леі пры ня ло 
больш за 30 па э таў, у тым лі ку на мі на ва
ныя да мі ну ла год няй лі та ра тур най прэ міі 
імя Вес ла ва Ка за нэц ка га Мі ра Лук ша 
і Эва Вла дар ская з Ты ко ці на, лаў рэ а ты 
з мі ну лых га доў Ян Ка мін скі з Яры лаў кі, 
Кры сты на Ка нэц кая, са мы ста рэй шы аў
тар Вік тар Швед. Удзель ні кі спра ба ва лі 
ад ка заць на пы тан не, што та кі стан па э зіі 
ў на шым го ра дзе і рэ гі ё не. Дзя сят кі аў та

раў скан ста та ва ла, што та кой су стрэ чы 
не бы ло на пра ця гу мно гіх га доў.

Зап ра ша ю чы да аб мер ка ван ня Януш Та
ра нен ка ад зна чыў, што па э ты да юць са бе 
ра ды вель мі доб ра, ха ця іс нуе праб ле ма 
з пуб лі ка цы яй тво раў. Вя до мая ў Поль ш чы 
і све це па э тэ са, віт ру оз ка са нэ та Кры сты
на Ка нэц кая, звя за ная з вар шаў скім ад
дзе лам Поль скай аса цы я цыі пісь мен ні каў, 
пад к рэс лі ла не аб ход насць кан ф ран та цыі 
аў та раў з ай чын най і за меж най па э зі яй. 
Пісь мен ні ца і жур на ліст ка, звя за ная на 
пра ця гу мно гіх дзе ся ці год дзяў з бе ла стоц
кай прэ сай і шы ро кай куль ту рай ад зна
чы ла, што ўпер шы ню ўдзель ні чае ў та кім 
сей мі ку. Гэ та со рам, што на пра ця гу 
мно гіх га доў ні ад на му з вы ра ша ю чых ор га
наў не ўда ло ся зра біць ні чо га па доб на га. 
Яна заў ва жы ла, што толь кі На стаў ніц кі 
лі та ра тур ны клуб дзей ні чае пас ля доў на, 

і сі стэ ма тыч на ар га ні зуе сваю ўлас ную, 
агуль на на цы я наль ную прэ мію («Гет ман
ская бу ла ва») і зап ра шае пар т нё раў да 
ды ску сіі. Шка да ва ла, што на пра ця гу доў га
га ча су не бы ло ў Бе ла сто ку лі та ра тур най 
па дзеі. (Тут за пя рэ чы лі ін шыя аў та ры, пры
гад ва ю чы, між ін шым, фе сты валь «Zeb ra
ne»). Здзіў ля ла ся, ча му так ма ла ма ла дых 
лю дзей прый ш ло на сей мік: — Трэ ба 
на ву чыц ца зда бы ваць гро шы на вы дан ні, 
я ве даю, што мож на іх зда быць. Я ве даю, 
та му што я ез джу на пра ця гу 20 га доў па 
роз ных лі та ра тур ных па дзе ях у кра і не і ве
даю, што мож на ўсё сар га ні за ваць, трэ ба 
про ста за ха цець гэ та га.

— Ма ла з нас у ін шым мес цы, але ма
ла хто з нас з на мі, — заў ва жы ла Тэ рэ са 
Ра дзе віч з Юх наў ца, вя до мая ў кра і не 
ма ла дая па э тэ са і на стаў ні ца, лаў рэ ат ка 
прэ міі Ка за нэц ка га. — Хтось ці вы дае кні гу 

і не ад клад на па він ны з’яў ляц ца пра па но вы 
су стрэч, а гэ та га мне не ха пае. Ка лі нас 
заў ва жаць у рэ гі ё не, так са ма бу дзем заў
ва жа ны і ў кра і не.

Кшыш таф Пу лаў скі з Суп рас ля, вя до
мы пе рак лад чык з ан г лій скай лі та ра ту ры, 
ства раль нік па э та Ке не та Пе на ад зна чыў, 
што ма ла хто ў Бе ла сто ку за ці каў ле ны 
ў пе ра кла дзе, а гэ та дае ма ла дым лю дзям 
лі та ра тур нае май стэр ства. Пра жы ва ю чы 
ў Бель скуПад ляш скім Ан д рэй Саль ні каў, 
фі ло саф, па эт і ані ма тар лі та ра тур на га 
жыц ця лі чыць, што шко дзіць аў та рам ад
сут насць пад ляш ска га лі та ра тур на га ча со
пі са: — Ка лі б вы да ваў ся, гэ та знач на паў
п лы ва ла б на тое, каб пад няць уз ро вень 
ам бі цый аў та раў ды ўзро вень пуб лі ка цый. 
Тэ му па цяг нуў Вой цех Цым ба лі сты, су пра
цоў нік му ні цы паль на га куль тур на га цэн т ра 
ў Ха рош чы і рэ дак тар «Га зе ты ў Ха рош
чы», які ма рыў аб 10ты сяч ных ты ра жах 
та ко га вы дан ня, у да да так бяс п лат на га. 
Ан джэй Ка лі ноў скі, стар шы ня Фон ду «Су
се дзі» пат лу ма чыў удзель ні кам сей мі ка, 
які мі прын цы па мі ён кі ру ец ца, пры ма ю чы 
ра шэн не аб вы пу ску збор ні ка па э зіі. Ён 
ка заў пра кан суль та цыі з аў та ры тэт ны мі 
аў та ра мі, якія б да лі рэ ка мен да цыю для 
вы дан ня збор ні ка мяс цо ва га аў та ра (дэ
бют ную кні гу Мі ха ла Ксён ж ка рэ ка мен
да ва ла вы да ве цтву Юлія Гар т віг), пра цу 
з аў та рам над ад бо рам леп шых вер шаў 
і по шу ку рэ ка мен да цый зпаза ася род дзя. 
Ён так са ма на га даў, што аў та ры па він ны 
пак ла па ціц ца, каб пе ра даць свае пра цы 
рэ цэн зен там, ад п ра віць іх на ўсе на цы я
наль ныя кон кур сы па э зіі: — Трэ ба прык
лас ці шмат сва ёй пра цы, — ра іў вы да вец, 
— та ды ёсць шанц, што неш та ў нас усё 
ат ры ма ец ца.

Мі ра Лук ша ра ска за ла ўдзель ні кам сей
мі ка пра бе ла ру скі лі та ра тур ны рух у Поль
ш чы больш за 60га до вай пра цяг лас ці, 
пра вы дан ні і дзе ян ні твор цаў і ар га ні за та
раў лі та ра тур на га жыц ця. Не ка то рыя аў
та ры і слу ха чы пер шы раз па чу лі пра тое, 
як ча со піс («Ні ва») на пра ця гу сва ёй дзей
нас ці пад трым лі ваў ар га ні за цый на і твор ча 
са міх аў та раў, дру ку ю чы тэк сты і ар га ні зу
ю чы лі та ра тур натвор чыя (лі та ра тур ныя, 
кры тыч ныя, вы да вец кія), май стэр скія 
се мі на ры і су стрэ чы для аў та раў роз на га 
ўзро сту і во пы ту, пра дзе ян ні па а соб ных 
аў та раў і вы даў цоў (Ян Чык він і «бе ла веж
цы», Сак рат Яно віч і «Тры я ло гі», «Ні ва» і лі
та ра тур ны кон курс ды «Бяз меж жа»). Пра 
моц і жы ву часць бе ла ру ска га лі та ра тур на
га жыц ця на Пад ляш шы свед чыць лік за
га лоў каў, не мен шы чым аў та раў пі шу чых 
паполь ску — гэ та больш за 200 за га лоў
каў кніг ды па ста ян на вы пу ска ныя «Тэр ма
пі лы» ды «Год бе ла ру скі» і «Ні ва», якая ад 
больш за 60 га доў дру куе тво ры аў та раў, 
якія з вы ба ру пі шуць на сва ёй род най мо
ве, ства ра ю чы пры тым поль скую куль ту ру. 
Вя ду чы аж пры пы ніў пе ра лік: «Pa ni Mi ro, 
my wie my jak pa ni sa ma du żo zro bi ła». «Гэ та 
МЫ, не я!» — ад ка за ла «бе ла ве жан ка» 
і «ніў ка».

Па кі да ю чы сей мік, мно гія з удзель ні
каў за я ві лі, што ха це лі б су стрэц ца зноў, 
па га ва рыць, спра ба ваць зас на ваць но вы 
лі та ра тур ны ча со піс.

v(лук)

Фэст 
аў та раў і кніг

 Тэрэса Радзевіч (злева), Эва Владарская, Эва Міхальская, Крыстына Канэцкая, Дарота Сакалоўская  Крыстына Канэцкая

 Кшыштаф Пулаўскі (злева), Віктар Швед, Ян Камінскі
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Кан стан цін ЦЕ ЛУ ШЭЦ КІ
Но ва ве Ляў ко ва

 Ёлач ка
Вяс на, ле та пра ля це ла.
Во сень вет рам за шу ме ла,
За ла тое ліс це з дрэў зры вае,
Зям лю пя ры най зас ці лае.

Го лыя дрэ вы ру кі ўго ру па ды ма юць,
У Бо га зда роўя са бе вы ма ля юць.
А лес як лю дзі, моц на хва рэе,
Та му што ка ра ед гроз ны ў пуш чы ша лее.

А ў Бе ла веж скай пуш чы ел кі па мі ра юць
І ста яць су хія, як свеч кі да га ра юць.
А ка лі так да лей у ле се бу дзе,
На Ка ля ды ялін кі не пры ня суць лю дзі.

За гі не на ша тра ды цыя ве ка вая,
За гі нуць вер шы, пе сень аб ёл цы не зас пя ва юць.
За бу дуць лю дзі, як ёл ка вы гля да ла.
Уну кі пы тац ца бу дуць: «Дзе ёл ка пра па ла!»

Зям ля
Зям ля — гэ та дар ад Бо га
На зям лі — жы ве на ро ду мно га
Зям ля — гэ та го ры і да лі ны
Зям ля — гэ та мо ры і пу сты ні

Зям ля на зі му за мі рае
Зям ля вяс ною ажы вае
З зям лі збож жа дрэ вы тра ва вы ра ста юць
Зям ля ба гац ця мно га мае

Зям лю лю дзі аб раб ля юць
З зям лі ба гац це да бы ва юць
У зям лі — ву галь наф та газ
Усё што пат рэб нае ёсць для нас

Но вая свят лі ца
Ле шу кі свят лі цу ма юць.
Яе хут ка збу да ва лі.
Хоць яш чэ фар бай па ты хае,
Лю дзі з усіх ба коў ва ляць.

Войт гмі ны, ві даць, Ле шу кі па лю біў,
Вя лі кі прэ зент ім зра біў.
Лю дзі це шац ца са свят лі цы,
Не мо гуць на яе на дзі віц ца.

Каб у свят лі цы сэр ца бі ла,
Каб усім лю дзям бы ло мі ла,
Каб бы лі спе вы, вер шы і гу лян кі,
Каб не бы ло ні ко лі дра кі.

Сон ца ў свят лі цу хай заг ля дае,
На ша мо ладзь ня хай тут гу ляе.
Тут спат кан ні, ве ча рын кі,
Ка ва, пер нік, ну і він ка.

Сон
Пры сніў ся сон ад ное но чы:
На дне рэч кі я ля жу,
А сон ца све ціць дзесь з паў но чы.
То ж дзі ва! — у дум ках ва ра жу.
Сні ла ся доў га тое но чы.
Так цёп ла я ля жу й ля жу.
А як рас п люш чы лі ся во чы,
Ка лі я толь кі па гля дзеў:
Са праў ды рэч ка ў пас це лі
І ка ля лож ка па цяк ла!
Толь кі ня ма з паў но чы сон ца
І та го пры ем на га цяп ла...

* * *
Вя лі ка крыў да баць кам,
Ка лі іх дзе ці па кі нуць,
Асаб лі ва та ды, ка лі прый дзе той час,
Ка лі сі лы ў це ле баць коў скім за гі нуць,
Ня ма ка му па маг чы ані раз.

Ка лі згор б ле ны баць ка ад ста рас ці, ве ку
Му сіць сам за раб ляць на ся бе,
Або ма ці ста рэнь ка і ча ста ка ле ка
Не па трэб ны ця пер для ця бе.
Яны бы лі та ды толь кі па трэб ны,
У час як ман най кар мі лі ця бе.
А ця пер ты вя лі кі, наш то та бе баць ка,
Ты за ро біш і сам па са бе.
І га да мі пра цуе за гро шы,
А баць кам і гра ша не дае.
Ад нак баць кі не за бу дуць ні ко лі
Пра лю бі мае дзі цят ка свае.

Тран с фар ма цыі
Што ж мы зро бім, да ра гія,
Ка лі мы ўжо та кія:
Кож ны саг нё ны ў кру чок.
Не прой дзеш без клад кі праз ра вок.
Му сіш аб штось ці апі рац ца,
Каб на дру гі бок пе раб рац ца.
На дру гім бе ра зе?.. — Дзе клад ка?
Не прой дзеш усё так вель мі глад ка.
І там, як хо чаш, брат ка, жы ці,
Так са ма му сіш штось ра бі ці.
Кож ны ра біў бы, каб прый ш ло ся.
Абы зат руд ніц ца ўда ло ся!
Мно гія знай ш лі са бе кры ні цу:
Па ван д ра ва лі за гра ні цу.
Ула да ся бе толь кі гля дзіць.
А про стым лю дзям цяж ка жыць.
Хут ка мя ня ец ца ва ўлад.
Усё абя цае кож ны ўрад
І на вяр хуш ку хто да стаў ся.
А люд гля дзеў і аб лі заў ся.

Я згэ туль
Я на ра дзіў ся ў Па то цы,
Там ад дзя цін ства ўзра стаў.
Ці хто з су се дзяў мог прад ба чыць,
Што я на стаў ні кам, вось, стаў?
Цяж кім бы ло маё дзя цін ства.
У по лі трэ ба па ма гаць,
І каб рал ля на ша ра дзі ла,
Яе я му сіў уза раць,
За се яць збож жа на ўсім по лі,
Каб пос лей мог яго збі раць...
— Сы нок, — ка за ла мая ма ма, —
Цяж ка ж та бе сі лы саб раць!
Быў я та ды та кі ма лень кі,
А тут па ра вось рас ся ваць.
Су сед па мог мне се яць збож жа,
А я яму — ба ра на ваць...
Так я да ста рас ці да жыў ся.
Па кі нуў вё ску на заў сё ды,
З сям’ ёй у го рад па ся ліў ся,
У ква тэ ры маю ўсе вы го ды:
Ва да ў ха це ця чэ із кра на,
Не трэ ба пе чы рас па ляць.
Поз на ці ра на я ўста ну,
Ма гу й да поў д ня па ля жаць...
Ад нак мне сніц ца мая вё ска.
Я не ма гу яе за быць.
Бо так як тую ака лі цу
Дру гой не змо жаш па лю біць.

Све жы хлеб
Цёп лае ле та да нас прый ш ло.
Лю дзям на сэр цы ўсім ве ся ло.
Зям ля квет ка мі за цві ла.
Ах, якая па хат ня!

У по лі збож жа вы рас ла як трэ ба.
Род ныя ні вы за пах лі хле бам.
Кам бай ны збож жа збі ра юць,
Гас па да ры ў за се кі яго пас сы па юць.

Млын свае зу бы пад васт рыў.
Бу дзе доб рую му ку ра біў.
Пе ка ры му ку выг ля да юць,
З яе смач ны хлеб вы пя ка юць.

Са ма хо ды хлеб вя зуць,
Лю дзі ў кра мах хлеб ужо ждуць.
Кож ны бя рэ бул ку-дзве,
Каб ха пі ла ўсёй рад не.

Мі ка лай КРАЎ ЧУК
Па то ка — Бе ла сток
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ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

15 лютага — дзень выхаду 
П а д з е і  і  а с о б ы  Б Н Р

першага нумара газеты 

« Г о м а н »
Аб вяш чэн ню БНР па пя рэд ні чаў пе ры яд, 

які ў на шай гі сто рыі ча ста на зы ва юць „на
ша ніў скім”, зы хо дзя чы з наз вы бе ла ру скай 
га зе ты, што фар ма ва ла на цы я наль ны све
та пог ляд цэ ла га па ка лен ня, на ват фар ма
цыі. Ак ра мя „На шай до лі”, якая вы хо дзі ла 
зу сім ка рот кі час і „На шай ні вы”, якая ства
ры ла пад му рак на цы я наль на га Ад ра джэн
ня, бы ло яш чэ ад но вы дан не, якое па кі ну ла 
яр кі след у на шай гі сто рыі і па ча се су па ла 
з БНР. Гэ та бе ла ру ская гра мад скапа лі
тыч ная і лі та ра тур ная га зе та „Го ман” („Ho
man”).

Пер шы ну мар „Го ма ну” вый шаў 15 (28) 
лю та га 1916 го да. Га зе та вы хо дзі ла ў Віль
ні аж но да кан ца 1918 го да з да зво лу 
гер ман скіх улад. Вы хо дзі ла два ра зы ў ты
дзень кі ры лі цай, а з 1 ве рас ня 1916 го да 
і ла цін кай. Рэ дак та рам спяр ша быў Вац лаў 
Ла стоў скі, а з 33 (125) ну ма ра 1917 го да 
— Язэп Са ла вей. Ка лі Ла стоў скі вя до мы 
мно гім бе ла ру сам, то асо ба Язэ па Са лаўя 
зу сім за бы тая.

Са цы яль напа лі тыч ная пра гра ма га зе
ты наб лі жа ла ся да ся лян скара бот ніц ка
га са цы я ліз му: на ро даў лад дзе, лік ві да цыя 
эк с п лу а та цыі на ём ных ра бот ні каў, ідэя кі
ра ван ня гра мад ствам праз „уся ля кія та ва
ры ствы, ка а пе ра ты вы, пра фе сі я наль ныя 
ра бот ніц кія хаў ру сы”. Вы сту па ла за на
цы я наль накуль тур нае адзін ства бе ла ру
ска га на ро да, не за леж ную Бе ла ру скую 
Рэс пуб лі ку, якая маг ла б ува хо дзіць на 
кан фе дэ ра тыў най ас но ве ў ад ро джа нае 
Вя лі кае Кня ства Лі тоў скае. Ін фар ма ва ла 
пра са цы яль ныя і на цы я наль ныя су пя рэч
нас ці, унут ра нае і між на род нае ста но віш
ча краю. Ві та ла зры нан не са ма дзяр жаўя 
ў Ра сіі і на цы я наль нае са ма выз на чэн не 
на ро даў. Най вы шэй шы мі каш тоў нас ця мі 
воль на га гра мад ства лі чы лі ся на цы я наль
ная не за леж насць, ін тэ лек ту аль ная і па лі
тыч ная сва бо да, род ная мо ва і куль ту ра, 

са цы яль ны ап ты мізм і хрыс ці ян ская ве
ра.

Га зе та над ру ка ва ла шэ раг ар ты ку лаў, 
на ры саў, ін шых ма тэ ры я лаў па гі сто рыі Бе
ла ру сі і на цы я наль най куль ту ры, у тым лі ку 
ар ты ку лы „14911916” (па гі сто рыі бе ла ру
ска га дру ку), „У 400лет нюю га даў ш чы ну” 
(пра „Біб лію” Ска ры ны), „Рэ фар ма цый ны 
рух на Бе ла ру сі”, „Пры чы ны за ня па ду бе ла
ру ска га ад ра джэн ня ў XIX ст.”, „Абы ча ё вае 
пра ва бе ла ру ска га ся лян ства” В. Ла стоў
ска га, „Свя ты Іа за фат Кун цэ віч” Ба ляс ла
ва Па чоп кі, „10лет ні юбі лей бе ла ру скай 
прэ сы”, „Раз бі тая тра ды цыя” (пра не аб ход
насць ад ра джэн ня Бе ла ру скаЛі тоў скай 
дзяр жа вы) Ан то на Луц ке ві ча, „Па мя ці Спра
вяд лі ва га” (пра К. Ка лі ноў ска га) Ка зі мі ра 
Сва я ка, „Што бы ло і што па він на быць” 
(пра тра ды цыі ВКЛ) Пёт ры з Ар ля нят.

Шэ раг ар ты ку лаў га зе та прыс вя ці ла ак
ту аль ным са цы яль напа лі тыч ным праб ле
мам. Іх на пі са лі Ла стоў скі, Ан тон Луц ке віч, 
Фран ці шак Алях но віч і ін шыя. На ста рон
ках ас вят ля ла ся дзей насць Дзяр жаў най 
ду мы Ра сіі, пе ра важ на вы ступ лен ні эсэ раў 
і са цы ялдэ ма кра таў мен ша віц ка га кі рун ку, 
га зе та дру ка ва ла ін фар ма цыю з фран тоў, 
па ве дам лен ні гер ман ска га ге не раль на га 
шта ба (руб ры ка „Афі цый ны ад дзел”), ме
лі ся руб ры кі „У Віль ні і ва ко лі цах”, „З уся го 
све ту”, „З уся го краю”, „Вест кі з Ра сіі”, дру
ка ва лі ся тэ лег ра мы, аб вест кі бе ла ру скіх 
кні гар няў, ка мер цый ная рэк ла ма. Га зе та 
над ру ка ва ла раз на стай ныя ма тэ ры я лы па 
гі сто рыі на цы я наль накуль тур на га і лі та ра
тур на га ру ху, ле ген ды, ап ра ца ва ныя Янам 
Бар ш чэў скім, ме му а ры Аль гер да Абу хо ві
ча, нек ра ло гі Цёт цы, Мак сі му Баг да но ві чу, 
Аляк сан д ру Ель ска му. Упер шы ню апуб лі ка
ва ла не ка то рыя тво ры бу ду чых бе ла ру скіх 
кла сі каў — Яку ба Ко ла са, Ян кі Ку па лы, 
Мак сі ма Баг да но ві ча і ін шых лі та ра та раў.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Ка лі прый шоў век кі но, мно гія ка за лі, 
што тэ атр ска нае. Але так не ад бы ло ся, 
бо, ня гле дзя чы на боль шыя, чым у тэ ат ра 
маг чы мас ці, кі но не заў сё ды ад люст роў
вае гуль ню ак цё раў так, каб кож ны гля дач 
мог ба чыць яе, ад чу ва ю чы ўлас ную пры
сут насць у дзе ян ні. Ад ны мі з най больш 
ці ка вых тэ ат раль ных па ста но вак з’яў ля
юц ца та кія, дзе рас па вя да ец ца пра тра
ды цый нае жыц цё та го ці ін ша га на ро да, 
па каз ва ец ца яго по быт, звы чаі, свя ты. Для 
бе ла ру саў, са ма свя до масць якіх, на ват 
пас ля чвэр ці ста год дзя ад на быц ця іх няй 
кра і най не за леж нас ці, за ста ец ца на над
звы чай ніз кім уз роў ні, та кія тэ ат раль ныя 
па ста ноў кі не толь кі ці ка выя, але і ка рыс
ныя. Та му, ка лі з’яў ля юц ца тэ ат ры, што 
здоль ныя рас па вес ці ту тэй шым пра слаў
ныя звыч кі і тра ды цыі прод каў, то гэ та 
мож на толь кі ві таць.

Не вель мі даў но ў су свет ным па ву цін ні 
з’я віў ся сайт http://szlach tycz.by, які рас па
вя дае пра шля хец кі тэ атр „За ха ран ка Арт
груп”. Улас на наз ва гэ та га сай та не над та 
ін фар ма цый ная — ней кі шля хец кі тэ атр, 
ней кае проз віш ча, ней кая ма стац кая гру
па. Та му, каб зра зу мець у чым спра ва, вар
та большменш уваж лі ва па зна ёміц ца са 
зме стам тэ ат раль на га сай та, а для гэ та га 
за зір нуць у руб ры ку „Пра нас”. „Шля хец кі 
тэ атр „За ха ран ка Артгруп” — згур та ван не 
лю дзей, апан та ных роз ны мі ба ка мі ста ра
даў няй ліц він скай (бе ла ру скай) шля хец кай 
куль ту ры. Усе мы — вель мі роз ныя. Кож ны 
за хап ля ец ца ў боль шай сту пе ні чым сь ці сва
ім — ста ра даў няй вер ш най на ву кай аль бо 
му зы кай мі ну лых ста год дзяў, ша бель ным 
бо ем аль бо ко ліш ні мі тан ца мі, гі ста рыч ны мі 
стро я мі аль бо кла січ ным сар мац кім пар т рэ
там... Ка лі ж склас ці ўсе на шы за хап лен ні 
ра зам — ат рым лі ва ец ца нез вы чай ная жы
вая кар цін ка на шай шля хец кай мі нуў ш чы
ны. Кас цяк тэ ат ра ўзнік да стат ко ва даў но 

— пер шыя свае пра гра мы (ня хай са бе і зу
сім „па чат коў скія”, спроб ныя) мы па ча лі ра
біць ка ля ся мі га доў та му”, — рас па вя да юць 
пра ся бе ар ты сты.

Ад ка зу на пы тан не, хто ме на ві та ўва хо
дзіць у згур та ван не, на сай це знай с ці не 
ўда ло ся. На коль кі зра зу ме ла з ін фар ма
цыі, па да дзе най на ста рон цы „Кан так ты”, 
у тэ ат ры ёсць па мен шай ме ры дзве дзе ю
чыя пер со ны. Гэ та яго кі раў нік пан Ан д рэй 
За ха ран ка і, ві даць, жон ка кі раў ні ка, па ні 
Іры на За ха ран ка, якая зай ма ец ца зболь ша
га ад мі ніст ра цый ны мі пы тан ня мі.

Як на ле жыць ар ты стам, яны мо гуць мно
гае, і гэ тае мно гае пра па ну юць. Па вод ле 
руб ры кі „На шы пра па но вы”, тэ атр мо жа 
за бяс пе чыць уні каль нае на паў нен не ме ра
пры ем ства ў шля хец кай сты лі сты цы для 
аб са лют на лю бой пра гра мы — за баў ляль
най, аду ка цый най ці прад стаў ні чай. У пе ра
лі ку кар па ра тыў ныя ве ча ры ны, юбі леі, дні 
на ро дзі наў, ве ча ры ны для за меж ных гас
цей, кон ныя пра гра мы, гі ста рыч ныя па ка
зы, па ка заль ныя баі, дзі ця чыя свя ты.

Асоб най руб ры кай на сай це ста іць „Бат
лей ка”, як ста ра даў ні ля леч ны тэ атр. „Бат
лей ка — уні каль ная з’я ва ў куль тур ным по
лі Ста рой Літ вы/Бе ла ру сі. Ста ра даў ні ля леч
ны тэ атр у су ме сі са ста рас вец кай фор май 
служ бы на він, па за сет ка вы ко ліш ні ана лаг 
Yo u Tu be, маг чы масць паза па лі ты кай мо
віць ус лых як раз аб ёй са мой... Шля хец кі 
тэ атр, ад ной чы пас п ра ба ваў шы па ста віць 
бат ле еч ны спек такль, зах ва рэў на гэ тую тэ
му. І, вось, хва ро ба вы лі ла ся ўжо ў тры поў
на фар мат ныя аў тар скія спек так лі”, — рас
па вя да юць ства раль ні кі тэ ат ра.

Каб па ба чыць, як пра хо дзяць вы ступ
лен ні ак цё раў, вар та за зір нуць у руб ры ку 
„Га ле рэя”, дзе мес цяц ца фо таз дым кі і ві дэ
а ма тэ ры я лы, да тыч ныя шля хец ка га тэ ат ра 
„За ха ран ка Артгруп”.

vАляк сандр ЯКІ МЮК

Адз на ку «Зас лу жа ны для Гай наў ска га 
па ве та» ат ры маў шмат га до вы ды рэк тар 
Гай наў ска га бел лі цэя і бел гім на зіі Яў ген 
Сач ко, які мно га га доў быў га рад скім рад
ным і два ра зы быў стар шы нёй Ра ды го ра
да Гай наў кі.

— Адз на ку «Зас лу жа ны для Гай наў
ска га па ве та» я ўспры маю 
перш за ўсё як уз на га ро ду для 
Агуль на а ду ка цый на га лі цэя 
з бе ла ру скай мо вай на ву чан ня 
і Ком п лек су школ з да дат ко
вым на ву чан нем бе ла ру скай 
мо ве ў Гай наў цы, у які быў 
пе раў т во ра ны наш бел лі цэй. 
Лі чу, што на гэ тае зван не зап
ра ца ва лі перш за ўсё вуч ні і на
стаў ні кі на шай шко лы, — за я
віў Яў ген Сач ко.

Зван не «Зас лу жа ны для 
Гай наў ска га па ве та» ат ры маў 
Вік тар Бу ра з Гай наў кі, шмат
га до вы дзе яч Бе ла ру ска га 
гра мад скакуль тур на га та ва
ры ства, ко ліш ні пра цаў нік Са
ма стой на га пуб ліч на га ком п лек су ахо вы 
зда роўя (СПКАЗ) у Гай наў цы. З’яў ля ец ца 
ён дзе я чам Аб’ яд нан ня Му зей і ася ро дак 
бе ла ру скай куль ту ры ў Гай наў цы і ка рэс
пан дэн там «Ні вы».

У лі ку ўзна га ро джа ных зван нем «Зас
лу жа ны для Гай наў ска га па ве та» апы нуў
ся так са ма пан сі ён «Бе ла веж скае ся ло» 

бе ла ру скай куль ту ры ў Гай наў цы, БГКТ, 
быў пер шым стар шы нёй гай наў ска га ад
дзя лен ня Пра ва слаў на га бра цтва свсв. 
Кі ры лы і Мя фо дзія та ды, ка лі яго ду хоў
ным апе ку ном быў яш чэ міт ра фор ны 
про та і е рэй Ан то ній Дзе вя тоў скі. Ян Су ха
до ла спя ваў у бе ла ру скім хо ры Гай наў
ска га до ма куль ту ры, а ця пер ён ха рыст 
цар коў на га хо ру.

Зван не «Зас лу жа ны для Гай наў ска га 
па ве та» ат ры ма ла вы да ве цтва «Брат чык» 
з Гай наў кі. Адз на ку пры няў на стаў нік пра ва
слаў най рэ лі гіі ў бел лі цэі і бел гім на зіі Марк 
Які мюк, су зас на валь нік і рэ дак тар вы да ве
цтва «Брат чык». Вы да дзе ная ім ду хоў ная 
лі та ра ту ра зна хо дзіц ца, між ін шым, у мно гіх 
да мах жы ха роў Гай наў ска га па ве та.

Ніва ўзнагароджана
1 Fпрацяг Зван ня «Зас лу жа ны для Гай наў ска

га па ве та» бы лі ўда сто е ны так са ма 
па ра фі яль нае ад дзя лен не Ка та ліц кай 
ак цыі ў Гай наў цы, ксёндз Ян Кра соў скі 
і Ма ры ян Свен ц кі, Ра ён нае ад дзя лен не 
Поль ска га аб’ яд нан ня ды я бе ты каў у Гай
наў цы і ле карды я бе то лаг Мал га жа та 
Пет шакЗак шэў ская, двое жы ха роў 
Но ва бе ра зо ва — ка ар ды на тар Ад дзя

лен ня наг ля даль на
ін фек цый ных хва роб 
СПКАЗ у Гай наў цы, 
спе цы я ліст па ін фек
цый ных хва ро бах, 
док тар ме ды цын скіх 
на вук Ан на На віц кая
Це лу шэц кая і ка ар
ды на тар Ад дзя лен ня 
ту бер ку лё зу і хва роб 
лёг кіх СПКАЗ у Гай
наў цы, спе цы я ліст па 
хва ро бах лёг кіх Юры 
Паў люк, шмат га до вы 
ды рэк тар гай наў ска
га ад дзя лен ня бан ка 
PKO BP Мі ко ла Ляў
чук (так са ма ўра джэ
нец Но ва бе ра зо ва), 
войт Ча ром хаў скай 

гмі ны Мі хал Вруб леў скі, сак ра тар Ча ром
хаў скай гмі ны Ма рыя Іва нюк, над ляс ні
чы Гай наў ска га над ляс ні цтва Гжэ гаж 
Бя лец кі і Ак ру го вы ма лоч ны ка а пе ра тыў 
у Гай наў цы, дзей нас цю яко га кі руе Ве ра 
Паў лю чук з Га ла доў.

vТэкст і фо та 
Аляк сея МА РО ЗА

ў Бу дах, які вы лу чыў ся з ася
род ка «Ся ло Бу ды». У са
стаў «Бе ла веж ска га ся ла» 
ў Бу дах ува хо дзяць ча ты ры 

вя ско выя ха ты і кар ч ма асоч ні ка. Дзей
нас цю пан сі ё на кі руе Сяр гей Ні чы па рук, 
ура джэ нец За ле шан, зна ток па драў ля
ным тра ды цый ным вя ско вым бу даў ні
цтве, мяс цо вай гі сто рыі і куль ту ры, ге рой 
філь ма Юрыя Ка лі ны «Ся ро жа». Пад час 
ура чы стас ці ска заў ён, што ра дуе яго 

за ці каў ле насць на шы мі тра ды цы я мі ма ла
дых асоб, якія на вед ва юць яго пан сі ён.

Адз на ку «Зас лу жа ны для Гай наў ска га 
па ве та» ат ры маў Ян Су ха до ла з Гай наў
кі, які за час сва ёй пра фе сій най пра цы 
на Гай наў ш чы не перш за ўсё кі ра ваў 
бу до вай і ма дэр ні за цы яй да рог. На ле
жыць ён да Аб’ яд нан ня Му зей і ася ро дак 
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18.02 — 24.02

Адгаданка АдгаданкаАдгаданка
Шыф раг ра ма
Лі та ры ад га да ных слоў, пе ра не се ныя згод на з іх па рад ка вы мі 

ну ма ра мі ў клет кі рос пі су, скла дуць ра шэн не — афа рызм скіф ска
га фі ло са фа Ана хор са.

1. пад трым ка, фун да мент = 7_ 6 _ 9 _ 50 _ 51 _;
2. ка ра ле ва ад ва лоч най па ме ры = 10 _ 55 _ 45 _ 33 _;
3. кле ка тун, што сха піў жа бу за каў тун = 34 _ 22 _ 31 _ 30 _ 32 _;
4. ор ган слы ху = 17 _ 48 _ 59 _ 16 _;
5. суп раць лег лы ўва хо ду = 28 _ 35 _ 36 _ 37 _ 8 _;
6. ён і ў ро це бы вае, і ў ба ра не, і ў граб лях = 1 _ 18 _ 38 _;
7. ка ва ле рыя = 3 _ 4 _ 5 _ 21 _ 20 _ 19 _ 23 _;
8. ко лер шэр с ці ў жы вёл = 54 _ 29 _ 41 _ 52 _ 53 _;
9. ад сут насць іс на ван ня, жыц ця = 11 _ 39 _ 24 _ 46 _ 27 _;
10. адзін ка элек т рыч на га су пра ціў лен ня = 26 _ 25 _;
11. ма ці па ні ча = 15 _ 14 _ 13 _ 42 _;
12. бе ла ру скае маг нац кае проз віш ча ў... ла па це = 49 _ 2 _ 56 _;
13. ча ла век у ссыл цы = 40 _ 47 _ 58 _ 43 _ 44 _ 57 _ 12 _.
      (ш)

Ся род чы та чоў, якія на пра ця гу ме ся ца да шлюць у рэ дак цыю пра віль
ныя ад ка зы, бу дуць ра зыг ра ны кніж ныя ўзна га ро ды.

Ад каз на ад га дан ку з 4 ну ма ра
Язык, Дэ га, серп, ёл ка, ацёк, лі ха, ям, во дар, хлю пат, са ба таж, сто, 

спі раль, на ціск.
Ра шэн не: Слё зы — гэ та ці хая мо ва бо лю і ра дас ці.
Кніж ныя ўзна га ро ды вы сы ла ем  Анне Дэм’янюк з БельскаПад ля ш ска

га і Лявону Федаруку з Рыбал.

(22.03. — 20.04.) Зда бу дзеш вя лі кае прыз нан-
не і па пу ляр насць. Але 18-22.02. мо жаш не а-
дэк ват на зрэ а га ваць на сі ту а цыю. Бу дзеш мець 
ін тэ лек ту аль ныя за нят кі. Энер гіі мно га, не менш 
не па хіс нас ці. Але мо жаш не спра віц ца з ба ла-
га нам у па пе рах. Не згу бі важ на га да ку мен та ці 
не ска суй ча го ў кам п’ ю та ры. Гро шай пры бу-
дзе, але лепш іх пры ха ваць, чым вы да ваць.
(21.04. — 21.05.) Бя ры ся за ву чо бу, па шы рай 
свае га ры зон ты. У па ры про ста як у каз цы. Мо-
гуць здзей с ніц ца твае ма ры аб пры туль ным, 
пры го жым жыт ле. Мо жаш вы кі нуць ста рыя гар-
га ры з ха ты. Доб ры час на ра мон ты. 19-23.02. 
ад чу еш вя лі кі пры ліў нат х нен ня. 20-21.02. ака-
жаш ка мусь ці пад трым ку або да сі ра зум ную 
па ра ду. Ад 22.02. бу дзеш мець аж за ліш не ўся-
ля кіх ура жан няў. 19-23.02. здзей с ніш яку юсь ці 
сваю вя лі кую ма ру.
(22.05. — 22.06.) Пад к ру ча ны тэмп жыц ця. Са-
мот ны Бліз нюк ад чуе вя лі кі пры ліў энер гіі і ўдач 
у ін ша га по лу. З 23.02. мо жаш па ста рац ца на 
пра цы за па вы шэн не. Мно ства за дум на ўлас-
ны біз нес, але не кі дай усіх сіл на адзін пра ект. 
Афар м ляй усе ад к ла дзе ныя спра вы. Не бя ры 
ні чо га ў крэ дыт, лепш па зыч у да ве ра най асо-
бы.
(23.06. — 23.07.) 20-22.02. мно га спраў ста-
не па-дзя ці нна му про сты мі. Вя лі кае шчас це 
ў ін та рэ сах і па чуц цях. Ар га ні зуй ра ман тыч ныя 
су стрэ чы. Са мот ны Рак ня хай не ся дзіць до ма, 
мо жа су стрэць сваё на ка на ван не! Але лепш не 
суст ра кай ся з бы лым ка хан нем, бо кон чыц ца 
ўсё не лепш чым бы ло. Вя лі кая да баў ка ін с пі ра-
цыі; бу дуць за ду мы на раз вой улас най кар’ е ры 
і боль шы за ро бак. З 24.02. мо жаш выб рац ца 
ў па да рож жа, не а ба вяз ко ва служ бо вае, але 
кан так ты на ла джа ныя ў яго час раз ві нуць та бе 
кры лы.
(24.07. — 23.08.) Вя лі кі скок у рэй тын гу па пу-
ляр нас ці. Ах во та і на го ды да сме лых за дум. 
У па рах ацяп лен не, а са мот ныя Іль вы ня хай не 
ха ва юць ну мар свай го тэ ле фо на як зрэн кі во-
ка. Але бу дзе вар та за шыц ца до ма, па ку ха рыць 
кры ху па-эк за тыч на му. Да рос лым дзе цям дай 
во лю, ня хай ідуць сва ёй да ро гай і вы бі ра юць 
са мі. Рэ а лі зуй свае пра ек ты.
(24.08. — 23.09.) Кам па ней скі пос пех. 20-
22.02. да сяг неш больш чым пла на ваў. Суст рэ-
неш ці ка вых лю дзей, ад якіх мно га на ву чыш ся. 
Асаб лі ва з 23.02. (да 27.02.) су стрэ ча з вель мі 
ці ка вай асо бай, не злуй ся на яе — яна бу дзе та-
бе пат рэб ная. За пра цу ця бе доб ра пах ва ляць. 
Але шу кай са юз ні каў, з імі змо жаш бо лей. Дзе-
вы, пра цу ю чыя на ма стац кай ні ве, 19-23.02. бу-
дуць мець пры ліў ма гут на га нат х нен ня.
(24.09. — 23.10.) Шчас це і ўда чы — лёс та бе 
спры яе. Но выя ін с пі ра цыі. Мо гуць быць спа-
ку сы, але лепш не ўклю чай ся, бо пар т нёр усё 
ад к рые. З 22.02. (да 28.02.) не пе ра бор ш ч вай 
з прак ты ка ван ня мі, спор там, па гра жае кан-
ту зія. Вель мі ас ця рож на з ал ка го лем і ле ка мі 
— 19-23.02. мо жаш на гэ та кеп ска зрэ а га ваць; 
ця пер лепш не куп ляй ча гось ці ў ха ту, бо ку піш 
та кое, што пас ля вы кі неш. 20-24.02. маг чы мыя 
не па ра зу мен ні ў кам па ніі.
(24.10. — 22.11.) Маг чы мыя спрэч кі з рад нёй 
20-22.02. Але без іх не да сі са бе ра ды! На ра-
бо це вер нуц ца неп ры сут ныя і зды муць з ця бе 
боль шасць аба вяз каў. Абу чэн ні, кур сы бу дуць 
для ця бе вель мі ка рыс ныя. З 24.02. мо жаш 
рас сак рэ ціць ней кую та ям ні цу. 18-20.02. не 
ўводзь сі лай змен. Мно ства пра цы. Але да ча ка-
еш ся змен на леп шае. Пад трым ка кі раў ні цтва 
і аў та ры тэ таў. 19-23.02. мо жаш знай с ці асо бу, 
пры якой мац ней заб’е тваё сэр ца; не даз воль 
ёй адыс ці, па будзь з ёю хоць пры ка ве.
(23.11. — 22.12.) Трэ ба бу дзе не ад клад на за-
няц ца хат ні мі спра ва мі. На пра цы так са ма шмат 
аба вяз каў, схо даў, ды ску сій, з якіх ма ла што 
вы нік не. Усе ін фар ма цыі пра вя рай. 18-20.02. 
не шу кай не іс ну ю чых праб лем. З 22.02. (да 
28.02.) твой пар т нёр мо жа «мець му хі ў но се». 
Не даз ва ляй ін шым ук лю чац ца ў ва шы спра вы. 
З 24.02. ста рай ся не спаз няц ца, пра вя рай ці 
ўсё ўзяў з са бою.
(23.12. — 20.01.) Па да рож ні чай і па шы рай 
свае га ры зон ты. Лепш не да вай ці не бя ры за-
ру чаль на га пяр с цён ка; з 23.02. мо жа це моц-
на пас ва рыц ца праз рад ню. Ка лі ду ма еш пра 
зме ну пра цы, вы ка ры стай свае кан так ты. 20-
22.02. мо жаш па чаць но выя біз не со выя ме ра-
пры ем ствы.
(21.01. — 19.02.) 18.02. не на вяз вай сва ёй дум-
кі. Да 20.02. пік тва ёй па пу ляр нас ці. Вы рас це 
зо на тва іх уп лы ваў. У пра фе сіі ўзмоц ніш сваю 
па зі цыю. Да вя рай свай му шчас цю, бя ры, што 
дае та бе шчод ры лёс! Ва да лей з дру гой дэ ка-
ды — час цей ста на ві ся на ва зе, еж мен шыя пор-
цыі страў.
(20.02. — 21.03.) 19-23.02. вя лі кае нат х нен не 
Ры бам-ма ста кам. 18-20.02. піль нуй ся — пад 
уп лы вам эмо цый мо жаш па мы ліц ца. Спа кой на 
склад вай пла ны на гэ ты год. 19-23.02. мо жа 
на сту піць рэ не санс па чуц цяў у па ры. 18.02. 
мо жаш ад на віць ста ры ды ка рыс ны кан такт. 
18-20.02. вель мі піль нуй ся што ясі, каб не ат ру-
ціц ца.                  Ага та АР ЛЯН СКАЯ

Бу дзе но вы
прыст рэ шак

По бач цар к вы ў Ста рым Ляў ко ве 
Гай наў ска га па ве та яш чэ ў мі ну лым 
ста год дзі па бу да ва лі па ча каль ню на 
та маш нім пры пын ку аў то бу саў ПКС. 
Ця пер яна брыд кая, бруд ная, за няд ба
ная. У ёй цём на, па ну ра і неп ры туль на.

Я пак ры ты ка ваў яе ў „Ні ве” — у 36 
ну ма ры ад 3 ве рас ня 2017 го да ў до пі
се „Брыд кая па ча каль ня”. У кан цы яго 
на пі саў: „Мо жа спра вай доб раў па рад
ка ван ня па ча каль ні ў Ста рым Ляў ко ве 
зой муц ца сол тыс і рад ны? Ужо даў но 
па ра”.

2 лю та га гэ та га го да ў свят лі цы 
ў Ста рым Ляў ко ве ад быў ся вя ско вы 
сход жы ха роў з удзе лам рад на га Іга
ра Бі рыц ка га і сол ты са Ста ро га Ляў ко
ва Яў ге на Бан да ру ка, рад на га і сол ты
са Но ва га Ляў ко ва Ян кі Це лу шэц ка га 
ды вой та На раў чан скай гмі ны Мі ка лая 
Па віль ча. Пры сут ныя раз г ля да лі 
роз ныя спра вы дзвюх вё сак, у тым 
лі ку, між ін шым, вы шэй з га да най па ча
каль ні ў Ста рым Ляў ко ве. Вы ра шы лі 
ра заб раць ста рую па ча каль ню і на 
яе мес цы па ста віць но вы эстэ тыч ны 
прыст рэ шак. 

(яц)

На ват зі мой ма ла хто з вя ско вых 
жы ха роў ду мае пра да па мо гу птуш
кам. А за раз ха лод ны лю ты і да па мо
га пат рэб ная. Ця пер на вёс цы не тое, 
што ка лісь ці, няш мат г.зв. роль ні каў. 
Ма ла хто зай ма ец ца жы вё ла га доў
ляй. Толь кі не ка то рыя яш чэ га ду юць 
ма лоч ных ка роў. На ват у да во лі вя лі
кім тым ці ін шым ся ле ўжо не ўба чым 
ко ней. Ся лян кігас па ды ні не хо чуць 
га да ваць ку рэй, гу сей і ка чак. Яны ж 
як бы не бы ло на пен сіі. На вош та ім 
яш чэ кла по ціц ца і пра ца ваць.

Ча му пра гэ та пі шу? Бо ка лі ня ма 
га доў лі хат няй жы вё лы ды ку рэй, 
як та ды жыць зі мой ку ра пат цы ці ве
раб’ю. Дзе пад ха піць зяр нят ка. На вя
лі кіх па над вор ках глу ха і пу ста як на 
сап раў д най пу сты ні. Чым тая шэ рая 
пту шач ка мо жа па жы віц ца? Ды і не мае 
дзе сха вац ца ў снеж ную мя це лі цу. Ня ма 
пры яз ных дзі кім птуш кам драў ля ных ста
дол і хля воў нак ры тых са ло май. Знік лі 
ста гі з се нам. Та му ця пер ма ла ве раб’ ёў. 
Рэд ка ка лі пры ля та юць у вё ску сне гі ры 
і сі ні цы.

Паў ве ка та му мы з бра там ча ка лі пры
лё ту пту шак у наш зас не жа ны ага род 
ка ля ха ты. А ве раб’ ёў, ва рон, амя лу шак 
і са рок бы ло та ды мно га. Мы ча ка лі ля 
ак на, ка лі ў зім ні дзень або пад ве чар 
да нас пры ля цяць першна перш ка ля
ро выя птуш кі. Яны нас раз ве ся ля лі. Мы 
пап ра сі лі баць ку зра біць для іх кар муш ку 
і па ве сі лі яе на яб лы ні пе рад ак ном. Мы 
ў кар муш ку сы па лі сла неч нік, зер не про
са і льну. Пры но сі лі ка ва лач кі ня со ле най 
са ла ні ны або мя са. Птуш кі вель мі лю бі лі 
гэ ты корм і та му пры ля та лі да нас цэ лы мі 
ча род ка мі. Пры ля та лі яны так са ма ў вя
лі кі ага род, у якім дзяў б лі су хія кус ці кі пу
ста зел ля і шу ка лі на сен ня. Дзя цел ся даў 
на ста рыя дуп лі стыя яб лы ні і гру шы. Не 
аб мі наў ста рой на шай лі пы і вяр бы, якія 
рас лі над пры да рож ным ро вам.

Та ды ў Но вым Ляў ко ве бы ло мно га лі
ста вых дрэў. Ле там вё ска па та на ла ў зе
ле ні. Ця пер лі ста вых дрэў ма ла. Пен сі я
нер кам (першна перш удо вам) не ах во та 
згра баць апа лае во сен ню ліс це. Да вай 
ім тэ ле се ры я лы пра ка хан не. Бу дуць 
гля дзець і гля дзець на тэ ле эк ран удзень 
і ноч чу. Не ад на мне ка за ла: «Ка роў або 
ку рэй га да ваць не ха чу, яны заб рудж ва
юць па на дво рак. І ліс це згра баць і збі

раць не бу ду. Гэ та ж столь кі ра бо ты. Я ж 
зас лу жа ная пен сі я нер ка. Коль кі ж мож
на пра ца ваць». Ім — на ват зу сім не ста
рым жан чы нам — не пат рэб ная хат няя 
птуш ка, а бу дуць зай мац ца сне гі ра мі або 
ве раб’ я мі... Тото не. Не ту ды да ро га.

Ка лі я ха дзіў у Па чат ко вую шко лу 
ў Ста рым Ляў ко ве, мы ра бі лі кар муш кі 
і пры но сі лі зер не для на шых кры ла тых 
сяб роў на ват пад час зім ніх ка ні ку лаў. 
Птуш кі ж ча ка лі кор му кож на га зі мо ва га 
дня. Кар муш кі бы лі пры шко лах у Ле шу
ках, Ах ры мах, Плян це. За раз пра цуе 
ўся го ад на шко ла ў На раў цы ды і школь
ні кі пра пту шак за бы лі. Іх ува гу за ня лі, 
між ін шым, кам п’ ю тар ныя гуль ні. Жы вая 
пры ро да — па ўсім ві даць — іх менш ці ка
віць. Вось як.

Ці ка ва мне бы ло ба чыць, як за раз пад
кор м кай пту шак зай ма юц ца, між ін шым, 
Га лі на Бі рыц кая з Плян ты, Кан стан цін 
Яра шук з Но він і Сы мон Хар ке віч з Но ва
га Ляў ко ва (гэ тыя вё скі ў На раў чан скай 
гмі не). Да спа да ра Кан стан ці на пры ля та
юць роз ныя птуш кі, якія ў нас зі му юць, 
і ап ра ча іх яш чэ дзят лы. Мі тус лі выя 
кры ла тыя гос ці адзі но ка му ча ла ве ку пры
но сяць ра дасць. А вось спа дар Сы мон 
яш чэ ро біць пры го жыя до мі кі перш за 
ўсё для шпа коў і вяс ной пры ма цоў вае іх 
на дрэ вах у ле се. Ён лю біць спеў гэ тых 
ран не вес на вых пту шак. Па са дзіў на ват 
бя ро за вы лес на сва ім участ ку ка ля до
ма. І мае „свае” гры бы.

vЯн ка ЦЕ ЛУ ШЭЦ КІ

З дум кай 
пра пту шак
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З
а ду маў я прай с ці ся па пуш чы, што не над та да лё
ка ад Бе ла сто ка. Га рад скім аў то бу сам даб раў ся 
це раз Саў ля ны і Ка ра ку лі ў Цес нае. А там ужо ця
пе раш няя Кны шын ская, а даў ней Бук ш таль ская, 

пуш ча. Іду ляс ною да ро гаю наў гад у на прам ку Крас на га, 
дзе ўзво дзіц ца эста ка да но вай да ро гі ў на прам ку Суп рас
лі; а да лей мне мро іц ца прай с ці ся ў Ага род ніч кі, На вад вор
цы і Ва сіль каў. Па да ро зе мае быць во зе ра Ка мо са, якое 
ў са праўд нас ці з’яў ля ец ца штуч ным ва да ё мам.

Як за ду маў, так і па да ю ся ў пуш чу. Шу каю паз на ча
на га на та паг ра фіч ных кар тах во зе ра, але на мес цы 
та го во зе ра амаль ня ма, ва да з ва да ё ма спуш ча на, 
за між ляс но га ад люст ра ван ня бла кіт на га не ба толь кі 
чор нае ба ло та з ла пі ка мі ва дзя но га люст ра. Пра хо джу 
па дам бе, лаў лю па мет кі кра яз наў чай да рож кі, па якой 
спа дзя ю ся тра піць у Крас нае. Ляс ныя кра я ві ды за хап ля
юць сва ім пры род ным ба гац цем. Тут на шу меў шыя ў Бе
ла веж скай пуш чы ка ра е ды жы вуць быц цам у згод ным 
сім бі ё зе з ел ка мі, быц цам на Но е вым каў чэ гу, уяў ля ю чы, 
што ста ра за па вет ны пра вед нік за браў на борт свай го 
вы ра та валь на га суд на не толь кі фаў ну, але і са джан цы 
фла ры стыч на га тва рэн ня. Той сім бі ёз та кі, што по бач 
ся бе ста яць і пад’ е дзе ныя ка ра е да мі за сох лыя ел кі, і зда
ро выя. І пак рыў ле ныя ў нез вы чай ныя фор мы пуш чан скія 
дрэ вы. І вы сеч кі ле су тут так са ма не з’яў ля юц ца ней кай 
сен са цы яй, якая мя няе ход су свет най на ту раль най гі сто
рыі. Тут ад чу ва ец ца нар маль насць пры род на га быц ця, 
без пад ма ля ва най па лі тыч ны мі эмо цы я мі псеў да э ка ла гіч
най га рач кі.

Крас нае ме ла быць не да лё ка зга да на га ва да ё ма 
і я да вер лі ва спа дзя ю ся тра піць у тое пры го жа наз ва нае 
ўро чыш ча. Ад нак чым да лей у лес, тым больш дрэў. На 
ад ным з іх вы веш ка ў па мяць па кой на га фа тог ра фа Вік
та ра Вол ка ва, а по бач і ва лун у яго нае ўша на ван не. А не
да лё ка і па каз ная борць. „Ста ра поль ская эн цык ла пе дыя” 
Зыг мун та Гло ге ра: „Ba da nia na u ko we przyz na ły Sło wia nom 
od wiecz ną zna jo mość rol nic t wa i bar t nic t wa, a ża den kraj eu-
ro pej ski — jak twier dzi Szaj no cha — nie do rów nał w ho dow li 
pszczół oko li com nad wiś lań skim. Pi sa rze daw ni za pew nia ją, że 
kwit ły tam ja kieś szcze gól nie słod kie zio ła, wo nia ły „og rom ne 
la sy li po we” — ro skosz pszczół, od w dzię cza ją cych się słyn nym 
lip cem. Przy ta kiej roś lin noś ci nie pot rze bo wa ły pszczo ły nad-
wiś lań skie sztucz ne go ho do wa nia; la da wyd rą żo ny pień słu żył 
za ul, la da bór był pa sie ką. Ca łe osa dy trud ni ły się wy łącz nie 
pszczel nic t wem, a każ dy z osad ni ków skła dał co rocz ną da ni nę 
po 20 urn mio du. Uzy ski wa no go ty le, iż moż na by ło ob dzie lić 
nim ca łą Ger man ję, Bry tan ję i naj dal sze stro ny Eu ro py Za chod-
niej. Ucho dził też miód, po dob nie jak i fut ra w Pol s ce pias tow-
skiej, za ro dzaj mo ne ty, t.j. za śro dek ułat wia ją cy wy mia nę 
róż nych przed mio tów. Niek tó re wi ny (ka ry) są do we op ła ca no 
mio dem. Krąż ki i świe ce wo sko we sta no wi ły zwy czaj ne ka ry 
du chow ne za grze chy i ofi a ry na koś ciół...”.

„Эн цык ла пе дыя Вя лі ка га Кня ства Лі тоў ска га”: „Пер
шай фор май куль тур на га пча ляр ства бы ло бор т ні цтва 
— раз вя дзен не пчол у бор цях, пры ста са ва ных на ту
раль ных або ад мыс ло ва вы дзеў ба ных штуч ных дуп лах 
у жы вых дрэ вах. На ступ ны этап — ка лод нае пча ляр ства; 
па ча ло раз ві вац ца з па яў лен нем у 16. ст. ка ло ды — пе ра
нос на га не раз бор на га ву лея. Ка ло ду ра бі лі з су цэль на га 
ка вал ка дуп лі ста га дрэ ва (пе ра важ на хвоі). Да клад ны час 
па яў лен ня ка ло ды не выз на ча ны. У па э ме М. Гу соў ска га 
„Пес ня пра зуб ра” (1523) ка ло ды згад ва юц ца як рэ а ліі 
доб ра вя до мыя і шы ро ка рас паў сю джа ныя. Па сту по ва 
ра зам з ляс ны мі ста лі ўзні каць ся дзіб ныя па се кі, што бы
ло абу моў ле на эка ла гіч ны мі і са цы яль наэка на міч ны мі 
пры чы на мі: ма са вай вы сеч кай ле су, рас паў сю джан нем 
та кіх ляс ных про мыс лаў, як зда бы ча сма лыжы ві цы, вы
раб па та шу, вы паль ван не драў ня на га ву га лю, на рых тоў ка 
ле са ма тэ ры я лаў, а так са ма па ве лі чэн нем мя до ва га па дат
ку. Пе ра но сі лі ка ло ды на ся дзі бу і са ста рэ лыя пча ля ры, 
якія не маг лі зай мац ца ляс ным пча ляр ствам. Па сеч нае 
пча ляр ства, якое да зва ля ла пе ра во зіць ка ло ды з мес ца 
на мес ца і ўста наў лі ваць іх на зям лі, знач на аб лег чы ла 
пра цу, эка но мі ла час, паз баў ля ла пча ля ра за леж нас ці 
ад ула даль ні ка ле су, за бяс печ ва ла леп шы дог ляд пчол 
і кан т роль за раз віц цём пча лі най сям’і”. У пуш чы бор цю 
наз ва на ка ло да.

Па даў ся я да лей і пе ра да мною па ка за лі ся зад вор кі 
ней кай мяс цо вас ці; бы лі гэ та зад вор кі Суп рас лі. Неў за ба
ве з уз гор ка па ка заў ся і сам го рад. Пра Суп расль у нас 
най больш пі са ла ся і ба дай пі шац ца ў кан тэк с це та маш
ня га Бла га веш чан ска га ма на сты ра. Цал кам слуш на, бо 
гэ та куль тур ная жам чу жы на на ша га ста рон ня. Але ж 
у гэ тай мяс цо вас ці ёсць і ін шыя вар тыя кар пат лі вай ува гі 
аб’ ек ты. Вось знай ш лі ся яны на шля ху ма ёй ту ды ван д роў
кі. А больш да клад на — зна хо дзяц ца яны на суп рас ль скіх 
мо гіл ках, што рас па ло жа ны аба пал Бе ла стоц кай ву лі цы.

На мо гіл ках, што з ус ход ня га бо ку ву лі цы, да вед ка: 
„Pier wot nie — cmen tarz unic ki za ło żo ny w koń cu XVIII w. Po 
ka sa cie Unii w la tach czter dzies tych XIX wie ku po dzie lo ny na 
część pra wos ław ną [wschod nią] i ka to lic ką [za chod nią]. Obec-
nie ca łość cmen ta rza na le ży do pa ra fi i ka to lic kiej. Drew nia na 
cer kiew cmen tar na p.w. Św. Pan te lej mo na zos ta ła do bu do-

Пра гул ка не толь кі па пуш чы

wa na w 1875 r. do mu ro wa nej wie ży, pow s ta łej w koń cu XVIII 
wie ku. Współ cześ nie — kap li ca cmen tar na p.w. Wszys t kich 
Świę tych”.

На дру гім ба ку ву лі цы Бе ла стоц кай дру гія мо гіл кі; да
вед ка: „Pier wot nie — cmen tarz ewan ge lic ki za ło żo ny w la tach 
czter dzies tych XIX wie ku. Obec nie ca łość cmen ta rza na le ży 
do pa ra fi i ka to lic kiej. Ne ok la sy cys tycz na kap li ca gro bo wa Za-
cher tów z 1885 r., pro jek tu war szaw skie go ar chi tek ta Hen ry ka 
Ży do ka. Ne o go tyc ka kap li ca gro bo wa Buch hol t zów z 1904 r., 

pro jek tu war szaw skie go ar chi tek ta Hu go Ku de ry, uz na na ja ko 
jed na z do sko na łych re a li zac ji te goż sty lu. Nad wej ś ciem mo za-
i ka przed s ta wia ją ca Chrys tu sa Pan tok ra to ra. Za kap li cą mo gi ła 
prof. Wi tol da Sła wiń skie go — bo ta ni ka, po mys ło daw cy i inic ja to-
ra och ro ny wa lo rów przy rod ni czych Pusz czy Kny szyń skiej”.

Пра За хер таў з даў ня га да вед ні ка: „Виль гельмъ За
хертъ, впос лед ствіи ба ронъ, былъ од нимъ изъ пер выхъ су
кон ныхъ фаб ри кан товъ въ Рос сіи. Дру гой по доб ный ему, 
Штиг лицъ, ос но валъ фаб ри ку близъ Пе тер бур га, а За
хертъ на за па де Рос сии, въ Суп рас ле. Рус ское пра ви тель
ство, до ве ряя обе ща ні ямъ За хер та — раз вить въ Рос сіи 
луч шее шер стя ное про из вод ство, пред ло жи ло За хер ту 
из б рать ка кое ли бо ка зен ное име ніе въ за пад ной Рос сіи 
для ос но ва нія фаб ри ки, и За хертъ на шелъ удоб нымъ ме
стомъ Суп расль”. Суп расль ака за ла ся зруч ным мес цам 
не толь кі для зак лад кі сла ву та га ма на сты ра, але і для раз
віц ця тэк стыль най пра мыс ло вас ці.

Асаб лі вай ар хі тэк тур най жам чу жы най гэ тых мо гі лак 
з’яў ля ец ца па ха валь ная кап лі ца Бу халь цаў. Гэ та не толь кі 
ар хі тэк тур ная пры га жосць, але так са ма свед чан не не звы
чай най люб ві. Най больш сла ву тым у све це ар хі тэк тур ным 
лю боў ным пом ні кам з’яў ля ец ца ба дай ком п лекс ТаджМа
хал на за ха дзе Ін дыі, але і пом нік у Суп рас лі зай мае дух 
ад за хап лен ня...

За хер ты спяр ша па бу да ва лі па лац у цэн т ры Суп рас лі, 
пас ля ад ку піў яго Адольф Бу хальц, які за ка хаў ся ў Адэ лі, 
дач цэ Кар ла Шэй б ле ра, ад на го з пер ша па чы наль ні каў 
пра мыс ло вай ма гут нас ці Ло дзі. Ме на ві та та кой зна ка мі
тай на ра чо най трэ ба бы ло пры зна чыць і зна ка мі тае жыл

лё. Адольф пыш на раз бу да ваў куп ле ны па лац. Шчас лі вае 
ка хан не бы ло ня доў гае — у час кон най пра гул кі спу жа
ныя ко ні па нес лі Адаль фа ву па воз ку, смя рот на яго па ра
ніў шы. Ма ла дая ўда ва ўзвя ла ка ха на му му жу вы тан ча ную 
па ха валь ную кап лі цу, ку ды што дзён на ця гам трыц ца ці 
га доў, аж да сва ёй смер ці, уск лад ва ла квет кі...

Вар та пры на го дзе пры свя ціць па ру слоў і баць ку Адэ
лі; Ві кі пе дыя пра Кар ла Шэй б ле ра: „Po cho dził z ro dzi ny 
nie miec kiej wyz na nia ewan ge lic ko-aug s bur skie go. Je go oj-
ciec po sia dał fab ry kę suk na w Niem czech. W 1848 przy je chał 
do Kró le stwa. W 1852 za ło żył w Ło dzi spół kę, któ ra mia ła 
im por to wać ma szy ny włó kien ni cze, nas tęp nie uru cho mił przę-
dzal nię ba weł ny. W roz po czę ciu sa mo dziel nej ka rie ry prze-
mys łow ca po mógł mu bo ga ty oże nek w 1854 z An ną Wer ner, 
cór ką właś ci cie la fab ryk suk na w Zgie rzu i Ozor ko wie oraz 
cuk row ni w Leś mie rzu. Po sag żo ny prze wyż szał dwuk rot nie 
je go włas ne osz częd noś ci. Zgro ma dzo ne w ten spo sób su my, 
wspar te kre dy ta mi, poz wo li ły na ot wo rze nie w 1855 pier w szej 
fab ry ki — w peł ni zme cha ni zo wa nej przę dzal ni. In wes to wa nie 
w naj no wo cześ niej sze ów cześ nie ma szy ny i no win ki tech-
nicz ne poz wo li ły mu na za ję cie miej s ca li de ra w prze myś le 
ba weł nia nym Kró le stwa Pol skie go. Ka rol Sche ib ler swo ją dzia-
łal noś cią roz po czął no wą epo kę w dzie jach prze mys ło wej Ło-
dzi, za pew nił jej czo ło we miej s ce w Eu ro pie w dzie dzi nie prze-
mys łu włó kien ni cze go. Dba jąc o roz wój prze mys łu, pa mię tał 
też zaw sze o swo ich wspó ło by wa te lach. Za rów no sam Ka rol 
Sche ib ler, a po je go śmier ci wdo wa po nim, An na z Wer ne-
rów, jak i syn Ka rol Wil helm, cór ka i zięć — Ma tyl da i Ed ward 
Her b s to wie, ło ży li ol b rzy mie su my na bu do wę pot rzeb nych 
mias tu gma chów: szkół, szpi ta li, koś cio łów, wspie ra li wszel-
kie go ro dza ju cha ry ta tyw ne ak c je. W mar cu 1879 ro ku car 
Alek san der II na dał mu Or der Świę te go Sta nis ła wa II kla sy za 
us łu gi oka za ne to wa rzy stwu opie ki nad żoł nie rza mi ra nio ny-
mi i cho ry mi. War tość ma jąt ku, ja kim dys po no wał u schył ku 
ży cia, wy no si ła po nad 14 mi lio nów rub li. Ta kiej for tu ny na zie-
miach pol skich nie do ro bił się ża den in ny ów czes ny prze mys-
ło wiec”. З ін шай да вед кі: „Хлоп ча то бу маж ная фаб ри ка 
Кар ла Шей б ле ра за ни ма ла око ло 14% всей тер ри то рии 
го ро да, 500 гек та ров, а об щий объ ем всех зда ний на ее 
тер ри то рии пре вы шал мил ли он ку бо мет ров. При этом, 
об ла дая мил ли он ны ми со сто я ни я ми, мно гие ло дзин ские 
фаб ри кан ты не за бы ва ли о тех, кто им их при нес. Тот 
же Шей б лер за соб ствен ные день ги выст ро ил ря дом 
со сво ей фаб ри кой це лый жи лой по се лок для ее ра
бот ни ков. Во сем ь де сят один двух и тре хэ таж ный дом, 
шко ла и боль ни ца — су ще ство ва ние про ле та ри а та за 
пре де ла ми про из вод ствен ных кор пу сов бы ло сде ла но 
мак си маль но ком фор т ным. Сред няя квар ти ра здесь име
ла пло щадь 35 квад рат ных мет ров, со сто я ла из го сти
ной, кух ни, кла до вой и са нуз ла. Ко неч но, сов ре мен ным 
стан дар там жи лья они со от вет ство ва ли ма ло, но для 
вто рой по ло ви ны XIX ве ка и ра бо че го клас са та кие до ма 
бы ли срод ни от к ро ве нию. Тем бо лее что их со дер жа ние 
бра ла на се бя фаб ри ка, обес пе чи вав шая те ку щий и ка
пи таль ный ре мон ты, убор ку тер ри то рии, ее ос ве ще ние 
и так да лее”. Гэ та ні як не ла дзіц ца з тым воб ра зам ка пі
та лі ста, які ўну шаў ся ў нас у мой школь ны час...

Вар та бы ло прай с ці ся ў Суп расль. З Суп рас лі па даў ся 
я ў Крас нае. А там ме на ві та ўзво дзіц ца эста ка да пад бе
ла стоц касуп рас ль скую ша шу. Мес ца ма ляў ні чае, мо жа 
з аў та ма бі ляў не над та бу дзе ві даць усю кра су Крас на га, 
але з вы со кай ве ла да рож кі — на пэў на.

vТэкст і фо та 
Аляк сан д ра ВЯР БІЦ КА ГА

 Ка ло да

 Па мят ка Вік та ру Вол ка ву

 Кап лі ца Усіх Свя тых, ра ней — Пан це ляй мо на


