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Драўляныя скарбы è3

Арлянскія справыè4

Б
еларускі мужчынскі калектыў «Ку
ранты» дзейнічае пры Бельскім до
ме культуры ўжо 15 гадоў. Спева
кі і іх мастацкі кіраўнік Аліна Негя

рэвіч 29 верасня ўрачыста адзначылі свой 
юбілей. Юбіляры займальна, стройна і на 
высокім мастацкім узроўні запрэзентавалі
ся перад шматлікай публікай, якую захапілі 
моцнымі галасамі. Пачалі яны свой выступ 
песняй «Мая маленькая айчына» на словы 
Віктара Шведа. Падчас юбілею бельскія 
«Куранты» займальна спявалі беларускія 
народныя песні ў апрацоўцы Аліны Негярэ
віч, праспявалі таксама па некалькі песень 
на расійскай і польскай мовах. У перапын
ках паміж выступамі «Курантаў» юбілейны 
канцэрт узбагацілі Народны хор народнай 
песні «Вербніца» Пружанскага палаца 
культуры, беларускі хор «Рэха пушчы» Гай
наўскага дома культуры і калектыў Пачат
ковай школы № 4 у БельскуПадляшскім 
(разам з вучаніцамі спявала іх настаўніца 
музыкі Аліна Негярэвіч). Усе выступы ўзна
гароджваліся бурнымі апладысментамі. 
Госці юбілейнага канцэрта павіншавалі 
членаў калектыву «Куранты» і іх шматгадо
вага мастацкага кіраўніка Аліну Негярэвіч 
і падарылі юбілярам многа кветак. Да іх 
далучаліся шматлікія любіцелі рэпертуару 
«Курантаў».

Паколькі адбываецца мадэрнізацыя будын
ка Бельскага дома культуры, святкаванне 
праходзіла ў актавай зале Агульнаадука
цыйнага ліцэя імя Тадэвуша Касцюшкі 
ў БельскуПадяшскім. Пра калектыў «Ку
ранты» і яго рэпертуар распавядаў вядучы 
юбілейны канцэрт журналіст Радаслаў Дам
броўскі. Дырэктар БДК Альжбета Фіёнік 
пазнаёміла сабраных з узнагародамі, якія 
былі прысвоены «Курантам». Залатыя кры
жы заслугі ад імя прэзідэнта РП Анджэя 
Дуды падляшскі ваявода Багдан Пашкоў
скі ўручыў мастацкаму кіраўніку калектыву 
«Куранты» Аліне Негярэвіч (атрымала так
сама ўзнагароду бельскага бургамістра) 
і яе мужу Андрэю Негярэвічу. Аліна Негярэ
віч займаецца з «Курантамі» і гайнаўскім 
беларускім хорам «Рэха пушчы», у якім 
таксама спявае Андрэй Негярэвіч. «Куран
ты» атрымалі калектыўную ганаровую адз
наку Падляшскага ваяводства, падпісаную 
маршалкам Ежы Ляшчынскім. «Курантам» 
важнымі былі віншаванні і пажаданні, з які
мі падыходзілі да спадарыні Аліны Негярэ
віч і спевакоў госці і прыхільнікі вакальнага 
мастацтва юбіляраў. Аб ролі «Курантаў» 
у культурнай панараме Падляшскага вая
водства гаварылі дырэктар Дэпартамента 
культуры і нацыянальнай спадчыны Мар
шалкоўскай управы ў Беластоку Анатоль 
Вап, ваяводскі радны Валянцін Карыцкі, 
віцэстаршыня Галоўнага праўлення БГКТ 
Васіль Сегень і самаўрадаўцы Бельшчыны, 
бельскі віцэстараста Пётр Божка, бурга
містр Яраслаў Бароўскі, старшыня Рады го
рада БельскПадляшскі Ігар Лукашук, войт 
Бельскай гміны Раіса Раецкая і дырэктар 
БДК Альжбета Фіёнік.

Калектыў «Куранты» ўзнік у пачатку 2003 
года. Яго першымі дырыжорамі былі Міхал 
Жаўрыд з Гродна і Аліна Кос. Аліна Негярэ
віч стала мастацкім кіраўніком «Курантаў» 
у лістападзе 2003 года і з’яўляецца ім па 
сённяшні дзень. Мужчыны з «Курантаў» 
многа выступалі на Падляшшы падчас бе
ларускіх і іншых мерапрыемстваў, спявалі 
ў іншых мясцовасцях Польшчы. Беларускі 
мужчынскі калектыў «Куранты» часта выяз
джаў у Рэспубліку Беларусь, дзе спяваў на 
фестывалях, канцэртах і аглядах. Выступа

лі яны на «Славянскім базары» ў Віцебску, 
на Міжнародным фестывалі музыкі «Вя
нок сяброўства» ў Бабруйску, на З’ездзе 
беларусаў свету ў Мінску і на Сустрэчах 
«ГроднаБеласток» у Гродне. Мужчынам 
з «Курантаў» таксама добра запамяталіся 
выступы на «Мотальскіх прысмаках» у Мо
талі і канцэрт у Светлагорску.

— У Рэспубліку Беларусь мы ездзім як да 
сябе дамоў. Апошнімі гадамі выступалі 
ў Пружанах, Кобрыне і Слоніме. У Беларусі 
нас вельмі добра прымалі. Мы амаль што
год выступалі на фестывалі «Беларуская 
песня» і часта займалі першае месца, — га
варылі мужчыны з «Курантаў».

Удзельнікі калектыву палічылі, што на пра
цягу 15 гадоў дзейнасці «Куранты» высту
пілі больш за 350 разоў. Атрымліваецца, 
што спявалі яны перад публікай прыблізна 
два разы на месяц.

— «Куранты» — беларускі калектыў. 
Спяваем перш за ўсё беларускія песні. 
У нашым рэпертуары ёсць таксама песні 
на расійскай, польскай і ўкраінскай мовах. 
Раней наш калектыў выдаў кампактдыск 
«Чорны воран», а цяпер на пятнаццацігод
дзе дзейнасці выйшаў дыск «Куранты». 
Многа твораў з новай кружэлкі выконваем 
на юбілейным канцэрце, які мы пачалі пес
няй «Мая маленькая айчына» на словы 
нашага паэта Віктара Шведа. Я саставіла 
музыку на мужчынскія галасы. У нашым 
рэпертуары ёсць таксама іншыя песні, на 
вершы Віктара Шведа — «Валянціна» і «Су
ніцы». Я скампанавала музыку да вершаў 
і так паўсталі нашы аўтарскія эстрадныя 
творы. Я апрацоўваю на мужчынскія гала
сы таксама народныя песні, якія выконва
ем. Я рада, што пабольшала колькасць 
мужчын у калектыве. Зараз выступае, 
разам са мной і музыкантамі, ажно 19 ча
лавек, — сказала мастацкі кіраўнік Аліна 
Негярэвіч.

Акампанемент для «Курантаў» на акардэ

онах і баяне састаўлялі ў мінулым Пётр 
Федарук, Грыгорый Таранта, Мікола Мя
жэнны і здаўна састаўляюць Юры Шарко 
і Мікола Сідарук.

— Я быў ініцыятарам заснавання «Куран
таў», але калектыў засноўвалі мы суполь
на. На першы дзень Хрышчэння Гасподня
га ў 2003 годзе прыбылі да мяне Юры Анта
ненка, Юры Сцяпанаў, Анатоль Максімюк 
і Вячаслаў Муха і мы тады абмеркавалі 
ідэю заснавання мужчынскага калектыву. 
Спачатку нас спявала менш, але пасля 
пабольшала. Адны спынялі ўдзел у калек
тыве, а іншыя папаўнялі наш састаў. У на
шым калектыве добрая сямейная атмасфе
ра, з намі займаецца вопытны і здольны 
мастацкі кіраўнік Аліна Негярэвіч і таму 
большае колькасць спевакоў у калектыве. 
У нас цікавы рэпертуар, які найчасцей вы
конваем на тры галасы, — распавёў Павел 
Лемеш з БельскаПадляшскага. — Мы ха
целі, каб назва нашага калектыву не была 
паўсюднай. Я знайшоў слова «куранты», 
што абазначала гадзіннік вялікіх памераў, 
размешчаны на будынку. У Бельску ёсць 
ратуша з такімі гадзіннікамі і мы ў 2004 
годзе назвалі калектыў «Курантамі». Мы 
адкрыты на мужчын розных узростаў, якія 
хацелі б пачаць спяваць у мужчынскім ка
лектыве. Апрача бяльшчан спяваюць жа 
ў нашым калектыве два хлопцы з Тапар
коў, ці хлопец з Курашава.

— Перад сённяшнім юбілейным канцэртам 
у БельскуПадляшскім адбыліся майстар
класы па спеве, у якіх прынялі ўдзел «Ку
ранты», наша «Вербніца», «Рэха пушчы» 
з Гайнаўкі і вучнёўскі калектыў з Бельска. 
Мы рады, што маглі павучыцца эмісіі го
ласу, паводзін на сцэне і іншаму, што ты
чыцца выступаў перад публікай, — сказаў 
удзельнік «Вербніцы» Пружанскага палаца 
культуры.

— «Куранты» захапляюць сваімі моцнымі 
мужчынскімі галасамі. Перад калектывам 
ёсць будучыня, таму што ў ім спяваюць 

мужчыны ва ўзросе ад 19 гадоў, да сеніёр
скага ўзросту, — гаварыла Вера Масайла 
з гайнаўскага хору «Рэха пушчы» і заадно 
мастацкі кіраўнік маладзёжнага музычна
тэатральнага калектыву «Званкі» з ГДК.

— Я амаль ад пачатку спяваю ў «Куран
тах». Пішу вершы пабеларуску, частка 
якіх друкавалася ў «Ніве». Цяпер склаў 
я словы да новай песні і нават запрапана
ваў музыку да яе. Аліна Негярэвіч распіса
ла музыку да майго твора і пачалі мы яе 
развучваць, — сказаў Ян Грыгарук.

— Я вельмі люблю спяваць. Спеў у маім 
жыцці вельмі важны. Свой запал рэалізую 
ў бельскіх «Курантах» і гайнаўскім калек
тыве «Рэха пушчы», — заявіў Андрэй Не
гярэвіч, узнагароджаны Залатым крыжам 
заслугі.

— Я пачаў спяваць у «Курантах» ва ўзрос
це 15 гадоў, будучы яшчэ вучнем гімназіі 
ў Чыжах, паколькі жыву ў Курашаве. Спя
ваў у калектыве падчас вучобы ў Бельскім 
белліцэі і маю намер спяваць у час вучобы 
ў вышэйшай навучальнай установе. Люб
лю спяваць і падабаецца мне спяванне 
ў мужчынскім калектыве, якое розніцца ад 
выступаў у іншых калектывах, — гаварыў 
Лукаш Філіманюк.

— Мы з братам Маркам спяваем у «Куран
тах» таму, што падабаецца нам мужчынскі 
спеў, а даязджаем на рэпетыцыі ажно з Та
паркоў, — заявіў Сцяпан Барона.

— Я выступаю ў «Курантах» з самага 
пачатку. Калі будзе здароўе, маю намер 
спяваць як найдаўжэй. Падабаецца мне 
атмасфера ў нашым калектыве і спяванне 
ў мужчынскай кампаніі, — сказаў Юры Ан
таненка.

Святкаванне ў актавай зале школы завяр
шылася салодкім пачастункам сабраных 
юбілейным тортам.

vТэкст і фота Аляксея МАРОЗА

«Курантам» 
— 15 гадоў 

n Беларускі мужчынскі калектыў 
«Куранты», (мастацкі кіраўнік Алі
на Негярэвіч і акампаніятары Юры 

Шарко і Мікола Сідарук)
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Сваімі вачыма

Выбарчы марафон

Замкі ля замкаў
З Мен ска 

мы вы е ха лі 
пад абед. За 
ак ном аў та ма
бі ля цу доў ная 
бе ла ру ская 
во сень з сук
вец цем пяш

чот ных ко ле раў і ве ліч най за дум лі вас цю 
да ляг ля даў. На ват на да ро гу МенскГа род
ня гля дзець не хо чац ца, хоць і бу ду юць яе 
бой ка і, як ка жуць лю дзі, якія ўсё ве да юць, 
на за меж ныя гро шы.

А гля дзець хо чац ца па ба ках, дзе 
роз на ка ля ро васць фар баў за ча роў вае 
і зап ра шае да ўспа мі наў юна цтва. А па хі... 
Вы ка па най буль бай пах не на ват у са ло
не аў та ма бі ля. Ды што там са лон. На ват 
у цэн т ры Мен ска пах не буль бай, яб лы ка мі, 
апаў шым ліс цем... А не ба... Якая цу доў ная 
во сень на Бе ла ру сі!

— Я то лепш ле та люб лю, — ка жа мой 
пры я цель. — А во сень дык не асаб лі ва. Як 
па мне, то хай бы лепш дзве вяс ны бы ло, 
чым ад на во сень.

Вель мі ча ста пры хо дзіц ца чуць та кое 
мер ка ван не пра во сень ад прад стаў ні коў 
май го па ка лен ня. Доў га ду маў над гэ тым. 
Ча му мно гія так пра маю са мую лю бі мую 
па ру го ду ка жуць? Сам ад ка зу не знай шоў. 
Адзін псі хо лаг да па мог. Ка жа, гэ та псі ха
ла гіч ная траў ма дзя цін ства. І звя за ная яна 
нап ра мую з тым ча сам, ка лі не толь кі ў ха
це трэ ба бы ло буль бу ка паць, але і ў са вец
кай шко ле доб рую па ло ву во се ні дзя цей га
ня лі ў кал гас на па ля выя ра бо ты. Кал га саў 
на ра бі лі, а доб рых кал гас ні каў на ра біць 
ака за ла ся ку ды ця жэй. Вось школь ні кі і да
паў ня лі во сень скі па ля вы пей заж.

А во се ні ў ча сы на ша га дзя цін ства аку
рат на ка пан не буль бы бы лі да во лі даж дж
лі вы мі. І не вель мі пры ем на бы ло ка пац ца 
ў ба ло це, хва рэць, ды і про ста з не ак рэп
лым дзі ця чым паз ва ноч ні кам ця гаць ка шы 
з буль бай на кал гас ныя ма шы ны. Вось 
ад туль, як ска заў псі хо лаг, у мно гіх на ўсё 
жыц цё ўспры ман не во се ні пап са ва ла ся. За
бра лі ў вя лі кай коль кас ці лю дзей баль ша ві
кі лю боў да гэ тае па ры го да.

Я то ча ста фі ло ніў, уця каў у лес і на пэў
на та му лю боў да во се ні за ха ваў на ўсё 
жыц цё. А вось тыя, ка му больш за ле жа ла 
на адз на ках, маг лі і пап ла ціц ца лю боўю да 
бе ла ру скай за ла та ліс най пры га жу ні.

— А вось зам кі я люб лю ў кож ную 
па ру го ду, — ка жа сяб ра і пра па ноў вае 
па вяр нуць ма шы ну ў Крэ ва. — Там па ча
лі ўжо рэ стаў ра цыю, доб ра бы ло б па гля

дзець, ды фо так на ра біць, — тлу ма чыць.
І праў да, Крэў скі за мак ато ча ны тэх ні

кай, пло там, па ся рэ дзі не ста іць кран і не
ка то рыя вы ні кі яго пра цы ўжо заў важ ныя. 
На строй пад няў ся і якая роз ні ца, за еў ра
пей скія гэ та гро шы, ці за свае, га лоў нае, 
што гі ста рыч ная спад чы на ра ту ец ца.

І на ват пры бі раль ня ста іць, і на са мым 
від ным мес цы. Усе ўмо вы, як бы мо віць. 
Ды вось сха дзіць у яе па на ту раль най пат
рэ бе ані як не ўяў ля ец ца маж лі вым. На пры
бі раль ні ві сіць но вень кі і да во лі ўве сі сты 
за мок.

Я праз смех ус па мі наю ста ры анек дот, 
як му жык па бу да ваў но вую пры бі раль ню, 
а дзве ры ра біць не стаў. І вось су сед па чы
нае пы таць яго:

— Мі ко ла, а ча му ты ў пры бі раль ні дзвя
рэй не ро біш?

— А што там крас ці? — ад каз вае той.
Ну а ў гэ тай пры бі раль ні, ві даць, ёсць 

што крас ці, раз яе за чы ні лі на за мок. Ці мо
жа ён толь кі для ра бо чых, і яны не хо чуць 
пу скаць ту ды ін шых са бе па доб ных з ад па
вед ны мі праб ле ма мі? Ну то ку ды іс ці тым 
ін шым? Ту ры стам, на пры клад, якія цэ лым 
аў то бу сам пры е дуць па гля дзець зна ка мі
ты Крэў скі за мак. Няў жо ра бо чым бу дзе 
больш пры ем на, ка лі яны схо дзяць на пра
цоў ны аб’ ект, дзе тыя ра бо чыя пра цу юць?

Пас ля Крэ ва па е ха лі мы ў Галь ша ны. 
Ду ша це шыц ца як ба чыш ад ноў ле ную 
ве жу. Ста іць бе лая, пры го жая як ля леч ка. 
З са ма га дзя цін ства ма рыў уба чыць яе 
та кой. І вось ма ра збы ла ся. І сяб ру май му 
спа да ба ла ся.

— І ча го не ка то рыя вы сту па юць, што тут 
неш та ўсё не так, — абу ра ец ца ён. — Вось 
ёсць жа лю дзі, якім ні ко лі не да го дзіш! 
Няў жо бы ло лепш, як усё тут сы па ла ся 
і зні ка ла. А так ад бу ду юць, і пас ля пад трым
лі ваць у на леж ным ста не бу дуць.

Ды і я асаб лі вых хі баў сва ім не дас вед ча
ным у рэ стаў ра цыі во кам не ўба чыў. Толь кі 
вось за мок на пры бі раль ні не заў ва жыць 
бы ло не маж лі ва. Вя лі кі та кі, пры го жы. 
Эх гэ тыя зам кі! Як іх у нас лю бяць. Ра ней 
у вё сках зам коў на ват у ха тах не ве ша лі. 
А вось за раз ві сяць. Ды дзе?! Со рам на ска
заць на ват.

Вось едзем у Га род ню і пра зам кі раз
маў ля ем. Наў рад ці тыя зам кі мо гуць учы
ніць ка му псі ха ла гіч ную траў му як ка пан не 
буль бы да во се ні. Але сам ба чыў, як адзін 
ту рыст сваё ма лое дзі ця ця гаў па ка лю чых 
ку стах, шу ка ю чы ля замка мес ца, дзе ня ма 
замка. Пры ем на га ма ла.

vВік тар СА ЗО НАЎ

Тры, два, адзін — старт. Па лі тыч ны ма
ра фон стар туе каст рыч ніц кі мі са маў ра да
вы мі вы ба ра мі. За тым пе рад на мі еў ра пар
ла мен ц кія і сей ма выя вы ба ры. А по тым як 
і не бач — прэ зі дэн ц кія. Ка ра цей ка жу чы, 
ві до віш чаў і цу до віш чаў пе рад на мі хоць 
ад баў ляй. Хто з гэ та га зма ган ня вый дзе 
пе ра мож цам, той рэ аль на ат ры мае не 
толь кі па лі тыч ную сла ву, але ўсе фі нан
са выя і ад мі ніст ра цый ныя рэ сур сы, каб 
на во дзіць па рад кі па вод ле сва іх пар тый
ных праг рам. Та му ўжо са маў ра да вы бой 
пры нёс сва ёй вы бар чай кам па ні яй жор
ст кую су тыч ку кі ру ю чай ула ды і апа зі цыі. 
Про ста не ма гу слу хаць з бо ку мяс цо вых 
па лі ты каў, што са маў ра даў цы гэ та ані я кія 
па лі ты кі, толь кі сап раў д ныя прад стаў ні кі 
на ро да. Боль шасць з іх ха ва ец ца за ней кі
мі наз ва мі ла каль ных ка мі тэ таў, каб та кім 
чы нам аб дур ваць вы бар ш чы каў. Пры тым 
са мі з’яў ля лі ся або з’яў ля юц ца дзей с ны мі 
дзе я ча мі іс ну ю чых па лі тыч ных сіл.

У вы пад ку Пад ляш ша, але і ўсёй 
Поль ш чы, у час пер шых са маў ра да вых 
вы ба раў у 1990 го дзе зза ад сут нас ці рэ
аль най люст ра цыі ві да воч ны быў старт 
пра цаў ні коў бы лой ка му ні стыч най служ
бы бяс пе кі. Спе цы я лі сты па пра ва ка цы ях 
і пе рас ле дзе ін ша дум цаў з дня на дзень 
ат ры ма лі дэ мак ра тыч ны ман дат. На доў
гія га ды ча ста яны пе ра ня лі ўла ду ў сва іх 
гмі нах ці па ве тах. І кож ны з іх ат ры маў 
па мят ныя ад зна кі зас лу жа ных для са ма кі
ра ван ня ў Поль ш чы. От, та кая нас меш ка 
над гі сто ры яй і людзь мі. Вель мі ві да воч
ным у мяс цо вых вы ба рах з’яў ля ец ца 
зме на кан ды да та мі на рад ных са міх ка
мі тэ таў і іх на зваў. Ла каль ная па лі ты ка 
не менш кры ва вая ад агуль на поль скай. 
Уліч ва ю чы ўсе мяс цо выя ся мей ныя, рэ лі
гій ныя, эка на міч ныя тон кас ці, на пэў на ка
руп цый насць і пом с лі васць ідуць з са бою 
як роў ны з роў ным. Мой баць ка пры на
го дзе кож ных вы ба раў лю біць паў та раць 
та кую па га вор ку: «Глянь, усе яны ма юць 
пры го жыя бе лыя зу бы. І па каз ва юць іх 
нам, ка лі шы ро ка ўсмі ха юц ца. Але, што 

ў кож на га ха ва ец ца ў ро це за зу ба мі і да 
ча го яны здоль ны гэ ты мі зу ба мі і язы ком 
зра біць з дру гі мі людзь мі, хай толь кі крые 
Бог».

Вы ба ры бу дуць пра хо дзіць па вод ле 
но ва га за ко ну, па вод ле яко га абі раць 
бу дзем на шых прад стаў ні коў на пя ці
га до вы тэр мін. Па чы на ю чы з гэ тых 
вы ба раў вой там ці бур га міст рам мож на 
бу дзе быць толь кі два тэр мі ны. Зна чыць 
— дзе сяць га доў. Але тыя вой ты і бур
га міст ры, якія кі ру юць у нас ужо на ват 
звыш трох тэр мі наў, мо гуць на да лей 
ба ла та вац ца і за раз. Мно гім са маў ра да
вым кі раў ні кам та кая раз вяз ка дае рэ
аль ны шанц быць на сва ёй па са дзе аж 
да пен сіі. Як па каз вае прак ты ка, вель мі 
цяж ка пе ра маг чы дзей с на га ўла да ра 
гмі ны ці го ра да, бо ры ча гі і ад мі ніст ра
цый ныя рэ сур сы ўвесь час пра цу юць 
на яго па зі цыю. За раз, ка лі ў Поль ш чы 
ма ем з бо ку са маў ра даў вя лі кі до ступ да 
еў ра са юз ных срод каў, толь кі са мы ля ні
вы і гуль та я ва ты на род ны аб ран нік не 
ска ры стоў вае той коль кас ці пра па ноў, 

якія з’я ві лі ся пе рад ор га на мі мяс цо ва га 
са ма кі ра ван ня. Ка лі ўлі чыць яш чэ за раз 
і ўра да выя пра гра мы ажыў лен ня Ус ход
няй сця ны, то кем лі вы і кру ча ны войт ці 
бур га містр са праў ды мо жа пах ва ліц ца 
пе рад вы бар ш чы ка мі ін ве сты цый ны мі ці 
гра мад скакуль тур наку лі нар ны мі пра ек
та мі. Ча сам скла да ец ца ўра жан не, што 
ў Пад ляш скім ва я вод стве гэ тыя срод кі 
про ста пе ра я да юц ца ў бяз лі кіх пра ек тах 
пад умоў най наз вай «На ша ку лі нар ная 
спад чы на». Ад гэ тай ку лі на рыі мяс цо выя 
бон зы ця гам га доў мо гуць бяс п лат на па
сіл ка вац ца лю бі мы мі стра ва мі і на жыць 
са бе строй ныя жы во ці кі. Ну, але за раз 
ін шы ўзор муж чын ска га вы гля ду. Трэ ба 
быць аба вяз ко ва ху дзень кім як юнак 
у ся рэд няй шко ле і ўбіц ца ў пер шы кас
цюм свай го сы на. Та му за раз, са ма ме
ней год пе рад вы ба ра мі, наг ля даю, што 
амаль усе ця пе раш нія і бу ду чыя аб ран ні
кі і аб ран ні цы па чы на юць із ноў дру жыць 
з роз ны мі ды е та мі, спар тыў ны мі за нят ка
мі і зда ро вым ла дам жыц ця. Кры ху по ту, 
заў зя тас ці і вы бар чы ма дэль у поў най 
кра се кі нец ца ў вы бар чае зма ган не.

Для нас ме на ві та, гра ма дзян, вы бар чы 
дзень — гэ та час, ка лі з да па мо гай звы
чай на га, про ста га кры жы ка мо жам ад на
ша га імя даць пра ва на кі ра ван не лё сам 
на шых ма лых ай чын тым, ка му да вя ра ем, 
або тым, хто пе ра ка наў нас да сва іх по гля
даў і праг рам. Та му вы бі раць гэ та так са ма 
ня лёг кая спра ва.

vЯў ген ВА ПА

На маю дум ку гі сто рыя з’яў ля ец ца звы
чай най п’ян чуж кай, та му што за мест про
ста, усё ва ру шыц ца па ко ле. Па ля кам ад 
гэ та га не зак ру нец ца ў га ло вах?! Зноў жа 
зма га ем ся з дэ ма на мі Дру гой Рэ чы Пас па
лі тай — на цы я на ліз му, на хаб на іду ча га да 
фа шыз му, цём на га кле ры ка ліз му, яў на га 
ан ты се мі тыз му і бач най ва ро жас цю ад но
сін да на цы я наль ных мен шас цей. Яш чэ 
кры ху і дэ ма ны з’яў ляц ца ва ўсёй сва ёй 
паў на це, кла ца ю чы зу ба мі і збі ва ю чы дзі ка 
шы па сты мі хва ста мі. Да ста нец ца ба лю ча 
ўсім, а не толь кі ўкра ін цам, бе ла ру сам, 
габ рэ ям, але і па ля кам. Ві на ва тым і не ві на
ва тым у спра ве і сло вах. Ві на ва тых не аба
ро ніць пат ра наж дэ ма наў — яны не ма юць 
ні я кай ла яль нас ці для ча со вых са ю заў. Ва 
ўся кім вы пад ку су дзіць аб іх бу дзе ча ла
ве чая па мяць. На суд Гі сто рыі ня ма ча го 
раз ліч ваць, та му што яна рэд ка за хоў вае 
цвя ро засць, най час цей у ідэ а ла гіч ным ап’ я
нен ні. Як і ў вы пад ку «Бу ра га», зас лу жа на
га жаў не ра ў ба раць бе су праць на цыз му 
і сум на вя до ма га пас ля ва ен на га бан ды та. 
Быў шы пад ба ду ном, па лі чы ла яго ў апош
ні час за бяс с п рэч на га ге роя. Так што 
за ста ец ца спа дзя вац ца на сум лен насць 
ка лек тыў най па мя ці. Яна заў сё ды цвя ро
зая. Ка лі га вор ка аб сум лен ні «ня він ных», 
яно мо жа быць заб ру джа на гра ма дзян скім 
не даг ля дам, ка лі мож на бы ло эфек тыў на 
пра тэ ста ваць, не зга джац ца, дэ ман ст ра
ваць гра мад скую ад ва гу. Але каб мець 
сме ласць, аба вяз ко вая ад на ўмо ва — кры
тыч ная са ма свя до масць.

Ча ла ве чы ро зум не пры мае ста ну раз ры
ву, фраг мен тар нас ці ве даў ра зу ме тых як 
су ма ад люст ра ва най у ім рэ ча іс нас ці. Для 
ро зу му гэ тыя ве ды па він ны быць поў ны мі, 
бес пе ра пын ны мі. Ад сут ныя звё ны ве даў, 
на ват цэ лыя ўчаст кі аса цы я тыў нафак тыч
на га лан цу га, ро зум ад ра зу рэ кан ст ру юе 
ве ра па доб ны мі тва рэн ня мі: эма цый ны мі 
на мо ва мі, пе ра ка нан ня мі, ідэ я мі, ма ра
мі, дум ка мі прыз на ных аў та ры тэ таў або 
по гля да мі ўфар ма ва ны мі куль тур ны мі 
і ася род дзе вы мі па ве дам лен ня мі. У гэ тым 
вы пад ку, ад нак, кар ці на рэ аль нас ці пад ля
гае вя лі кім дэ фар ма цы ям і дэ кам па зі цыям, 
што па дат лі вы ро зум, які дзей ні чае кры ху 
паза свя до мас цю, зда ец ца, не да а цэнь вае, 
пры ма ю чы поў нае за да валь нен не ад ста ну 
рэ кан ст ру я ва най бес пе ра пын нас ці. Але ці 
яна сап раў д ная, ці хлус лі вая? У якой сту
пе ні гэ та скла да ны ад каз, мо жам вы ка ры
стоў ваць на прык ла дзе шмат лі кіх тэ о рый 

змо вы: а вось 
габ рэі кі ру юць 
све там, а вось 
ук ра ін цы хо
чуць вы ра заць 
па ля каў, а бе
ла ру сы з’яў ля юц ца V ка ло най Пу ці на... Аб
вяш ча юць іх з ад ноль ка вым за па лам аду ка
ва ныя і не ву кі. А тыя пер шыя ча ста ка жуць 
больш глуп стваў, чым яны ду ма юць, мо жа 
быць, зза ве ры, што іх ве ды выз на чае 
ву чо нае зван не, а не ро зум. Лепш нам кі ра
вац ца ўлас най муд рас цю!

Ча ла ве чы ро зум ні ко лі не ад па чы вае. 
Ка лі яму ну дот на, вык лі кае ва ўя ве воб ра
зы мі ну ла га. Ча сам ства рае фу ту ры стыч
ныя ўя вы. Гэ тыя воб ра зы ў ма ёй га ла ве 
ўсё больш змроч ныя. Вось та му я не ма гу 
маў чаць. Я ра шыў ся, яш чэ не без бо я зі, 
на гра ма дзян скую муж насць. Дзяр жа ву, 
якую спра буе ства рыць ця пе раш ні ўрад, 
Дзяр жа ву ад ной пар тыі, ужо мы пра хо дзі лі 
ў мі ну лым. У мі ну лым та кім сум ным, што 
аж не вы нос ным. Нель га гэ тае пе ра моў ч
ваць. У маў чан ні «ня він ных» здзяй с ня ец ца 
сап раў д ная ор гія дэ ма наў. Гэ та ў ім на ра
джа юц ца іх са мыя жах лі выя му та цыі. Не 
ў ву ліч ным ве раш чан ні мо ла да фа шы стаў 
— у рэш це рэшт яны спе юць. Не ў вок лі чах 
«уль т ра саў». Мно гія з іх у кан чат ко вым 
ра хун ку на дзя ва юць двух бор т ны кас цюм, 
каб увай с ці ў па лі тыч ныя са ло ны. І на ват 
не ў гуг ня вым бом кан ні па лі ты каў. З ча сам 
на ват са мы ра ды каль ны па лі тык па чы нае 
пры ці шац ца, каб не як дап нуц ца да сы тай 
пен сіі. Са цы яль ная тры во га не дасць яму 
па жыц цё вых пры быт каў. Па лі тыч ны раз лік 
у гэ тым вы пад ку вель мі про сты: за ра біць 
як ма га больш для ся бе ў ча сы сму ты, ідэ
а ла гіч ных звад — па ста рым пра ві ле, што 
ў ка ла мут най ва дзе най лепш вя дзец ца не
на жэр ным шчу па кам, а за тым утай ма ваць 
ха ос у дзяр жаў ным ла дзе аб ме жа валь ным 
за ко нам, каб бе стур бот на і ў спа коі пе ра
вар ваць сваю зда бы чу. Але спа чат ку трэ
ба зва рух нуць мул на дне кож най на цыі. 
Най хут чэй шыя да гэ та га дэ ма ны. Та му ў іх 
бе зу пын ныя ге шэф ты з па лі ты ка мі, най час
цей ідэй ны мі га лад ран ца мі, якія куп ля юць 
дэ ма ніч ныя пас лу гі ў крэ дыт, ад да ю чы 
пад зак лад са мо гра мад ства. У кан чат ко
вым ра хун ку, ця жар ві ны, як даў гі бла га 
кі ра ва най дзяр жа вы, раў на мер на раз мяр
коў ва юц ца на кож на га гра ма дзя ні на. Даў гі 
му сяць сплач ваць усе ра зам.

vМі ра слаў ГРЫ КА

Дэманы 
і дэманчыкі 
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У Му зеі сель скай гас па дар кі імя кс. 
Кшыш та фа Клю ка ў Це ха ноў цы пад-
час ура чы ста га пад вя дзен ня вы ні каў 
кон кур су на най лепш за ха ва ны бу ды-
нак вя ско ва га драў ля на га дой лід ства 
(7.10.2018 г.), ар га ні за ва ным пад ляш-
скім ва я вод скім са маў ра дам ужо ў XIV 
раз бы лі агу ча ны пе ра мож цы. Сё лет-
няе вы дан не кон кур су пры па ла на 
100-год дзе ад ра джэн ня не за леж нас ці 
Поль ш чы і Еў ра пей скі год куль тур най 
спад чы ны. 6000 зло тых ча ка ла пе ра-
мож цу гэ та га што га до ва га кон кур су на 
най лепш за ха ва ны пом нік драў ля най 
спад чы ны Пад ляш ска га ва я вод ства. 
За яў кі мож на бы ло па да ваць да 18 траў-
ня. У кон кур се пры ма юць удзел улас ні-
кі драў ля ных хат і гас па дар чых бу дын-
каў, па бу да ва ных да 1956 го да, а шэсць 
бу дын каў па бу да ва лі ў пе ры яд ад 1946 
да 1956 го да. Важ на, каб бу ды нак быў 
у доб рым тэх ніч ным ста не. Як ка заў 
ды рэк тар дэ пар та мен та куль ту ры МУ 
ПВ Ана толь Вап, «та кі дом не мо жа 
быць ру і най, якая ва ліц ца. За хоў ваць 
трэ ба так са ма і аз до бы до ма, а перш 
за ўсё ўнут ра нае рас п ла на ван не ха ты. 
Ка лі трэ ба змя ніць, то так змя ніць, каб 
не пап са ваць эстэ ты кі і фун к цы я наль-
насці бу дын ка». Клю ча вую ро лю ў ахо-
ве драў ля на га бу даў ні цтва адыг ры вае 
пы тан не зме ны мен таль нас ці ўлас ні каў 
гэ тых аб’ ек таў. За ха ван не гэ тай ар хі тэк-
ту ры слу жыць ут ры ман ню куль тур най 
то ес нас ці Пад ляш ша. Не аб ход нае так-
са ма ўсве дам лен не мяс цо вых са маў ра-
даў — толь кі ак тыў ны ўдзел у за хоў ван-
ні бу дын каў-пом ні каў мо жа пры нес ці 
пос пех у гэ тым дзе ян ні.

— Спад чы на — гэ та штось ці, што спа
лу чае нас і даз ва ляе зра зу мець мес цы, 
у якіх мы жы вем, — ад зна чыў мар ша лак 
Пад ляш ска га ва вод ства Ежы Ляш чын
скі. — Гэ та спад чы на, якая ўзмац няе 
на шу то ес насць, уз ба га чае і і даз ва ляе 

да лі жы лыя да мы (21 аб’ ект), ча ты ры 
ста до лы, свіраны і гас па дар чыя бу дын кі. 
Ін шыя аб’ ек ты гэ та вят рак, кас цёл і бу ды
нак бы лой шко лы, якая ця пер з’яў ля ец ца 
ма стац кай га ле рэ яй. За яў ле ныя бу дын кі 
змяш ча юц ца ў вась мі па ве тах, у аб ся гу 
пят нац ца ці гмін. Най больш — 10 пом ні
каў — бы ло за яў ле ных з Гай наў ска га 
па ве та. Па ча ты ры пом ні кі за яў ле ны бы лі 
з Вы со ка ма за вец ка га і Ся мя тыц ка га па
ве таў, па тры з Бе ла стоц ка га і Сей нен ска
га, а па ад ным з Граеў ска га, Са коль ска га 
і Бель ска га. Аж 16 бу дын каў бы ло па бу
да ва ных ад 1918 да 1945 го да. У ХІХ ст. 

ша лёў ка, мя ня ец ца да ха вае пак рыц цё 
і вок ны ды дзве ры. Унут ры не за хоў ва
юц ца ста рыя пе чы, мэб ля і эле мен ты ста
ро га ін тэр’ е ру. Не за леж на ад вя лі ка га 
фі нан са ва га ўкла ду ўлас ні каў, жу ры не 
дае ім доб рай ацэн кі па пры чы не не за
ха ван ня ас ноў на га прын цы пу кон кур су: 
ахо ва тра ды цый на га драў ля на га дой лід
ства. Гэ тыя аб’ ек ты страч ва юць свае 
пом ні ка выя каш тоў нас ці і не мо гуць 
быць узо рам для адап та цыі пом ні ка вых 
бу дын каў да су час ных жы лых стан дар
таў. Та кія «ра мон ты» ра шу ча па ні жа юць 
эстэ тыч ныя і пом ні ка выя каш тоў нас ці 

Ча ста но выя па куп ні кі з ін шай тэ ры то рыі 
кра і ны, якія ўпа да ба лі Пад ляш ша, з вя лі
кім пі е тэ там і дбай нас цю ад но сяц ца да 
тра ды цыі і ха рак та ру ту тэй ша га дой лід
ства і куль ту ры, як Ан д рэа і Ма цей Фаль
коў скія (глядзіце 9 старонка).

Пер шую ўзна га ро ду ат ры ма ла На дзея 
Ан д ра юк з вё скі Са цы, што ў Нар ваў
скай гмі не (ха ту пе ра пі са ла на дач ку 
Ма рыю Фі лі пюк). Пры е ха ла яна ў Це ха
но вец з сям’ ёй, а ўзна га ро ду і таб ліч ку 
з ін фар ма цы яй, што ха та ў Са цах, пад 
ну ма рам 34 — на цы я наль ны пом нік, пры

ДРАЎ ЛЯ НЫЯ БУ ДЫН КІ — НА ША СПАД ЧЫ НА

ад чу ваць го нар з твор час ці на шых прод
каў. Пры го жая драў ля ная вя ско вая ар хі
тэк ту ра гэ та на ша спад чы на і вя лі кі аба
вя зак. Дба ю чы аб яе не толь кі аказ ва ем 
па ва гу для та лен ту і пра цы даў ніх май ст
роў, але перш за ўсё за хоў ва ем іх кра су 
для на ступ ных па ка лен няў. Ба га тае 
аз даб лен не пад ляш скіх хат, эле мен ты іх 
ін тэр’ е ру што раз больш вы ка ры стоў ва
юц ца ма ла ды мі пра ек тан та мі і твор ца мі 
прык лад но га ма ста цтва. Асаб лі вая ат
мас фе ра гэ тых мес цаў пры цяг вае шмат 
ка го, ін с пі руе і нат х няе.

За 14 га доў пра вя дзен ня кон кур су па да
дзе ны бы лі амаль 800 кон кур с ных за яў. 
У чар го вым вы дан ні кон кур су пры ня ло 
ўдзел агу лам трыц цаць шэсць бу дын каў, 
якія за я ві лі 28 улас ні каў. Ся род за яў ле
ных бу дын каў най боль шую гру пу скла

па бу да ва лі 8 аб’ ек таў за яў ле ных да 
кон кур су, а най ста рэй шы з іх — кас цёл 
у Ка ры ці нах (пе ра нёс, ад на віў і пас вя ціў 
яго Мі ра слаў Ан гель чык) — з XVIII ст. 
У 19011918 гг. па бу да ва лі 5 бу дын каў. 
Усе за яў ле ныя да кон кур су бу дын кі ця
пер з’яў ля юц ца пры ват най улас нас цю, 
ап ра ча ста рой шко лы, ця пер Га ле рэі імя 
Та ма ры Са ла не віч у На раў цы, і вет ра ка 
ў Ка ры ці не, які на ле жыць да Гмін на га ася
род ка куль ту ры, спор ту і ад па чын ку.

Пад во дзя чы вы ні кі кон кур су, трэ ба звяр
нуць ува гу на не каль кі істот ных праб
лем, якія мож на заў ва жыць пад час яго 
рэ а лі за цыі. Да кон кур су ча ста за яў ля юц
ца жы лыя бу дын кі, якія прай ш лі ка пі таль
ны ра монт. На жаль, ча ста мя ня юц ца 
ў іх амаль усе кан ст рук цый ныя эле мен
ты, напр. пад мур кі, пры бі ва ец ца но вая 

аб’ ек таў. Пры мя ня юц ца но выя бу даў ні
чыя ма тэ ры я лы пры пе чах, ста ляр цы, да
хах. Вы мя ня юц ца вок ны з драў ля ных на 
вок ны з ПВХ, з ін шы мі па ме ра мі і па дзе
лам. Та кія зме ны раз бу ра юць вон ка вую 
і ўнут ра ную гар мо нію бу дын ка, а зме на 
да ху на бля ша ны да во дзіць да кеп скай 
вен ты ля цыі бу дын ка, раз вою плес ні і ка
зу рак, якія зніш ча юць драў ні ну. Вар та аб 
гэ тым па мя таць, пры ма ю чы на ся бе апе
ку над драў ля ным пом ні кам спад чы ны.

Шмат з за яў ле ных да кон кур су бу дын каў 
не з’яў ля ец ца мес цам па ста ян на га жы
хар ства, ка ры ста юц ца з імі ў ад па чы нак 
або ў лет нюю па ру, ча ста ў гэ тых бу дын
ках улас ні кі ар га ні зу юць аг ра ту ры стыч ны 
аб’ ект. Гас па да ры ча ста свя до ма сты лі зу
юць аб’ ект, каб на гад ваў даў нюю даг ле
джа ную вя ско вую ха ту, звон ку і ўнут ры. 

ма ла з праў ну кам з ру к мар шал ка. «Ха
ту бу да ва лі, як цар ская вай на скон чы
ла ся, і мой дзед пры е хаў з Сі бі ры. Пяць 
га доў там пра быў. Та ды, пры е хаў шы 
з та там, бу да ва лі ся... Ха та тры ма ец ца, 
і я ў ёй жы ву, і ўсё што зра бі лі ўнут ры, 
дык маю, усё за ха ва ла ся, не стра ці лі 
мы ні чо га. І ды ва ны, і ма кат кі, і па душ кі, 
вы шы ва ныя рэ чы». Ха та ба бу лі На дзеі 
вы лу ча ец ца да ска на ла па даб ра ны мі 
пра пор цы я мі і аз до ба мі. Дом ста іць шчы
том да да ро гі. За ха ва ная ары гі наль ная 
ша лёў ка, у ты по вым раск ла дзе — да 
ніж ня га краю акон вер ты каль ная, у вы
шэй шым — га ры зан таль ная. Бу ды нак 
здо бяць фі лян го выя ака ні цы, пра фі ля ва
ныя раз ныя дэ та лі на ра гах і ша ля ва ныя 
шчы ты з до шак у ку та вым раск ла дзе. 

vТэкст і фота Мі ры ЛУК ШЫ
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За ста лі ся ад но 
ўспа мі ны (44) 
Наш ме ха нік Алік Чар ня нін быў вя сё-

лым кам па ньё нам. Гар мо нік пры вёз з са-
бою з Са вец ка га Са ю за, ка лі ў рам ках 
рэ пат ры я цыі ехаў у Поль ш чу. З ма ту ляй 
Бар ба рай і бра там Боль кам па ся лі лі ся 
ў Гай наў цы, дзе на ву лі цы Пра ле та ры яц-
кай збу да ва лі до мік-«блізь няк». І хоць 
ні вод нае з іх не ва ло да ла поль скай мо-
вай, ад но блы та ні най ру ска-поль скіх 
слоў, Алік заў ж ды паў та раў: «Я — па ляк, 
Аль фонс Чэр ня нін». А да па не нак ліп ён, 
шэль ма, быц цам му ха да мё ду. Ажа ніў ся 
з ма ла дзень кай пры га жу няй з Вы шак 
у сям’і му зы кан таў — іг ра лі цесць ды двух 
шваг раў. З Аль фон сам быў бы няд рэн-
ны квар тэт, але ўзнік ла праб ле ма. Алік 
свае ўме лас ці най лепш дэ ман ст ра ваў на 
валь се «Амур скія вол ны» або «На соп ках 
Мань ч жур ыі» ды пес ні «По ди ким сте пям 
За бай ка лья». А ў па нен ках шэль ма не пе-
ра бі раў. «Чым ма лод ша, тым са лод ша», 
— жар та ваў. І з гэ та га жар ту меў я праб-
ле му. У Паш коў ш чы не ся мік лас ні ца ўтрэ-
ска ла ся ў кі нош ні ка. Па рач ка так ужо 
пуб ліч на ў во чы кі да ла ся, што кі раў нік 
шко лы Ста ніс лаў За ян ч коў скі зра біў мне 
заў ва гу: «Ска жы це ме ха ні ку, каб свой ра-
ман з ву ча ні цай за кон чыў, інакш я пры му 
ста ноў чыя ме ры...», — ска заў. Паз ней ка-
за лі, што дзяў чы на ў ма ла дым уз рос це 
вый ш ла за муж за ін ша га. Алі ку ад но ўспа-
мі ны за ста лі ся.

Не ве даю як і ка лі з ма ёй паз ней шай 
шлюб най ра бі лі да мо ву, але бур бал ка 
лоп ну ла ў Вой ш ках. Алік сва ёй га вор кай 
так мя не аша ра шыў, што я амаль з ног 
не зва ліў ся. Ка лі за кон чы лі мы вя чэр нія 
се ан сы, дык ка ле га аб вяс ціў:

— Ша ноў ны пан кі раў нік, едзем у сва-
ты!

— Ты, што, ач му рэў? — пы таю, блу ка ю-
чы ва чы ма.

— Я зу сім сур’ ёз на, — адаз ваў ся «мар-
ша лак».

— Ня ма ча го ду рач ка ва ляць, — пад ха-
піў Ва ло дзя Скеп ка. — Як усе, дык усе жа-
на ты...

— Ска жы це хоць ка го мне сва та е це? 
Я зу сім не пад рых та ва ны, — ад каз ваю 
збян тэ жа ны.

— За гэ та не кла па ці ся. Усё афор м ле-
на, — хіт ра пад мар г нуў шы, ска заў Алік 
і тут жа пры ба віў: — Га рэл ку ма ем і дзяў-
чы на ча кае. У Ду бя жын па е ха лі.

З Вой ш каў у Ду бя жын пэў на кі ла мет-
раў больш за двац цаць бу дзе. Га дзін нік 
па каз ваў дзесь ці га дзі ну дзя ся тую хві лін 
трыц цаць ве ча ра. Ста я ла цёп лае ме сяч-
нае над вор’е. У Бельск мі гам даб ра лі ся. 
За тым праз Кна ры ды і Мок рае па да лі ся 
ў Ду бя жын. Вя ско вая ву лі ца пры ві та ла 
нас сель скай ці шы нёю. У кан цы вё скі, 
на апус це лай Ар се не вай пля цоў цы (улас-
нік вы е хаў у Ра сію), пры кме ці лі не каль кі 
хлоп цаў. Ся дзе лі на вя лі кім ва лу не, дзе 
заў ж ды збі ра лі ся на «па га душ кі».

— Ды што, заў т ра кі но бу дзе? — па чуў-
ся го лас.

— Кі но не бу дзе, — ад ка заў Алік. — У гос-
ці пры е ха лі. І тут жа па вяр нуў у бок чар ня-
ва га сім па тыч на га ка ва ле ра: — Ска жы 
сяст ры цы, што пры е ха лі.

Гас па да ры быц цам ча ка лі гас цей. 
За пра сі лі пры сес ці. Алік па зна ёміў з Га-
ну ляй і баць ка мі. Мі гам пад рых та ва лі 
па ча сту нак, га рэл ку і смач ныя вя ско вай 
вы твор час ці вян д лі ны. Не пас пе лі вы-
піць па кі ліш ку, як у па кой зай шоў доб ра 
вя до мы мне Ко ля Ула дзеў, муж вя ско-
вай пра даў ш чы цы.

— Вый дзем, Ула дэк, пляш ку ма ем, — 
звяр та ю чы ся ў мой бок ска заў пры шэ лец.

— Ды як та бе не со рам на, Ко ля, за бі-
раць гос ця з ха ты, — ус х ва ля ва ным го ла-
сам за га ла сі ла гас па ды ня. — У нас свая 
кам па нія, свая га рэл ка і ўсё, што пат рэб-
нае. Ты ня про ша ны госць. Ідзі з чым 
прый шоў...

І тут жа па ка за ла на хаб ні ку вы хад ныя 
дзве ры. А ка лі гэ ты вый шаў, мы пры се лі 
за ба га та за стаў ле ны стол і па ча лі раз мо-
вы па кан к рэт най спра ве. Пра вя сел ле.

(пра цяг бу дзе)
Ула дзі мір СІ ДА РУК

— Які быў стан Ар лян скай гмі-
ны два нац цаць га доў та му, ка-
лі Вы прый шлі на па са ду вой-
та? Які быў та ды бю джэт і што 
ўда ло ся зра біць?

— Бю джэт у 2006 го дзе быў кры ху боль
шы за 6 мі льё наў зло таў, а за раз знач на 
боль шы за двац цаць мі льё наў. Сі ту а цыя 
ў гмі не бы ла не ці ка вая, хо піць аг ля нуц ца, 
бо гэ та не ад лег лы час, які ўсе па мя та
юць. Бы лі вё скі, да якіх не бы ло ас фаль
та ва га да ез ду, а да ро гі да іх бы лі сла быя; 
але доб ра, што і та кія бы лі. А вя ско выя 
свят лі цы бы лі ў не зай з д рос ным ста не, 
а ў не ка то рых мяс цо вас цях тых свят ліц 
і зу сім не бы ло, як, на пры клад, у Вуль цы
Вы га ноў скай. І пе ры яд тых два нац ца ці 
га доў па ка заў, што ў гмі не мо жа быць 
нар маль на, што гмі на мо жа раз ві вац ца, 
што гмі на мо жа да па ма гаць, так са ма 
ў фі нан са вым пла не, жы ха рам. Ця гам 
два нац ца ці га доў уда ло ся, перш за ўсё, 
вы ра ман та ваць і, у не ка то рых вы пад ках, 
па бу да ваць ад ас ноў звыш пят нац ца ці 
кі ла мет раў да рог, па бу да ва лі во сем кі ла
мет раў ка на лі за цый най сет кі, дзве но выя 
ачыш чаль ні сцё каў, ад ра ман та ва лі або 
па бу да ва лі но выя свят лі цы ва ўсіх мяс цо
вас цях. Так са ма ў Ор лі па бу да ва лі но вы 
цэнтр куль ту ры, гуль ня выя пля цоў кі з трэ
на жор ны мі мі ніўста ноў ка мі ў роз ных 
мяс цо вас цях, а так са ма — гэ та важ нае 
дзя ку ю чы доб ра му кі ра ван ню — пла цім 
сты пен дыі най леп шым вуч ням ды дап
лач ва ем на шым се ні ё рам да ля кар стваў. 
Ма ла хто ве дае, што з мо ман ту за пу ску 
гэ тай пра гра мы ця гам не каль кіх га доў 
на ша гмі на дап ла ці ла на шым жы ха рам 
больш чым 250 ты сяч зло таў. Так са ма 
па дат кі, якія пла цяць пен сі я не ры, ся ля не 
— яны най ні жэй шыя ў па ве це. Так са ма 
най ні жэй шая ап ла та за ад кі ды — тут так
са ма гмі на дап лач вае, як за ва ду і сцё кі. 
Зна чыць, ап ра ча вы дат каў на ін ве сты цыі, 
ін ф раст рук ту ру, ста ра ем ся збаў ляць ап
ла ты ад на сель ні цтва.

— Ад куль узяў ся та кі вя лі кі гмін-
ны бю джэт і чыя гэ та за слу га?

— Гэ та перш за ўсё дзве вон ка выя ін
ве сты цыі: фаб ры ка ІКЕА, якая пла ціць 
у гмін ны бю джэт амаль ча ты ры мі льё ны 
зло таў што га до ва. Гэ та га лоў ным чы
нам мая і ві цэста ра сты за слу га, ка лі 
мы ез дзі лі, су стра ка лі ся і аб мяр коў ва лі, 
а пас ля тэх ніч ныя спра вы бы лі да ру ча ны 
пра цаў ні кам для рэ а лі за цыі. Войт па ві нен 
прад стаў ляць гмі ну на вон кі ад нос на пла
наў, а звы чай ныя пра цаў ні кі па він ны тыя 
пла ны, ка лі яны рэ аль ныя, рэ а лі за ваць. 
Гэ так са ма бы ло з вет ра вой фер май 
— мно га су стрэч. Ула даль нік вет ра вой 
фер мы пла ціць нам больш за паў та ра 
мі льё на зло таў па дат ку. Зна чыць гэ тыя 
дзве вон ка выя ін ве сты цыі да юць на шмат 
больш за пяць з па ло вай мі льё на зло таў 
да хо ду ў гмін ны бю джэт і ме на ві та гэ тыя 
гро шы даз ва ля юць на рэ а лі за цыю на шых 
ін ве сты цый.

Па дат кі — бо не ка то рыя ка жуць, што 
пла цяць аг рар ны па да так — гэ та ўся го 
ня цэ лы мі льён зло таў у год. І ця пер гэ та 
мож на па раў наць ха ця б з ін ве сты цы яй 
у па вя то вую да ро гу ў Паш коў ш чы не, 
якую зда мо ў ка ры стан не ў каст рыч ні ку 
— больш за 1100 ты сяч зло таў. 1600 
ты сяч на да ро гу ў Кры вя ты чах, свят лі цы 
і ачыш чаль ні сцё каў гэ та амаль тры мі
льё ны. Ка лі б не гэ тыя вон ка выя ін ве сты
цыі, то ў Ар лян скай гмі не, шчы ра ка жу чы, 
не бы ло б за што жыць і не бы ло б з ча го 
рэ а лі за ваць свае ін ве сты цыі. Та кая праў
да і праў ды ніх то не па мя няе, праў ды 
нель га зал гаць. Тое што зроб ле на ві даць 
на вон кі, гэ та зроб ле на на яў на.

— Ка лісь Ар лян ская гмі на бы-
ла ў лі ку нас меш ных аў т сай дэ-

раў, а за раз у лі ку най ба га цей-
шых.

— Ёсць пра цаў ні кі, якія ка лісь у гмі не пра
ца ва лі і пра цу юць за раз, якія ўзур пі ру юць 
са бе пра ва да ней кіх зас луг, якіх зу сім 
ня ма. Ка лі я сю ды прый шоў, стан ін ф
раст рук ту ры быў жах лі вы. Гмі на па до лі 
да хо ду на ад ну асо бу зай ма ла ў рэй тын
гу 1396е мес ца з лі ку 1571 са маў ра да, 
а за раз зна хо дзіц ца на трыц ца тым ці са
ра ка вым мес цы ў кра і не. Гэ та толь кі дзя
ку ю чы вон ка вым ін ве сты цы ям, дзя ку ю чы 
пра вя чым асо бам, якія пры ма лі ра шэн ні, 
а не звы чай ным пра цаў ні кам, як гэ та не
ка то рым зда ец ца.

— Спа дар войт ужо ад зна чыў-
ся ў гі сто рыі вель мі доб ра і 
вы ключ на так са ма тым, што 
адзі ным на Пад ляш шы зад баў 
і дбае пра на цы я наль ную то-
ес насць мяс цо вых жы ха роў, 
уво дзя чы да па мож ную бе ла-
ру скую мо ву ва ўста но вах ды 
двух моў ныя ўка заль ні кі. І трэ-
ба пад к рэс ліць, што гэ та не 
пе раш ко дзі ла Ар лян скай гмі не 
раз ві вац ца і стаць у лік пе ра-
да вых у кра і не. Як пас ля га доў 
Вы су зі ра е це гэ та?

— Кож нае дзе ян не важ нае. Я за да во ле
ны і га на ру ся тым, што Гмін ная ра да на 
маю пра па но ву пры ня ла та кія па ста но вы. 
Мы тут пра жы ва ем ад ста год дзяў, мы 
не ма ем ча го са ро мец ца. Праў да за раз 
та кая, што ў ця пе раш няй па лі тыч най сі ту
а цыі, дзе мен шас ці не над та ша на ва ныя, 
не ма юць сва ёй улас най па зі цыі, ка лі 
мы са мі не бу дзем упа мі нац ца пра свае 
пра вы, то скла да на, каб нех та дбаў пра 
на шы пра вы; і вель мі доб ра што ёсць гэ
тыя таб лі цы і да па мож ная мо ва. Ка лі мы 
пач нем са ро мец ца са мі ся бе, то не ча га 
фун к цы я на ваць у пуб ліч най пра сто ры, бо 
та ды ніх то не бу дзе нас па ва жаць.

— Но вы бу ды нак цэн т ра куль ту-
ры ство рыць яш чэ леп шыя ўмо-
вы для дбан ня пра сваю куль-
ту ру, тра ды цыю, гі сто рыю, а 
та кіх умоў да сюль не бы ло. Гэ-
та так са ма Ва ша за слу га.

— Умо вы да гэ туль бы лі та кія, якія бы лі. 
За тое ў сфе ры куль ту ры спа да ры ня ды
рэк тар ра бі ла вель мі мно га ў іс ну ю чых 
бы та вых умо вах. Я ўжо шмат ра зо ва 
га ва рыў, што мы не хо чам і не мо жам аб
мя жоў вац ца сва ёй дзей нас цю толь кі да 
на шай гмі ны, бо гэ та цэнтр бе ла ру скай 
куль ту ры і мы хо чам, каб ён гур та ваў 
клас ныя дзе ян ні, якія да ты чаць бе ла
ру скай мен шас ці, ці пра ва слаў най, ці 
ін шых. Цэнтр па ві нен пра ме ня ваць сва ёй 
дзей нас цю на су сед нія па ве ты, а так са ма 
на ва я вод ства, зна чыць на тыя аб ша ры, 
дзе дзей ні чае бе ла ру ская мен шасць. Ка

лі ла дзяц ца фе сты ва лі ці га лакан цэр ты 
бе ла ру скай пес ні, не аба зна чае гэ та, што 
яны па він ны ад бы вац ца ў Бель ску ці Гай
наў цы; част ка іх з не мен шым пос пе хам 
мо жа ад бы вац ца і ў Ор лі. Ма ем дзе ля 
гэ та га тэх ніч ную ба зу ў по ста ці бу дын ка 
і яго ас наш чэн ня, ма ем так са ма доб рыя 
кад ры. Та му на шы дзе ян ні мо жам вы во
дзіць шы рэй, на вон кі па ве та, на ва я вод
ства. Ідэй мно га і ад на паў нян ня іх зме
стам ёсць спа да ры ня ды рэк тар.

— Наб лі жа юц ца са маў ра да выя 
вы ба ры. З чым спа дар войт 
ідзе да іх?

— За на мі, перш за ўсё, ста яць спрак ты
ка ва насць і здзяй с нен ні. І лю дзі, сол ты
сы, рад ныя, якія са мною суп ра цоў ні ча лі 
і я су пра цоў ні чаў з імі; са мо му ні чо га не 
ўдас ца зра біць. Са праў ды, ёсць кон т р
кан ды да ты, кож ны мае пра ва ба ла та
вац ца. Але не нар маль ная сі ту а цыя, ка лі 
аван са ва ны мною пра цаў нік, які ў хо дзе 
ма ёй дзей нас ці кон чыў шту дыі, бо меў 
толь кі ся рэд нюю аду ка цыю, пры піс вае 
са бе ўсе за слу гі ад нос на пра ве дзе ных 
у гмі не дзе ян няў і ўзур пі руе са бе пра ва 
да за хо пу тых дзе ян няў і ра шэн няў. Гэ та 
неп ры стой ныя па во дзі ны, ад нак ня хай 
гэ та ацэ няць вы бар ш чы кі. Гэ ты чы ноў нік 
пра цуе двац цаць га доў і быў час, ка лі 
гмі на бы ла ў не ці ка вым ста не, дзе ча ста 
з гэ тай гмі ны пад с мей ва лі ся — трэ ба бы
ло та ды дзей ні чаць і пры маць ра шэн ні, 
ба ла та вац ца ў вы ба рах, а не ця пер іс ці 
на га то вае. Кож ны мае пра ва ба ла та вац
ца і ня хай жы ха ры вы бі ра юць па вод ле ро
зу му і сум лен ня ды па вод ле да сю леш ніх 
да сяг нен няў. У ма ёй пра гра ме да лей шая 
раз бу до ва да рож най сет кі, бу до ва ва да ё
ма з ад па чын ка вы мі тэ ры то ры я мі паб лі зу 
Ор лі, уз буй нен не дап ла ты да ле каў, зні
жэн не па дат ку ад бу дын каў да ну ля зло
таў, но выя ін ве сты цыі: па бу до ва шваль ні 
ў Ор лі і чар го выя вет ра кі ка ля Кры вя тыч.

— На ка нец спы таю, ці спа дар 
войт чы тае «Ні ву». Ве даю, што 
шко ла пад піс ва ец ца толь кі на 
адзін асоб нік «Ні вы» ў біб лі я тэ-
ку і ці войт мае на гэ та ўплыў?

— Шчы ра ска жу, што войт ад та го, каб 
мець уяў лен не, пла ны, прад стаў ляць гмі
ну на вон кі, за тое ад та кіх што дзён ных 
ра шэн няў ёсць пра цаў ні кі, ёсць ды рэк тар 
шко лы. Гэ та не той уз ро вень, якім па ві
нен зай мац ца войт. На гэ тую тэ му трэ ба 
раз маў ляць са спа да ры няй ды рэк тар 
шко лы. Ця пер усё ідзе ў на прам ку элек
т рон най рэ ча іс нас ці, ін тэр нэ ту. Мяр кую, 
што лю дзі па він ны куп ляць больш, але 
гэ та іх ін ды ві ду аль ная спра ва.

— Дзя кую за раз мо ву.

vРаз маў ляў Мі хал МІН ЦЭ ВІЧ
(раз мо ва не аў та ры за ва ная)

Та кая праў да
Ін тэр в’ю са спа да ром Пят ром СЭЛЬ ВЕ СЮ КОМ, 

вой там Ар лян скай гмі ны.
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ГЭ ТА ЎЖО ГІ СТО РЫЯ (2)
У шас ці дзя ся тыя га ды ў Ку за ве бур лі-

ла гра мад ская пра ца і квіт не ла куль т р-
на-ас вет ная дзей насць. Яе іні цы я та рам 
бы ла мо ладзь. У свят лі цы ап ра ча клу ба 
«Рух» і ма ла дзёж ных ар га ні за цый — Са ю-
за вя ско вай мо ла дзі і Лі гі сяб роў сап дат 
пра ца ва лі Гур ток вя ско вых гас па дынь 
і біб лі я тэч ны пункт. Кніж кі для аб ме ну па-
стаў ля ла Гра мад ская пуб ліч ная бі лі я тэ ка 
ў Ча ром се. Шмат кні жак для су поль на га 
ка ры стан ня па да ры лі пун к ту ад на вя скоў-
цы. А Гур ток вя ско вых гас па дынь ар га-
ні за ва ла ў лі пе ні 1961 го да Аляк сан д ра 
На за рук, стар шы ня та ко га ж гур т ка з су-
сед няй Вуль кі-Тэ ра хоў скай. Ад ра зу за пі-
са ла ся двац цаць ад на жан чы на. Стар шы-
нёю аб ра лі Га ле ну Сі да рук. Перш-на перш 
жан чы ны ар га ні за ва лі са док для дзе так, 
якіх баць кі пра ца ва лі, каб ма ле чы не за-
ста ва лі ся без даг ля ду. У кан цы 1961 го-
да пры да па мо зе па вя то вых улад бы лі 
ар га ні за ва ны кур сы ва рэн ня і пя чэн ня. 
Па мя таю, што за нят кі пра во дзі лі ся ў ха-
це ста рэнь кай ба бу лі Юс ці ны Пар фя нюк 
не па да лёк свят лі цы і цар к вы. На ву чан не 
пра во дзі ла ін ст рук тар ка Ле а ка дзія За леў-
ская з Ся мя тыч. Удзель ні ча лі ўсе чле ны 
гур т ка. Кур сы доў жы лі ся, ка лі доб ра па-
мя таю, два тыд ні. Ін ст рук тар ка на ву чы ла 
жан чын ва рыць стра вы, пя чы здоб нае пі-
рож нае, так са ма вы раб ляць мяс ныя вэн-
джа ныя гру дзін кі. Па трэб ныя пра дук ты 
жан чы ны пры но сі лі з до му (ра ней вы зна-
ча ла ся хто і што мае пры нес ці). А на за-
кан чэн не кур саў за саб ра ную склад чы ну 
ку пі лі веп ру ка і па вод ле зда бы тых ве даў 
пад рых та ва лі шы кар ныя вя ско выя вы ра-
бы. Здоб нае пячэн не і тар ты так са ма бы лі 
ўлас най вы твор час ці. Кож ная ўдзель ні ца 
пад бі ра ла са бе на пар ні ка, ці то му жа, ці 
ка ва ле ра. Муж чы ны пры но сі лі па бу тэль-
цы га рэл кі, най ма лі му зы кан та. У Ку за ве 
вя до мым гар ма ні стам быў Гры ша Рэп ка. 
Яму вы па ла на до лю ве ся ліць удзель ні-
каў за вяр шэн ня ку лі нар ных кур саў у Ку-
за ве. Гэ та бы ла сап раў д ная сяб роў ская 
бя се да. У сту дзе ні на ступ на га го да бы лі 
ар га ні за ва ны кур сы па кра вец кай спра-
ве. На ву чан не вя ла ін ст рук тар ка сель ска-
гас па дар чых гур т коў з Гай наў кі. За нят кі 
пра хо дзі лі ў той жа хат цы ба бу лі Юс ці ны. 
У паз ней шых га дах ку заў скія жан чы ны 
сла ві лі ся вы твор час цю ка ля ро вых ваў ня-
ных ды ва ноў (па ся каў). Гэ тым ра мя ством 
зай ма лі ся Ве ра Кер да ле віч, На дзея Саў-
чук, за тым пра фе сію ткан ня ды ва ноў на 
крос нах пе ра ня ла са мая ма лод шая ткал-
ля На дзея Да ні люк. Ста рэй шыя тка чы хі 
ўжо па ўмі ра лі. Не каль кі год та му Гмін ны 
ася ро дак куль ту ры ў Ча ром се рэ а лі за ваў 
еў ра са юз ны пра ект «Шко ла зні ка ю чых 
ра мё стваў», дзе свае зда бы тыя ткац кія 
ве ды ма ла до му па ка лен ню пе ра да ва ла 
ку заў ская тка чы ха На дзея Да ні люк.

Ула дзі мір СІ ДА РУК

27 ве рас ня ў Спіч ках, што ў Ар
лян скай гмі не, бы ла зда дзе на 
ў ка ры стан не но вая вя ско вая 

свят лі ца. Ура чы стасць уда сто і лі важ ныя 
асо бы мяс цо ва га ран гу: войт Пётр Сэль
ве сюк, бель скі ста ра ста Сла ва мір Снар
скі, на ста я цель бель ска га Мі хай лаў ска га 
пры хо да а. Ля вон цій Та фі люк ды ін шыя.

Пётр Сэль ве сюк, на мяс цо вай га вор
цы: «Дзя кую за пры быц цё, бо не бы ло б 
сён няш ня га спат кан ня без ва шай пры
сут нас ці. Не так даў но мы су стра ка лі ся 
ў школь ным бу дын ку, які яш чэ ста іць, 
але на стаў час, каб і ў Спіч ках па бу да
ваць свят лі цу. Гэ тая свят лі ца ўдвая мне 
асаб лі вая. Папер шае: яна за вяр шае 
этап бу до вы ці пе ра бу до вы свят ліц ва 
ўсіх мяс цо вас цях гмі ны. Ка лі я стаў 
вой там, то тыя свят лі цы зна хо дзі лі ся 
ў роз ным ста не, а ця пер яны або па бу да
ва ныя ад ас ноў, як тут, або вы ра ман та
ва ны. Падру гое: гэ та ад на з най п ры га
жэй шых свят ліц у гмі не; пра гэ та мож на 
пе ра ка нац ца заг ля нуў шы ўся рэ дзі ну. 
Ха чу тут па дзя ка ваць спа да ры ні рад най 
Ан не Ла жэц кай, якая ўвесь час ха дай ні
ча ла за бу до ву тут свят лі цы. Бо толь кі 
та кія рад ныя, якія ўме юць знай с ці су
поль ны язык з цэ лай Гмін най ра дай, якія 
ўме юць знай с ці су поль ны язык з вой там, 
тыя рад ныя пат ра пяць неш та збу да
ваць. Не тыя, якія сва рац ца, не тыя, якія 
ўзні ма юць аван ту ры. Так са ма дзя кую 
пры сут на му тут бы ло му сол ты су Паў лу 
Се бя се ві чу, які заў сё ды пы таў ся, не за
леж на ад та го, ці быў сол ты сам, ці пас
ля не быў: «Па не вой це, ка лі ў Спіч ках 
па бу ду ем свят лі цу?». Але са спа да ром 
сол ты сам Паў лам най перш бу да ва лі да
ро гі, але прый шоў час бу да ваць свят лі цу 
з ін шым сол ты сам, па нам Юр кам Ка зі мі
ру ком, яко га сён ня ня ма, бо хво ры; ён 
так са ма ха дай ні чаў за па бу до ву гэ тай 
свят лі цы. Яш чэ раз дзя кую ўсім за пры
сут насць, асаб лі ва вам, жы ха рам. Ха чу 
па жа даць, каб гэ тая свят лі ца слу жы ла 
вам як най даў жэй, каб спа ты ка лі ся ў ёй 
пры роз ных ура чы стых на го дах, бо дзе 
ня ма свят лі цы, там лю дзі пе ра ста юць 
спа ты кац ца. А Спіч кі на ле жаць да тых 
мяс цо вас цей, дзе яш чэ аста ла ся пры
стой ная коль касць жы ха роў».

Ста ро ста Сла ва мір Снар скі, на поль
скай мо ве: «Ваш са маў рад гэ та ўста но
ва, якая слу жыць лю дзям у за да валь нен
ні ас ноў ных па трэб. Ха чу пад к рэс ліць, 
што ма е це са праў ды вель мі доб ра га 
гас па да ра Пят ра Сэль ве сю ка. Ве даю 
яго шмат га доў; дзя ку ю чы яго ак тыў нас
ці су поль на збу да ва лі мы шмат да рог 
у гмі не, маг лі па вы шаць якасць пас луг 
у на шым па вя то вым шпі та лі, гмі на дак ла
да ла ся да роз ных ін ве сты цый. Гас па дар 
му сіць дбаць пра кож ную мяс цо васць, 
пра кож ны за ку так. І важ нае, каб вы, па
пер шае, не за чы ня лі ся ў да мах, толь кі 
каб спа ты ка лі ся, каб гу та ры лі з са бою 
пра доб рыя спра вы, бо кож на му з нас 
зда ра юц ца роз ныя спра вы, ча сам неп
ры ем ныя, але раз маў ляй це пра даб ро, 
ша нуй це ся. Це шу ся, што дба е це пра 
сваю куль ту ру, пра тыя пес ні, якія па він
ны гу чаць доў га, бо ма ла дое па ка лен не 
не ад нак рат на ку дысь вы яз джае, ча сам 
па роз ных пры чы нах са ро ме ец ца сва іх 
ка ра нёў. Вы му сі це пра гэ та дбаць, бо 
гэ та ва ша зям ля, ва ша мес ца. І му сі це 
пра гэ та спя ваць, пра гэ та га ва рыць, 
му сі це спа ты кац ца. Він шую гэ тай свят
лі цы. Він шую спа да ра вой та і рад ных, 
што пры ма юць іні цы я ты вы, пры ма юць 
доб рыя ра шэн ні. Прыз нан нем доб ра му 
гас па да ру, вой ту, з’яў ля ец ца па дзя ка 
ў вы ба рах і за ах воч ваю вас да ца ніць 
свай го гас па да ра, бо ён са праў ды з’яў ля
ец ца доб рым, ам біт ным, ма ла дым яш чэ, 
які хо ча вам слу жыць».

Ві цэста ро ста Пётр Бож ка, на поль
скай мо ве: «Ня ча ста бла га чын ны пры
яз джае ў вё ску, ня ча ста пры яз джае 
ста ро ста, а спа ты ка ем ся там, дзе лю дзі 
хо чуць спа ты кац ца. Пры яз джа ем у Спіч
кі, дзе столь кі ма лых дзя цей, а не ўва 
ўсіх вё сках у на шым па ве це ві даць столь
кі ма лых дзя цей; гэ та ўся ра дасць. Ёсць 
шмат та кіх вё сак, дзе ця гам пя цідзе ся ці 
га доў ро дзіц ца двоетрое дзя цей. Тут 
яш чэ шмат дзя цей; ві даць, што вё ска 
жы ве, та му ў гэ тай вёс цы вар та ін ве ста
ваць».

На ста я цель Мі хай лаў ска га пры хо да 
а. Ля вон цій Та фі люк, на цар коў най мо
ве: «Нам усім не ха пае зно сін, не ха пае 
су поль най бя се ды. Ка лісь бы ло інакш: 
не бы ло свят ліц, але ў кож ным до ме 
бы ло мно га лю дзей, бы ла ву лі ца, бы лі 
ха ты, якія пры ма лі гас цей. Пры хо дзі лі на 
вя чор кі, ся дзе лі на ла вач ках, мо ладзь 
і ста рэй шыя спя ва лі пес ні, бя се да ва лі. 
Жыц цё кі пе ла. Сён ня ўсе аста юц ца до
ма. Цы ві лі за цыя гэ та вель мі ха ро шая 
спра ва, але трэ ба ўмець ёю ка ры стац
ца. Ін тэр нэт сён ня дае мно га паз нан ня, 
але дае і мно га зла. Асаб лі ва ма ла дое 
па ка лен не, пра седж ва ю чы ў ін тэр нэ це, 
не заў сё ды шу кае та го, што ка рыс нае, 
а та го, што ім па да ба ец ца; а па да ба ец ца 
больш уся го тое, што ня доб рае. Жа даю, 
каб у гэ тым па мяш кан ні заў сё ды бы лі 
лю дзі. Ка лісь мы ма лі лі ся ў ста рой свят
лі цы — бы лой шко ле, пры яз джа лі на ака
фі сты, ка лі бы ло больш лю дзей. Ця пер 

у Спіч ках іх і зу сім ма ла. А дзе ці — я не 
пом ню, каб ця гам апош ніх двух га доў, 
якое ад сюль хрыс ці лі, не ро дзяц ца. Але 
мы ўсе ма ла дыя, бо це ла з ча сам ста но
віц ца сла бым, але дух аста ец ца ма ла
дым. На ша тут пры сут насць свед чыць 
пра тое, што гэ тае па мяш кан не вам 
пат рэб нае. Яго бу да ва лі ўсе. Ва ша ма літ
ва, ва ша жа дан не, каб яно тут паў ста ла, 
па ма гае. Жа даю, каб вы ўсе заў сё ды 
ра да ва лі ся, лю бі лі друг дру га, га ва ры лі, 
як ад зна чыў ста ра ста, пра даб ро, ні ко га 
не асу джа лі, не трэ ба асу джаць улад, 
а гля дзець у ся бе, што ў мя не ўся рэ дзі
не. Бо ці я най леп шы? Няп раў да, мо жа 
я най гор шы».

Рад ная ад Спіч коў Ан на Ла жэц кая, 
на поль скай мо ве: «Це шу ся, што нас тут 
так мно га, Дзя кую ўсім, што пры чы ні лі ся 
да гэ та га, што ў на шай вёс цы паў ста ла 
та кая пры го жая свят лі ца. Спа дзя ю ся, 
што бу дзе нам слу жыць доў гія га ды 

Но вая 
свят лі ца

ў роз ных на го дах. Дзя кую ў пер шую чар
гу спа да ру вой ту, за тое што яна бы ла 
па бу да ва на».

Стуж ку ўра чы ста пе ра рэз ва лі а. Ля
вон цій Та фі люк, Ан на Ла жэц кая, Сла ва
мір Снар скі, мяс цо выя дзет кі, Пётр Бож
ка і Пётр Сэль ве сюк. У но вай свят лі цы 
ад быў ся ўра чы сты ма ле бен, пас ля яко га 
бель скі бла га чын ны і на ста я цель Мі хай
лаў ска га пры хо да а. Ля вон цій Та фі люк 
пас вя ціў но вую свят лі цу. А за тым на стаў 
час жа да най пра моў ца мі бя се ды. Пры
сут ных, у боль шас ці па жы лых жы ха роў 
вё скі, ве ся ліў ка лек тыў „Ар ля не”.

Не ўсе па да лі ся за ста лы. Вось за ча
піў я ады хо дзя чыя тры па жы лыя жан чы
ны з пы тан нем пра іх нюю ад сут насць 
за бя се дай. Бы ло тра ды цый нае ў та кіх 
аб ста ві нах ап раў дан не ўзро стам, зда роў
ем; бо не за пі са лі ся. А бы лі яны пай ш лі 
па гля дзець івент, спа дзя ва ю чы ся па чуць 
„вы стэм пы”. Але ж свят лі ца і за ду ма на 
дзе ля та го, каб ве ся ліц ца ме на ві та ў час 
бя се ды. А бя се да ў нас ад бы ва ец ца з па
ча стун кам... Ба буль кам па ча сту нак быў 
ліш нім, бо га рад скія дзе ці і ўну кі наз во зі
лі ім у ха ла дзіль ні кі ўся ля ка га даб ра. То 
яны вы бра лі тое хат няе даб ро...

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

n Ма ле бен з а. Ля вон ціем Та фі люком
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 41-18

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 21 кастрычніка 2018 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Яна — спрыт ная ла су ня,
не аб мі не гнёз д пту шы ных,
па люе на ва вё рак і зай цоў.
А чор ны ка жу шок яе —
жа да ная зда бы ча для па ляў ні ча га.
к..... 

Ад каз на за гад ку № 37: алень. 
Уз на га ро ды, аў та руч кі, вый г ра лі 
Дам’ ян Кар ні люк і Вік то рыя Гаць 

з Бель ска-Пад ляш ска га. Він шу ем!

Баран
(БАЙ КІ СЯ РЭД НЯ ВЕЧ НАЙ АР МЕ НІІ)

Ба ран бе зу пын на раз га няў ся і з дзі кім ім пэ там лу піў іл бом у дрэ ва. Ба лю чая гуль ня ўвай-
ш ла ў яго кроў. Ніх то не даў ра ды ад хі ліць яго ад шкод най звыч кі. Не бы ло да яго пры сту пу. 
Яму не пры хо дзі ла ў га ла ву, што з-за яго гуль няў цяр піць дрэ ва. Ды ка лі ад ной чы ба ран 
грук нуў у дрэ ва і па ла маў ро гі, ніх то не здзі віў ся. Вя до ма — ап ра ча на ша га ба ра на! Ён ад ра-
зу аб ла яў дрэ ва, ды аб ві на ва ціў яго ў сва ім няш час ці.

А дрэ ва па маў ча ла і ка жа:
— Усе ба чы лі хто ба даў і гру ка таў ра га мі! Ды на вош та шу ка еш ві на ва тых?

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

    

Гры бы
Мчыць ма шы на, дым з тру бы —
З дзе дам едзем у гры бы.
Шмат гры боў, што ёсць у ле се,
У маё вя дзёр ка ўле зе.

Ады хо джу крок ад сцеж кі,
Мне на суст рач — сы ра еж кі.
Я бя ру ад ну і дзве,
І яш чэ ад на ў тра ве.

Наз бі раю шмат гры боў,
У мя не да іх лю боў.
Мо жа — сто, а мо жа 

— дзвес це,
Каб і тат ка мог пад’ ес ці.

А яш чэ гры боў на ўзго рак
Пак ла ду я — для ва вё рак,
Каб і тут бы ло ка му
Хар ча вац ца ўсю зі му.

Ан д рэй ХА ДА НО ВІЧ

— Ра зам з ан г лій скай, ня мец кай, ру скай, іта льян скай і фран-
цуз скай пра гу ча ла і на ша род ная бе ла ру ская мо ва, — за яў ляе на-
стаў ні ца Аль ж бе та Руд коў ская.

Бе ла ру сы цу доў на зап рэ зен та ва лі бе ла ру скую кух ню. Яны пра-
па на ва лі дра ні кі, алад кі, блі ны — сло вам усё тое, што аба жае мо-
ладзь. Стра вы знік лі мі гам, на ста ле не за ста ло ся ні крош кі.

Спа да ба ла ся так са ма пес ня «Тры ча ра па хі», якая пра гу ча ла 
ў шко ле не каль кі ра зоў. Вуч ні ста лі пе ра мож ца мі двух най важ-
ней шых кон кур саў.

— Гэ та быў наш дзень! — ад зна чае на стаў ні ца.

Мо ва пра Між на род ны 
дзень моў, які пра хо дзіў 29 
ве рас ня г.г. у бе ла стоц кай гім-
на зіі № 7.

Фо та А. Руд коў ская

Гэ та быў наш дзень!

    

На дзея
На дзея ў кож най га ла ве,

У кож ным сло ве — на дзея.

Па куль яе не па кі нем,

Заў сё ды ра зам вый г ра ем.

І на ват ка лі ні ко га ня ма,

Ка лі ў сэр цы толь кі сму так,

Па шу кай на дзеі ў Бо га,

Ён — На дзея.

Юля ГРЭСЬ,
школа ў Залуках
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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 № 37-2018: 
Прыз, Ас, пя ро, кар т ка, гро шы, Ас, гру ша, зло, ажы ны, 

Ака, ява. Пуп, гра, ру жа, ко шык, па ша на, яры, арт, со кал, 
асо ба.

Уз на га ро ды, нак лей кі, вый г ра лі Кац пэр, Кор нэль, Кры-
сты ян, Зо ся, На тал ля з За лук, Дам’ ян Кар ні люк, Вік то-
рыя Гаць, Маг да Яку бюк з Бель ска-Пад ляш ска га. Він шу ем!

PS. Удзель ні каў кон кур су про сім на зы ваць імя і проз-
віш ча, а так са ма шко лу.

З на род на га ка лен да ра

Ма ля ван ка 
— мя стэч ка Ру жа ны

Ру жа ны ве да ем з-за па ла ца Са пе гаў. Мя стэч ка па 
да ро зе з Грод на ў Бе рас це згад ва ец ца ў пісь мо вых 
кры ні цах нап ры кан цы ХV ста год дзя. У тыя ча сы 
Ру жа ны сла ві лі ся вы твор час цю сук на і ды ва ноў, ма-
стац кіх па я соў, ке ра мі кі. Тут жа пра хо дзі лі вя лі кія 
кір ма шы.

У 1598 го дзе ма ён так у Ру жа нах ку піў Леў Са пе га 
— зна ка мі ты маг нат і па лі тыч ны дзе яч, адзін з аў та-
раў Ста ту та Вя лі ка га Кня ства Лі тоў ска га. Ме на ві та 
па яго за га дзе ў па чат ку ХVII ста год дзя тут па ча ло ся 
гран ды ёз нае бу даў ні цтва. У Ру жа нах з’я віў ся за мак 
з тры ма ве жа мі, які спа лу чае ў са бе ры сы аба рон чай 
крэ пас ці і па рад на га па ла ца.

Па ла ца вы ком п лекс у Ру жа нах — адзін з уні каль-
ных кут коў Бе ла ру сі, най п ры га жэй шы ан самбль, які 
на зы ва юць бе ла ру скім Вер са лем.

У па ла цы ў апош нія га ды вя дуц ца рэ стаў ра цыя ды 
ад наў лен не.

Ру жа ны 

Над го ра дам ма лым, шмат ве ка вым,

З гі сто ры яй, кас цё ла мі і цэр к ва мі,

Па лац уз нёс ла па на ваў між ін шым,

Як і ўяў лен не на ша аб бы лым.

Але ў мі ну лым над та гор кі дым.

Меч зван кі быў заг лу ша ны гар ма тай.

Раз бу ра ны па лац... і,

Што між ін шым,

Як і ўяў лен не на ша аб бы лым.

Сяр гей Амяль чук

Ма лю нак на ас но ве 
вы ці нан кі «Ру жа ны» 
— Юрый Ма лы шэў скі

На шы прод кі на зі ра лі з’я вы 
ў пры ро дзе і па іх праг на за ва лі бу ду-
чае над вор’е.

Па на зі рай це і вы! Бу дзе бач на, ці 
ста рыя ме та ды па ды хо дзяць да на-
ша га ча су. Ап ра ча гэ та га, па ба чы це, 
як пры ем на на зі раць і ду маць пра 
род ную пры ро ду!

* * *
Гу сі ад ля та юць у вы рай — зі му на хва стах 

цяг нуць.

* * *
Пер шы во сень скі снег з за ві ру хаю — прык-

ме та доў гай во се ні з чы сты мі сне га па да мі.
(з-ка)

Chleb

Ród

На ўроку у НШ 
св.св. Кірылы і Мяфодзія
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У
 су бо ту, 29 ве рас ня 
2018 го да ў Гмін ным 
цэн т ры куль ту ры ў Га-
рад ку жы ха ры і ўла ды 

Га рад ка ды іх гос ці ад с вят-
ка ва лі 520-год дзе Га рад ка, 
з гі ста рыч ным на па мі нам 
і ма стац кай част кай пра 
шмат куль тур ную спад чы ну 
Га ра доц кай зям лі. Пра апош-
нія па дзеі і да сяг нен ні 20 
га доў раз вою Га рад ка і Га ра-
доч чы ны ра ска заў войт Вес-
лаў Ку ле ша, які з ра дай кі руе 
Га ра доц кай гмі най 20 га доў, 
а ў глы бі ню ста год дзяў сяг ну-
ла Ве ра Та ра сэ віч, якая з вуч-
нем Бар та шом на таб лі цах 
па ка за лі ход гі сто рыі іх род-
на га мес ца.

XII ст. — уз нік нен не па се ліш ча
Пе рад 1483 г. — на дан не Іва ну Хад
ке ві чу ма ё мас цей па між Нар вай 
і Суп рас лю; пас ля яго смер ці Га ра
док да ста ец ца ў спад чы ну яго ным 
сы ну Аляк сан д ру, пас ля ўну ку Ры
го ру.
Пе ра лом XV і XVI ста год дзяў — па
бу до ва ў Га рад ку драў ля на га зам ка 
з цар к вой св. Іа а на Ба гас ло ва на 
мес цы ўма ца ва на га гра да.
Па ло ва XVI ста год дзя — Га ра док 
ат ры маў га рад скія пра вы і стаў ся дзі
бай буй ной улас нас ці.
1567 г. — Ры гор Хад ке віч, дру гі сын 
Аляк сан д ра, ат ры маў ад ка ра ля 
Жы гі мон та Аў гу ста вё скі Бе ля ві чы, 
Ме ляш кі і За рэ ча ны.
Пас ля 1572 г. га ра доц кая ма ё масць 
пе ра хо дзі ла з рук у ру кі Са пе гаў, Па
цаў, Ва ло ві чаў, бы лі «арэн дай» Яна 
Кле мен са Бра ніц ка га, ула даль ні ка 
Бе ла сто ка. Пас ля ва ло да лі ім Мніш
хі, Па тоц кія, Ра дзі ві лы.
Па ча так XVIII ста год дзя — у час Вя
лі кай Паў ноч най вай ны за мак у Га
рад ку быў раз бу ра ны.
Пас ля трэ ця га па дзе лу Рэ чы Пас
па лі тай у 1795 г. Га ра док апы нуў ся 
ў ме жах Пру сіі.
1807 г., пас ля зак лю чэн ня Тыль зіц
ка га мі ру — Га ра доц кая зям ля бы ла 
ўклю ча на ў склад Ра сіі.
1862 г. — па бу до ва ў Га рад ку мо гіл
ка вай цар к вы Пак ро ва Бо жай Ма ці.
1857 г. — па бу до ва кап лі цы св. Ан
ны ў Ка ра лё вым Мос це.
29 кра са ві ка1863 г. — ва ўро чыш чы 
Пе ра цё сы ад бы ла ся «Біт ва пад Ва лі
ла мі», са мая вя лі кая на Бе ла сточ чы
не біт ва Сту дзень ска га паў стан ня.
1886 г. — 2 км ад Га рад ка пра вя лі 
чы гу нач ную лі нію Бе ла сток — Ваў
ка выск.
1897 г. — Га ра док стра ціў га рад скія 
пра вы.
Па ча так ХХ ст. — па чы нае фар
ма вац ца мяс цо вая бе ла ру ская 
тра ды цыя і куль ту ра; на ста рон ках 
ві лен скай «На шай ні вы» па каз ва юц
ца вер шы Сця па на Пя тэль ска га (пс. 
«Арол») з Га рад ка і Іва на Да раш ке ві
ча (пс. «Кар шун», «Янук Д.») з су сед
ніх Ме ляш коў.
1915 г. — бе жан ства пра ва слаў ных 
жы ха роў у глыб Ра сіі. У Га ра док 
увай ш лі нем цы.
Па ча так са ка ві ка 1919 го да — гмі на 
Га ра док апы ну ла ся ў ме жах ад ро
джа най поль скай дзяр жа вы.
У 1931 г. Га ра док на ліч ваў 2554 
ча ла ве кі, пра ца ва лі тэк стыль ныя 
за во ды, за вод шкі пі на ру, з бо ку За
рэ чан цаг ля ны за вод, бы лі ста ляр ні, 
алей ны за вод, два млы ны, пя кар ні, 
кан ды тар ская, кра мы.
У 19331936 га ды быў па бу да ва ны 
ў Га рад ку кас цёл Най с вя цей ша га 
Сэр ца Езу са; яго ас вя чэн не ад бы ло
ся 6 каст рыч ні ка 1937 го да.
1937 г. — элек т ры фі ка ва ны цэ лы 
Га ра док.
Па ча так ве рас ня 1939 г. (12.09.) — 
ува ход сал дат Вер мах та ў Га ра док.
Ся рэ дзі на ве рас ня 1939 г. — на стаў 
«час са ве таў».
29 лі ста па да 1939 г. — па ста ян ныя 
жы ха ры Га ра доц кай зям лі ста лі гра
ма дзя на мі СССР.

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

26 чэр ве ня 1941 го да — 20 лі пе ня 
1944 го да — на цыс ц кая аку па цыя 
Га ра доч чы ны.
Ноч з 31 каст рыч ні ка на 1 лі ста па да 
1943 г. — лік ві да цыя га ра доц ка га яў
рэй ска га ге та.
3 лі пе ня 1943 г. — па цы фі ка цыя вё
скі Па поў ка.
14 каст рыч ні ка 1943 г. — па жар у Га
рад ку, які спа ліў драў ля ную цар к ву 
На ра джэн ня Прас вя той Ба га ро дзі цы 
і на ва коль ныя да мы.
20 лі пе ня 1944 г. — у Га ра док ува хо
дзяць сал да ты Чыр во най Ар міі.
1944 г — зас на ван не сель ска гас па
дар ча га ка а пе ра ты ва «Ся лян ская 
са ма по мач» у Га рад ку.
З ве рас ня 1944 г. у Га рад ку пра ца ва
ла паў шэх ная шко ла. У 1947 го дзе 
ў гмі не пра ца ва ла 14 школ.
16 ве рас ня 1948 г. — па ча лі ў Га рад
ку па бу до ву но ва га мо ста праз ра ку 
Суп расль.
14 са ка ві ка 1957 г. на ра джа ец ца Ля
вон Та ра сэ віч, вы дат ны ма стак жы
ва пі сец, пра фе сар Ака дэ міі ма ста
цтваў у Вар ша ве, іні цы я тар і пер шы 
стар шы ня Та ва ры ства сяб роў Га ра
доц кай зям лі, пры хіль нік і аба рон ца 
гі ста рыч най бе ла ру скай куль тур най 
то ес нас ці гмі ны і рэ гі ё на, бе ла ру скі 
дзе яч, за хоп ле ны раз вя дзен нем 
дэ ка ра тыў ных ку рэй; жыў у Ва лі лах
Стан цыі, ад кан ца вась мі дзя ся тых 
га доў жы ве і ства рае ў аран да ва
ным, а пас ля куп ле ным у гмі ны да ва
ен ным школь ным бу дын ку ў вёс цы 
Ва лі лы.
У чэр ве ні 1959 цэнтр пра мыс ло вас ці 
пе ра даў за вод у Га рад ку для Бар
та шыц ка га за во да тры ка таж най 
пра мыс ло вас ці і па ча ла ся вы твор
часць. У 1964 г. БЗТП у Бар та шы
цах пе ра даў за вод Прад п ры ем ству 
тры ка таж най пра мыс ло вас ці «Ка ро» 
ў Сед ль цах. 1 мая 1995 г. ка мі сар ны 
ме не джар сяд лец ка га «Ка ро» за га
даў лік ві да цыю за во да ў Га рад ку.
Школь ны 1959/1960 год — ка ля 400 
вуч няў ву чы ла ся ў но ва па бу да ва ным 
бу дын ку шко лы на ра гу ву ліц Свяр
чэў ска га і Фаб рыч най. Чар го вы бу ды
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нак быў пе ра да дзе ны ў 1980 го дзе.
1961 г. — увод у эк с п лу а та цыю бу
дын ка Цэн т ра зда роўя па ву лі цы 
Фаб рыч най.
6 чэр ве ня 1965 г. — ад к рыц цё па бу
да ва на га ў га рад скім па чы не До ма 
куль ту ры імя Кан стан ці на Ка лі ноў
ска га ў Га рад ку.
У 19461970 га ды бы ла па бу да ва на 
пры хад ская цар к ва На ра джэн ня 
Прас вя той Ба га ро дзі цы ў Га рад ку, 
ас вя чэн не ад бы ло ся 15.06.1970 г.
29 са ка ві ка 1978 г. — увод у эк с п лу
а та цыю пер ша га бу дын ка ў жы лым 
ра ё не ў Га рад ку. У 19821991 га ды 
па бу да ва лі яш чэ 8 бу дын каў.
11 ве рас ня 1983 г. — ад к рыц цё ў Га
рад ку абе лі ска ў го нар ад зна чэн ня 
гмі ны Ор дэ нам Кры жа Грун валь да 
III сту пе ні.
27 мая 1990 г. — пер шыя дэ мак ра
тыч ныя вы ба ры ў са маў рад (пад час 
вы бар чай кам па ніі па каз ва ец ца 
«Го лас Га рад ка» — ча со піс Бе ла ру
ска га дэ мак ра тыч на га аб’ яд нан ня 
ў Га рад ку, якое зда бы ло 17 з 20 ман
да таў).
1315 лі пе ня 1990 г. — ва ўро чыш чы 
Ба рык ар га ні зу ец ца пер шы вы пуск 
Фе сты ва лю му зы кі ма ла дой Бе ла ру
сі «Ба со віш ча».
1994 — па каз ва ец ца пер шы ну мар 
двух ме сяч ні ка «Wia do moś ci Gró dec-
kie — Га ра доц кія на ві ны» (з 1995 г. 
што ме сяч ні ка)
5 снеж ня 1998 г. — за пуск па са жыр
ска га паг ран пе ра хо да ў Баб роў ні
ках.
12 каст рыч ні ка 2000 г. — ура чы сты 
ўвод у эк с п лу а та цыю ва дас хо віш ча 
ў вёс цы За рэ ча ны.
2004 г. — пас ля ўва хо ду Поль ш чы 
ў Еў ра са юз мяс цо вы са маў рад зрэ а
лі за ваў шэ раг ін ф раст рук тур ных і ка
му наль ных ін ве сты цый, якія змя ні лі 
від гмі ны...

У фае ГЦК мож на бы ло па гля дзець 
вы ста ву здым каў, ап ра ца ва ную Ве рай 
Та ра сэ віч і Аль ж бе тай Грэсь, а ў час па
дзеі на сцэ не — муль ты ме дый ны па каз 
«Ка рот кае па да рож жа праз ста год дзі» 
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— прэ зен та цыя па мят ных мес цаў у Га
рад ку ў мі ну лым і сён ня — пад вя дзен не 
пра ек та «520год дзе Га рад ка». Ма стац
кую част ку пад рых та ва лі ка лек ты вы з га
ра доц кай гмі ны, па чы на ю чы ад дзі ця чай 
«Каз кі», якая вы ка на ла пес ню пра Га ра
док на верш Вік та ра Шве да, а мо ладзь 
па ка за ла сцэ ны ў кас цю мах з гі сто рыі 
Га рад ка ды тэ атр це няў з па бу до вы зам
ка ў Га рад ку.

Пад час цы ры мо ніі аб вяс ці лі вы ні кі пер
ша га вы дан ня Уз на га ро ды вой та Га ра
доц кай гмі ны «Бе лы Грыф». У ка тэ го рыі 
дзей нас ці ў са цы яль най сфе ры за вя
дзен не на ма ган няў па пры цяг нен ні ўва гі 
мо ла дзі да па трэб све ту, дзя цей, да рос
лых, жы вёл і ін тэг ра цыю роз ных па ка лен
няў уз на га ро ду ат ры маў школь ны гур ток 
ва лан цё раў «Па моч ні кі» ра зам са сва і мі 
апя кун ка мі. Алі на Гос цік: «Я ха це ла б 
па дзя ка ваць вам за прэ стыж ную ўзна
га ро ду «Бе лы Грыф». Гэ та вя лі кі го нар, 
вы со кая ацэн ка ра бо ты ма ла дых доб ра
ах вот ні каў і іх баць коў, якія пра цу юць 
і дзей ні ча лі ў школь ным гур т ку доб ра
ах вот ні цтва ў па пя рэд нія га ды. Пер шую 
дзею для ма ю чых пат рэ бу мы пра вя лі 
ў 2005 го дзе. З та го ча су, праз ва лан
цёр ства мы маг лі су стрэць так шмат 
вы дат ных лю дзей, кі ру ю чых ся ў жыц ці, 
як і мы, дэ ві зам, што доб ры ўчы нак вяр
та ец ца як бу ме ранг. Лю дзей з доб рым 
сэр цам, бе ска рыс лі вых, ад чу валь ных 
да па трэб ін шых. Ад чу ва ю чых, што тое 
што ро бім мае сэнс, што дзей насць 
пры но сіць вя лі кую каш тоў насць для жыц
ця. Гэ та асаб лі ва важ на для ма ла дых 
лю дзей. Ду маю, што гэ тая ўзна га ро да 
да зво ліць па ка заць мо ла дзі сваю моц, 
пус ціць па раст кі, зак віт нець і вы даць 
пла ды ў бу ду чы ні. Для мя не, для Мо ні кі, 
ін шых на стаў ні каў, ды рэк цыі га ра доц кай 
шко лы най вя лік шай уз на га ро дай з’яў ля
ец ца пе ра ка нан не, што праз аду ка цыю 
ў ду ху доб ра ах вот ні цтва, та ле ран т нас ці, 
лю бо ві, даб ры ні, па ва гі да ін шых лю дзей 
здзей с нім свае ма ры аб тым, што кож ны 
з на шых вуч няў вы рас не толь кі на ідэ
аль на га вы пуск ні ка на шай шко лы, але 
і цу доў на га ча ла ве ка, су мяш ча ю ча га 
сваю пра цу з па сі яй спаз на ван ня».

Маг да і Ян Ло тыш (трэ нер «Гры фа» 
Га ра док) ат ры ма лі «Бе ла га Гры фа» 
за пра соў ван не спор ту, дзей насць дзе ля 
дзя цей і мо ла дзі.

Ля вон Та ра сэ віч ат ры маў спе цы яль
ную Уз на га ро ду Вой та Га ра доц кай гмі ны 
«Бе лы Грыф»за пра мо цыю Га ра доц кай 
зям лі праз яго твор чую дзей насць, на ма
ган ні па па вы шэн ні свя до мас ці гра мад
ства Га ра доц кай гмі ны: са маў ра да вую 
ак тыў насць пас ля па лі тыч най тран с
фар ма цыі пас ля 1990 го да, ак тыў насць 
у сфе ры са цы яль ных ні за вых дзе ян няў 
шля хам зас на ван ня Та ва ры ства сяб роў 
Га ра доц кай зям лі, якое куль ты вуе спад
чы ну гмі ны, іні цы я ван не і су ства рэн не да 
сён ня вы да ва на га ча со пі са «Wia do moś ci 
Gró dec ki — Га ра доц кія на ві ны» і пра соў
ван не ту тэй ша га куль тур на га і гі ста рыч
на га ба гац ця ў све це.

vТэкст і фота Мі ры ЛУК ШЫ

520 га доў Га рад ку
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С
мя ец ца, што вё ска вы-
гля дае як у XVI ста год-
дзі. Свой дом у Плю ты-
чах су поль на з му жам 

па ма ля ва ла на зя лё ны ко лер, па-
кі да ю чы вы раз кі і бе ла ру скія ар-
на мен ты. Пад ляш ская вё ска з’яў-
ля ец ца пры ваб най пра сто рай, 
у якую ах вот на пры яз джа юць 
«вя ско выя га ра джа не». Зда ец ца, 
што ме на ві та ад та кіх лю дзей 
па чы на ец ца мно га спраў, якія 
ад бы ва юц ца ў на шай глы бін цы. 
Ча ста ру ха ві ком ці ка вых ак цый 
з’яў ля юц ца жан чы ны. Між ін-
шым гэ тыя звон ку.

— Ка лі Пад ляш ша ста ла для Вас дру гім 
до мам?

Ан д рэа Фаль коў ская: — Мы ку пі лі ха ту 
ў Плю ты чах у 2015 го дзе. Як раз у каст
рыч ні ку мі нае тры га ды. Улас ні кам ха ты 
быў ста рэй шы муж чы на, у яко га не бы ло 
дзя цей. Ён вель мі цяж ка хва рэў. Па мёр 
не каль кі ме ся цаў пас ля та го, як мы ку пі лі 
гэ тую ха ту.

— Ве да е це гі сто рыю гэ та га мес ца?

А. Ф.: — Так, ве да ем. На ват за ха ва ла ся 
кры ху фа таг ра фій на якіх ві даць, як хат ка 
вы гля да ла ра ней. А за раз па ма лень ку яе 
ра ман ту ем, за хоў ва ю чы яе ары гі наль ны 
ха рак тар.

— Ваш дом у Плю ты чах быў сё ле та 

вы лу ча ны ў кон кур се на най лепш за ха-
ва ны бу ды нак драў ля на га дой лід ства. 
Жу ры на леж ным чы нам аца ні ла спо саб, 
у які ахоў ва е це спад чы ну Пад ляш ша. А 
што Вас схі лі ла выб раць ме на ві та гэ тае 
мес ца і гэ тую хат ку?

А. Ф.: — Мне мо жа не так спа да ба ла ся са
ма ха та, як вё ска. Тут яш чэ за ха ваў ся сво
е а саб лі вы ар хі тэк тур ны лад. Яна, з та го, 
што ве да ем, вы гля дае як у ХVI ста год дзі. 
Та кіх ха так як на ша на Пад ляш шы вель мі 
мно га, але тут яны ўпа рад ка ва ныя і ства ра
юць су цэль ны ком п лекс ад на го ты пу ха так. 
Ап ра ча та го — ла вач кі... Мы са мі не на ра
дзі лі ся ў Плю ты чах, але ста ра ем ся як ма га 
больш ча су пра во дзіць у на шай хат цы.

— Вы на о гул да ня даў на зу сім не бы лі 
звя за ныя з гэ тым рэ гі ё нам. Ча му вы бра-
лі ме на ві та гэ тае мес ца?

А. Ф.: — Так! Муж з поў на чы Поль ш чы. 
Я на ра дзі ла ся ў Чэ хіі. Ма ці на ра дзі ла ся 
яш чэ ў Чэ хас ла ва кіі. Мой баць ка — па ляк. 
Я са ма ўжо вы рас ла ў Вар ша ве. Та кая мя
ша ная сям’я. Там за ста ла ся ба бу ля, цё ця, 

якіх ста ра ем ся на вед ваць. Але я са мая 
ўжо згэ туль. Мы звя за лі ся з Пад ляш шам 
у вя лі кай сту пе ні дзя ку ю чы май му му жу, 
які ча ста сю ды ез дзіў на ро ва ры. І паз ней 
ака за ла ся, што ма ем фай ную хат ку на вё
сач цы (смех).

— Ме на ві та лю боў да Плю тыч бы ла ін-
с пі ра цы яй для зас на ван ня фан пей джа 
ў фей с бу ку і для ства рэн ня ін тэр нэт-ста-
рон кі plu ty cze.com?

А. Ф.: — На пэў на. Там пі шам пра роз ныя 
ас пек ты жыц ця на вёс цы. Ста ра ем ся так са
ма па каз ваць гэ та лю дзям звон ку. Плю ты
чы — мес ца не звы чай нае, цу доў нае. Ма ла 
лю дзей пра та кія мес цы ве дае. Па куль 
што жы вём у Вар ша ве. На жаль, яш чэ не 
ўда ло ся так сар га ні за ваць жыц ця, каб мож
на бы ло за раб ляць, жы ву чы ў Плю ты чах 
(смех). У Вар ша ве тры мае нас ра бо та, але 
ў кож ную сва бод ную хві лі ну ці вы хад ныя 
ста ра ем ся пры ехаць на вё ску.

— На ва шым сай це мож на знай с ці ка-
рот кія тэк сты пра вё ску і здым кі з яе 
бу дзён на га жыц ця. У фей с бу ку з’яў-
ля ец ца мно га ка мен та ры яў. Вы ча ка лі 
та ко га вод гу ку?

А. Ф.: — «Зап ра ша ем у вір ту аль нае па да
рож жа ў Плю ты чы» — так па чы наў ся пер

Г А  Р А Д  С К І Я 
ад нак усе за топ ле ныя ў вёс цы...

шы тэкст, які мы змяс ці лі на сай це. Хо чам 
про ста па ка заць све ту ці ка вую і пры го жую 
вё ску. Цэ лы час ста ра ем ся за кі даць неш та 
но вае. У той вё сач цы так са ма пра хо дзяць 
роз ныя ме ра пры ем ствы, свят ка ван ні. Тут 
неш та ад бы ва ец ца. Па ча ло адзы вац ца 
шмат лю дзей, якіх мы на ват не ве да лі. Гэ та 
асо бы звя за ныя з Плю ты ча мі, тут на ра дзі
лі ся, але за раз жы вуць у Бе ла сто ку, Бель
ску ці ў ін шых га ра дах. Вель мі па зі тыў на 
ўспры ня лі яны наш фан пейдж. Да сы ла юць 
нам свае здым кі, або даў нія фа та гра фіі, 
пы та юц ца, ці мо гуць неш та на пі саць. Так са
ма па ча лі аб’ яд ноў вац ца — пе ра піс ва юц ца 
на на шым фан пей джы. Дзя ку ю чы та му 
так са ма паз на ем роз ныя гі сто рыі і лю дзей, 
якія тут вы ха ва лі ся. Сайт ці фан пейдж 
даз ва ляе ім да ве дац ца як вы гля дае за раз 
род ная вё ска і што ў ёй чу ваць на ват ка лі 
са мі ўжо тут не жы вуць і не пры яз джа юць. 
Вё ска нам да ла вель мі мно га, а гэ та толь кі 
ма лень кая фор ма па дзя кі.

— А я дзя кую за раз мо ву.
vГутарыла Уршуля ШУБЗДА
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П а д з е і  і  а с о б ы  Б Н Р

115 га доў з дня на ра джэн ня
Лявона Рыдлеўскага

Ад ной з са мых пер шых ар га ні за цый, якія 
паў ста лі ў Бе ла ру сі пад час пе ра бу до вы, бы
ло Та ва ры ства бе ла ру скай мо вы, яко му 
на ле та споў ніц ца роў ныя трыц цаць га доў. 
З ча су ўзнік нен ня ар га ні за цыя прыд ба ла да
во лі знач ны аў та ры тэт як у гра мад стве, так 
і ва ўла дзе. Апош няя раз г ля дае ТБМаў цаў 
як сво е а саб лі вую пра меж ка вую струк ту ру, 
якую не маг чы ма цал кам ад нес ці да апа зі
цый ных, але і сва ім ТБМ чы ноў ні кі так са ма 
лі чыць ні як не мо гуць, ха ця б з пры чы ны 
тры ва ла га стаў лен ня Та ва ры ства да бе ла
ру скай мо вы як га лоў на га на быт ку на ро да. 
І вось каб нес ці бе ла ру скім лю дзям, якія 
з лёг кас цю паз баў ля юц ца ад бе ла ру ска га 
сло ва, свае по гля ды, ТБМ вы дае ўлас ны 
тыд нё вік „На ша сло ва”.

Ка лі ці каў на му ка ры сталь ні ку за хо чац ца 
па зна ёміц ца з элек т рон най вер сі яй вы дан
ня, якое, да рэ чы, вы хо дзіць і ў па пя ро вым 
выг ля дзе, яму вар та знай с ці ад рас у ін тэр
нэ це www.nslo wa.by. Ня гле дзя чы на тое, 
што і ар га ні за цыя, і га зе та іс ну юць ужо даў
но, сайт „На ша га сло ва” нель га наз ваць ней
кім су час ным і з мно ствам аз даб лен няў. Га
лоў ная ста рон ка су стра кае на вед валь ні ка 
да во лі сціп лым выг ля дам, дзе па зна ча ны 
не каль кі вый с цяў на руб ры кі і анон сы па ве
дам лен няў. Праў да, ін фар ма цыя на сай це 
аб наў ля ец ца рэ гу ляр на, і гэ та не мо жа не 
ра да ваць, ка лі ўлі чыць гі сто рыю „На ша га 
сло ва”. „Вы дан не да ва ла ся з са ка ві ка 1990 
го да ў Мін ску як што тыд нё вы бю ле тэнь. 
Са сту дзе ня 1991 да кра са ві ка 1997 го да 
— што тыд нё вая га зе та. Змяш ча ла ін фар
ма цый ныя, пуб лі цы стыч ныя, гі ста рыч ныя, 
па ле міч ныя, агі та цый ныя і мо ваз наў чыя ма
тэ ры я лы па праб ле мах бе ла ру скай мо вы 
і куль ту ры. 26 ве рас ня 1997 го да Рэс пуб лі
кан ская ра да ТБМ пры ня ла па ста но ву аб 
уз наў лен ні вы дан ня, якое бы ло да ру ча на 

Лід скай ра дзе ТБМ. З лі ста па да 1997 га
зе та вы хо дзіць у Лі дзе як пры ват нае што
тыд нё вае вы дан не для дзя цей ста рэй ша га 
ўзро сту. Ува хо дзіць у склад „Аса цы я цыі 
вы даў цоў рэ гі я наль най прэ сы «Аб’ яд на ныя 
Мас ме дыі»”, — рас па вя да ец ца пра вы дан не 
на ста рон цы „Пра нас”. З та ко га рас по ве ду 
за ста ец ца шмат нез ра зу ме ла га і ўзні кае шэ
раг пы тан няў. Папер шае, няў жо за 21 год, 
ка лі вы дан не бы ло ад ноў ле на, не ад бы ва
ла ся з ім ні я кіх знач ных па дзей? Падру гое, 
ка лі яно ча мусь ці і да гэ туль па зі цы я ну ец ца 
як вы дан не для дзя цей, хоць і ней ка га ста
рэй ша га ўзро сту (мо жа ста рэй ша га школь
на га?), то ча му на яго сай це мож на знай с ці 
та кія не дзі ця чыя тэ мы як пра кры мі наль ны 
пе рас лед жур на лі стаў ці пуб лі ка цыю кар та
тэ кі КДБ? Пе ра лік пы тан няў мож на пра цяг
нуць, але наў рад ці пат рэб на, ка лі ўво гу ле 
паў ста лі вы шэй з га да ныя. І ад ка зам на іх 
мо жа быць ад но — ула даль ні кі сай та, пры 
ўсёй па ва зе да іх, не над та кла по цяц ца пра 
яго імідж і на сы чэн не ак ту аль най ін фар ма
цы яй, якая б да но сі ла да чы та ча ка рыс ныя 
звест кі пра вы дан не.

Што ж ты чыц ца руб рык, то яны но сяць 
наз вы „На ві ны”, „Гра мад ства”, „Мо ва”, 
„ТБМ”, „Куль ту ра”, „На ву ка”, „Вы дан ні”, 
„Спорт”, „У све це”. Праў да, шмат якая ін
фар ма цыя ў іх не з’яў ля ец ца ўлас най, гэ та 
зна чыць „На ша сло ва”, пры нам сі на сва ім 
сай це пап ро сту пе рад ру коў вае з ін шых 
кры ніц тое, што па дас ца ці ка вым рэ дак цыі. 
У да дзе най сі ту а цыі, ка лі бе ла ру ская мо ва 
ўсё больш і больш губ ляе свае па зі цыі ў бе
ла ру скім гра мад стве, па да ец ца, што для 
„На ша га сло ва” рас по вед пра тое, што кар
ці на Бэн к сі са маз н шi чы ла ся пас ля про да жу 
на Сот біс за 1,4 млн. до ла раў не па він на 
быць вар тым ува гі.

vАляк сандр ЯКІ МЮК

Бе ла ру скі па лі тыч ны і гра мад скі дзе яч 
Ля вон Рыд леў скі на ра дзіў ся 14 каст рыч ні
ка 1903 г. у мя стэч ку Улья на ві чы та га час
най Ма гі лёў скай гу бер ні (ця пер Сен нен скі 
ра ён Ві цеб скай воб лас ці).

Ві да воч на, што на фар ма ван не све таг
ля ду юна ка паў п лы ва лі бур лі выя па дзеі па
чат ку двац ца та га ста год дзя і аб вяш чэн не 
Бе ла ру скай На род най Рэс пуб лі кі. У 1917
1920 гг. Рыд леў скі на ву чаў ся ў Слуц кай 
бе ла ру скай гім на зіі, быў сяб рам вя до ма га 
куль тур наас вет ніц ка га гур т ка Па па раць
квет ка. Быў ад ным з са мых ма ла дых 
удзель ні каў (яму бы ло толь кі 17 га доў) 
ан ты баль ша віц ка га Слуц ка га паў стан ня 
1920 г. і ан ты са вец ка га пар ты зан ска га ру
ху на Па лес сі да 1921 г.

Паз ней, у 1923 г. Рыд леў скі скон чыў Ві
лен скую бе ла ру скую гім на зію, а ў 1929 г. 
— Вы шэй шы по лі тэх ніч ны ін сты тут у Па
дэб ра дах (Чэ хас ла вач чы на). У час на
ву чан ня ў Чэ хас ла вач чы не быў сяб рам 
Аб’ яд нан ня бе ла ру скіх сту дэн ц кіх ар га
ні за цый за меж жа і За ход няй Бе ла ру сі. 
У 1929 г. ра зам з Мі ко лам Аб рам чы кам, 
сва ім доб рым сяб рам і ад на год кам, паз
ней шым стар шы нёй Ра ды БНР, вы е хаў 
у Фран цыю. У яе ста лі цы Па ры жы быў іні
цы я та рам ства рэн ня і ад ным з кі раў ні коў 
Хаў ру са бе ла ру скай пра цоў най эміг ра цыі 
ў Фран цыі ў 19301931 гг. На па чат ку Дру
гой су свет най вай ны да мог ся да зво лу ва
я ваць бе ла ру сам у скла дзе фран цуз ска га 
за меж на га ле гі ё на. Ён быў толь кі ад ным 
з ка ля са ра ка жаў не раў, якія за ста лі ся пас
ля су тык нен ня з Вер мах там, але пра вёў 
усю Дру гую су свет ную вай ну ў пар ты зан
цы. У час аку па цыі Фран цыі ўдзель ні чаў 
у фран цуз скім Суп ра ці ве. Пас ля вай ны ён 
быў ад ным з тых, хто спры чы ніў ся да ўра
та ван ня ка ля двух сот бе ла ру саў з Да ніі ад 
вы да чы ста лін ска му ўра ду.

У 19451947 гг. Ля вон Рыд леў скі вы да
ваў га зе ту „Бе ла ру скія на ві ны”. Уся го ў Па
ры жы вый ш ла 8 ну ма роў гэ тай га зе ты. 
У 1947 г. Рыд леў скі аб ра ны сак ра та ром 
Прэ зі ды у ма, паз ней — ві цэпрэ зі дэн там Ра
ды БНР. У лі ста па дзе 1948 г. на Пер шым 
су свет ным з’ез дзе бе ла ру скай эміг ра цыі 
выб ра ны стар шы нёй Сус вет на га аб’ яд нан
ня бе ла ру скай эміг ра цыі. Жыў у Вя лі каб
ры та ніі. Пад трым лі ваў цес ныя су вя зі з Бе
ла ру скім до мам ор дэ на ма ры я наў, ін шы мі 
бе ла ру скі мі рэ лі гій ны мі ар га ні за цы я мі.

Івон ка Сур віл ла, стар шы ня Ра ды БНР 
так ус па мі нае пра яго: „Я па мя таю Ля во на 
Рыд леў ска га з Па ры жа. Ка лі мы ту ды пры
е ха лі, мне бы ло толь кі 12 га доў. Ён нас 
спат каў. Ён та ды на мі апе ка ваў ся. Ён фак
тыч на быў апе ку ном усіх но вап ры ез джых 
бе ла ру саў у Па ры жы. Усім па ма гаў. Жыў 
вель мі цяж ка, але быў са праў ды ад да ны 
свай му на ро ду”.

Ля вон Рыд леў скі па мёр 24 каст рыч
ні ка 1953 г., быў па ха ва ны на мо гіл ках 
Гем п стэд у Лон да не. 11 снеж ня 1955 г. на 
яго най ма гі ле быў уста ля ва ны пом нік, які 
паз ней знік. Ад нак у Ска ры наў скай біб лі
я тэ цы за ха ва лі ся здым кі пом ні ка. Пы тан
не ад наў лен ня ме ма ры я ла бы ло ўзня тае 
Згур та ван нем бе ла ру саў у Вя лі каб ры та
ніі, якое вы дат ка ва ла не аб ход ныя срод кі. 
На тал ля Гар дзі ен ка, гі сто рык з Мен ска, 
і сяб ры су пол кі Бе ла ру ская на цы я наль
ная па мяць рас шу ка лі ары гі наль нае мес
ца па ха ван ня Рыд леў ска га. Пас ля доў гай 
пе ра пі скі Згур та ван ня бе ла ру саў у Вя лі
каб ры та ніі з мяс цо вы мі ўла да мі ат ры ма лі 
да звол ад на віць пом нік на ця пер ужо зак
ры тых мо гіл ках. 27 лі ста па да 2010 г. пом
нік Ля во ну Рыд леў ска му быў ад ноў ле ны. 
На яго ад к рыц ці ма ле бен пра вёў ай цец 
Сяр гей Ста се віч.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Пры вы хад ных дзвя рах зна хо дзіц ца га
нак з вост ра вер хім да хам, аба пер тым 
на шас ці слуп ках. Дах пак ры лі бля хада
хоў кай. Унут ры дом па дзе ле ны на два 
па коі, кух ню, ка мо ру і се ні. У кух ні ста іць 
ка фель ная печ ка з кап ту ром і ля жай кай. 
Ся род мэб лі ўва гі зас лу гоў вае шла бан
чык з аз доб ле най спін кай і ме за ра ва ны 
ку фар, на сце нах ві сяць але ад ру кі, фа та
гра фіі, ма кат кі і вы шы ва ныя руч ні кі. Жу
ры да ца ні ла гар мо нію вы гля ду звон ку 
і ўнут ры цэ ла га до ма, яго аб ста ля ван не 
ў драў ля ную мэб лю і дэ та лі.

Тры дру гія мес цы за свае жы лыя пом ні кі 
ат ры ма лі Ян Ту роў скі (Са цы, 181, гмі на 
Нар ва) і Яў ген Ма ту е віч з ляс но га ху та ра 
ў Ра га чах, 90 (гмі на Мі лей чы чы) ды Аль ж
бе та Ба ры сюк з Пэр каўВы пы хаў у гмі не 
Са ко лы. Аж шэсць трэ ціх мес цаў зда бы
лі: Аль ж бе та Ка баць (На раў ка, вул. Мі цке
ві ча 41/ 2), Адам Зі мін скі з Рай г ро ду, Мо
ні ка Сель ская (Са цы 184, гмі на Нар ва), 
Мі ра слаў Ан гель чык (Ка ры ці ны, 73, гмі на 
Гро дзіск), Яў ген Чыж (Пэлх 48, гмі на Пэр
ле е ва) і Эва Су лей чык (гас па дар чы бу ды
нак, Ка бы ля, 14, гмі на Пэр ле е ва).

Бу дын кі вы лу ча ныя — а іх сё ле та 8, 
а так са ма з мі ну лых га доў, мо гуць пры
маць удзел у кон кур се дру гі раз, ка лі 
штось ці ў іх зме не на і пап раў ле на дзе ля 
ўда ска на лен ня і вяр тан ня доб ра га бы
ло га ста ну, да да дзе ны но выя эле мен ты 

з драў ні ны. Сё ле та вы лу ча ны да мы 
Бар ба ры Жу коў скай і Мі ха ла Ялін ска га 
(ха та, вул. Тра пін ка, 11, Бе ла ве жа), ха та 
Ан д рэі і Ма цея Фаль коў скіх у Плю ты чах, 
69, гмі на БельскПад ляш скі, ха та Ан д рэя 
Ка лі ноў ска га (Мік ла шэ ва, 9, гмі на На раў
ка), ха та Ан ны і Іры нея Ста ра каў (Нар ва, 
вул. Бель ская, 27), шпі хер Мал га жа ты 
Ма рыі Ма леш ка (Но вае Вык на, 25, гм. 
Ку ле шыКас цель ныя), дом Ма цея Ка ра
леў ска га (вул. Вспуль на, 27, Це ха но вец), 
ха та Та дэ ву ша Кун цэ ві ча (Ле шу кі, 22, 
гм. На раў ка) і ха та Вікаса і Ві я ле ты Сан
га раў (Ле шу кі, 29, гм. На раў ка).

— Апош нім улас ні кам на ша га до ма ў Ле
шу ках быў мой дзядзь ка, ма мін брат, 
па мер лы ў 2012 го дзе, — ка жа Ві кас 
Сан гар. — Сям’я ра шы ла апі саць дом на 
мя не. Па коль кі абое з жон кай пра цу ем 
у Бе ла сто ку, ха та больш як наш до мік на 
ле та. Ра ман та ва лі мы яго тры га ды. Фун
да мент скла да ец ца з ка мя нёў спо е ных 
бе то нам. Сце ны ў зруб, абі тыя на ра гах. 
За ха ва ны драў ля ныя ду баль то выя вок
ны. Мэб ля но вая, ап ра ча бу фе та, ста ла, 
куф ра і крэ сел. Мая жон ка га дуе ця пер 
пчол, мае па куль 16 вул лёў. Так што 
— на ша ха та не ад на.

— На ша ха та, — ка жа іх ні сын Аляк
сандрІва, з го на рам пры ці ска ю чы да 
гру дзей дып лом. Да рэ чы, на за вяр шэн ні 
сё лет ня га вы пу ску кон кур су бы ло вель
мі мно га дзя цей і мо ла дзі, якія пры е ха лі 
з баць ка мі, дзя да мі і пра дзе да мі. Ус па мі
на лі ся так са ма імё ны дзя доў і пра дзе даў 
ця пе раш ніх улас ні каў спад чын ных хат. 
Ёсць на дзея, што не пра па дзе на ша, вя
ско вая драў ля ная ха та, якая вы га да ва ла 
ня ма ла душ.

vТэкст і фота 
Мі ры ЛУК ШЫ

Драўляныя 
скарбы

n Ян Ту роў скіn Яў ген Ма ту е віч3працяг
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14.10 — 20.10

Адгаданка АдгаданкаАдгаданка

(22.03. — 20.04.) Мно га спраў на га ла ве, але 
энер гіі хо піць. 18-20.10. цяж кі вы бар у па чуц-
цях — што па слу хаць: го ла су сэр ца ці ро зу-
му? Паз бя гай лю дзей, якіх не лю біш, асаб лі ва 
18-20.10. мо жа дай с ці да нап ру жан няў. Зме-
ны, так са ма ў до ме, які схо чаш уда ска на ліць. 
Но выя пра фе сій ныя пер с пек ты вы ў Ба ра ноў 
з дру гой дэ ка ды. На пра цы мо жаш быць спа-
кой ны за кан т ро лі. Як най да лей будзь ад пра-
сту джа ных!
(21.04. — 21.05.) 14-16.10. твой ка ша лёк на-
поў ніц ца гра шы ма. На пра цы бу дуць му чыць 
і нер ва ваць ця бе па ста ян ныя схо ды і на ра ды, 
асаб лі ва 18-20.10., але толь кі пра цу ю чы ў ка-
лек ты ве ство рыш вя лі кія і ары гі наль ныя рэ чы; 
ця пер мо жаш змя ніць пра фе сію, даць шан цы 
но ва му пра ца даў цы. Ах вот на вер неш ся ў шко-
лу, уні вер сі тэт, на кур сы, або пач неш ву чыц ца 
та му, што ця бе заў ж ды ці ка ві ла. Не куп ляй пры-
хіль нас ці па да рун ка мі.
(22.05. — 22.06.) Удас ца та бе за кон чыць важ-
ныя спра вы. 14-16.10. ажы вуць ста рыя сан-
ты мен ты. Па ста ян ны пар т нёр за тое не бу дзе 
за над та га ра чы, бу дзе хут чэй скрыт ны, і мо жа 
18-20.10. дай с ці да ка рот ка га, але вост ра га 
кан ф лік ту. Бу дзеш рвац ца да но вых за дан няў, 
але трэ ба бу дзе спа кой на кон чыць ста рыя. 
На ро джа ныя ў апош няй дэ ка дзе ня хай за ся-
ро дзяц ца на пра цы і не вы ры ва юц ца з но вы мі 
за ду ма мі.
(23.06. — 23.07.) Твая кра са і ін тэ лі ген т насць 
бу дуць заў ва жа ны 14-16.10. Моц ная пад трым-
ка не ба. Бу дзеш зай мац ца важ ным. 14-16.10. 
мо жаш ад пы ліць ста рое зна ём ства, бу дзеш 
за про ша ны на суст рэ чу вы пуск ні коў або ў се-
ці ве зной дзеш сваё бы лое вя лі кае ка хан не. 
Ся род сяб роў па я віц ца хтось ці но вы, вель мі 
та бе бліз кі. Рак пер шай дэ ка ды: не на сі цяж кіх 
рэ чаў, вель мі дбай аб свой паз ва ноч нік.
(24.07. — 23.08.) Хтось ці но вы мо жа па я віц ца 
ў тва ім жыц ці, а з ім вя лі кія жар с ці. Маг чы мыя 
кан ф лік ты з ата чэн нем. Але за ха ва еш ап ты мізм. 
18-20.10. бу дзе це дзер ці ся за абы-што; глянь 
ла ска вей на пар т нё ра, за будзь не па ра зу мен ні, 
бо пад ка нец ме ся ца бу дзе вя лі кі кры зіс. 18-
20.10. не зра бі фаль стар ту з ам біт ны мі пла на мі, 
па ча кай кры ху; зра бі план і рэ а лі зуй яго пак ры-
се. Дбай аб сэр ца і ціск кры ві, у каст рыч ні ку 
не раз та бе пад ско чыць.
(24.08. — 23.09.) Мо жаш раз ліч ваць на ка лег 
до ма і на пра цы. Дзя ку ю чы ім больш за ро біш. 
Шан цы на шма та бя цаль ныя зна ём ствы і леп-
шую пра цу (заг ля дай у са цы яль ныя сет кі). Мо-
жа тан ней пра вес ці ра монт до ма. Цеш ся пос-
пе ха мі і на леж най прэ мі яй, але не спа чы вай на 
лаў рах. Доб ры на строй і фор ма. Але вель мі 
нер во ва ва кол ця бе мо жа зра біц ца 18-20.10.
(24.09. — 23.10.) Не бу дзеш не ра шу чы. 14-
15.10. ат ры ма еш у па да рун ку мі лую дра бя зу. 
Паз ма га еш ся за прыз нан не. Пе раш код бу дзе 
ня ма ла, але да сі ра ды. Для Ша ляў з пер шай 
дэ ка ды мо жа быць кры ху шо ку: дзве ры скі на 
тэс це ця жар нас ці! 13-17.10. прый дзец ца та бе 
за няц ца спра ва мі ін шых лю дзей — па маг чы ў хва-
ро бе, у пат рэ бе, у аба ро не. Аў ра спры яе пра-
фе сій ным спра вам. Дой дуць за ця ру ша ныя да ку-
мен ты, ана лі зы. Зро біш доб рае ўра жан не.
(24.10. — 22.11.) 10-16.10. мі лыя сюр п ры зы 
і дроб ныя вый г ры шы. 18-20.10. абы дра бя за 
мо жа вы вес ці ця бе з раў на ва гі. Твор часць. Сім-
па тыя шэ фа, су пра цоў ні каў, ба га тае кам па ней-
скае жыц цё. 18-20.10. на стаў ву ха на плёт кі 
— да ве да еш ся пра пла ны і ін т ры гі. Гэ та мо жа па-
маг чы пе ра маг чы кан ку рэн цыю. Не най лепш 
з фор май.
(23.11. — 22.12.) Спа кой на пра цуй, паз бя гай 
ры зы кі, не ўва ходзь ін шым у да ро гу. Ап ты мізм 
і энер гія, але па лю біш са мо ту. 14-16.10. мо-
жаш за кон чыць спра вы, якія ва ло чац ца, доў гія 
не па ра зу мен ні. Афор міш цяж кія спра вы. Ва ру-
шы ся на све жым па вет ры.
(23.12. — 20.01.) Ста бі лі за цыя. Зма бі лі зу еш 
сі лы і пе ра мо жаш во ра гаў. Зда бы вай но выя 
ўме лас ці. Спраў на па кі ру еш пра цай, не толь кі 
сва ёй. Рэ гу ляр на прак ты куй ся фі зіч на.
(21.01. — 19.02.) Не па кі нуць ця бе ап ты мізм 
і са маў пэў не насць. Пе раш ко ды мен шыя чым 
ду ма еш! Мо жаш су стрэць ка гось ці, з кім хо чаш 
за стац ца. У па ры мо жа па я віц ца нап ру га; вар та 
пра вес ці ўік-энд у адзі ноч ку. Шэф ацэ ніць тваё 
за ан га жа ван не і кем лі васць, дык ста рай ся. Ін-
тэн сіў нае жыц цё па тра буе ка ла рый на га сіл ка-
ван ня.
(20.02. — 21.03.) Бу дзеш па пу ляр ны, ако ле ны 
пры хіль ні ка мі, моц ны. Ніх то не бу дзе абы я ка-
вым да тва ёй асо бы. Не ра сказ вай сва іх сак рэ-
таў. На пра цы не ля нуй ся. З ля но тай спра віш ся 
най лепш 18-20.10., бу дзеш вель мі твор чы, бу-
дзеш рэ а лі за ваць улас ныя за ду мы. Ста рай ся не 
бы ваць ся род хво рых, пра сту джа ных лю дзей.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

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.
ліс це вае дрэ ва ся мей ства вя за вых = 32 _ 33 _ 6 _ ;
рай ская юная пры га жу ня ва ўсход няй мі фа ло гіі = 30 _ 31 _ 19 _ 20 _ 5 _;
пра вы пры ток Ду ная, на якім кры ху хар вац кавен гер скай гра ні цы = 17 _ 28 _ 
16 _ 21 _ 22 _;
вы раб з узо ры стай тка ні ны, якім ус ці ла юць пад ло гу = 26 _ 15 _ 14 _ 8 _ 11 _;
вы раб з узо ры стай тка ні ны, які ве ша юць на сця ну = 36 _ 37 _ 34 _ 35 _ 38 _;
на пры клад раб ро = 18 _ 29 _ 12 _ 24 _ 25 _;
свін скі нос = 7 _ 10 _ 9 _;
рэ чы ва для мыц ця з тлуш чу і шчо ла чы = 1 _ 4 _ 3 _ 2 _;
аме ры кан скі штат з Вя лі кім Са лё ным во зе рам = 23 _ 13 _ 27 _.

(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.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ад каз на ад га дан ку з 38 ну ма ра
Аст роў скі, Ары ка, пры ступ, са да вод, чын, цы мус. бан дэ

роль, іс пыт, спі на.
Ра шэн не: Пу сты ко лас тыр чыць над поў ны мі.

Ад ля це лі 
жу раў лі
Сё ле та ра ней са ма менш на дзе

сяць дзён чым сь ці ў мі ну лым го дзе 
ад ля це лі з на шых мяс цін бус лы. Ста я лі 
та ды га ра чыя дні і бы ла су ша — без 
па ры вы сах ла тра ва на лу гах і ў ра вах, 
па мя ле лі рэ кі. Бус лам бы ло цяж ка пра
кар міц ца.

2425 ве рас ня над вор’е рэз ка па ха
ла дзе ла і ў да лё кую да ро гу на цёп лы 
поў дзень па да лі ся, між ін шым, жу раў лі 
і дзі кія гу сі. Пад ве чар 24 ве рас ня над 
вё ска мі На раў чан скай гмі ны Гай наў ска
га па ве та ў вя до мым ім строю ля це лі 
жу раў лі. Чу ваць іх бы ло зда лёк. Яны 
плаў на ля це лі і да во лі гуч на пе рак лі ка
лі ся (так ужо ў іх за ве дзе на, ма быць, 
каб удзень ды по цем ку ве ча рам і ноч чу 
не ад ста ваць ад стат ка і не па гу біц ца).

Пас ля поў д ня, ве ча рам ды ў па чат ку 
бяс х мар най і ме сяч най но чы 25 ве рас
ня над Но вым Ляў ко вам, Но ві на мі, 
Ла зо вым, Плян тай і Суш чым Бар ком 
хут ка ля це лі то жу раў лі, то не вя лі кія 
ча род кі гу сей (яны так са ма як і жу раў
лі пе рак лі ка лі ся па між са бой). Мно га 
іх ля це ла і ўсе спя ша лі, каб хут чэй. 
Ноч чу з 25 на 26 ве рас ня меў ся быць 
пры ма ра зак і тэм пе ра ту ра па вет ра 23 
гра ду сы ні жэй ну ля (та кі праг ноз я чуў 
ве ча рам, слу ха ю чы Поль скае ра дыё). 
Шчас лі вай ім да ро гі!

Дык што, бу дзем ча каць іх пры лё ту 
вяс ной 2019 го да. (яц)

22 ве рас ня гэ та га го да не ві ду чыя (50 
асоб) з Гай наў ска га і Бель ска га па
ве таў свят ка ва лі г.зв. Дзень бе лай 

па лач кі ў Аг ра ту ры стыч най ква тэ ры „Бо
раЗдруй” у Но вым Ляў ко ве На раў чан скай 
гмі ны Гвйнаў ска га па ве та. Гас цін на пры ня
лі іх Люд мі ла і Ба рыс Каз лоў скія, якія зай
ма юц ца аг ра ту рыз мам. Ме ра пры ем ства 
ар га ні за ва лі Алі цыя Пліс, стар шы ня Гур т ка 
Поль ска га са ю за не ві ду чых (ПСН) у Гай наў
цы і Януш Пух, на мес нік стар шы ні.

Най больш ча су прыс вя ціў усім за ці
каў ле ным гас цям спа дар Ба рыс. Ён па
ка заў ці ка він кі ў сва ёй ся дзі бе і на па на
двор ку, між ін шым, ся мей ны му зей з ко
ліш ні мі сель ска гас па дар чы мі пры ла да мі 

Не ві ду чыя свят ка ва лі ў „Бо ра-Здруй”

не аб ход ны мі ў пра цы на по лі, се на жа ці 
і ў ста до ле ды рэ чы для пад рых тоў кі 
ежы на кух ні ў мі ну лым ста год дзі. Ці ка ва 
бы ло аг ле дзець, які мі пры ла да мі ка ры
ста лі ся на шы прод кі пры ап ра цоў цы 
драў ні ны і ўво гу ле, што ра бі лі з дрэ ва. 
Ін шая на він ка гэ та асоб нае па мяш кан не, 
у якім спа дар Ба рыс змяс ціў ка ля ро выя 
фо таз дым кі ўсіх цэр к ваў на Пад ляш шы 
і не толь кі. Ёсць тут і ма кет, дзе той ці 
ін шы храм зна хо дзіц ца на тэ ры то рыі Бе
ла сточ чы ны. На па на двор ку зна хо дзіц ца 
вя лі кі ма кет цар ска га па ла ца ў Бе ла ве
жы. Цар жыў у ім, ка лі пры яз джаў у пуш
чу на па ля ван не.

У вя лі кім гас цін ным за ле не ві ду чыя 
ме лі па ча сту нак, слу ха лі да клад спа да ра 
Ба ры са на тэ му, як жыць, каб зда ро вым 
быць, слу ха лі бе ла ру скія пес ні і тан ца
ва лі. Пры го жыя бе ла ру скія, поль скія 
і ру скія пес ні спя ва ла не ві ду чая са ліст ка 
Юлі та Кіч кай ла з Гай наў кі. Усе ўдзель ні
кі ме ра пры ем ства ў „Бо раЗдруй” зра бі лі 
са бе па мят ныя здым кі.

vТэкст і фо та Ян кі ЦЕ ЛУ ШЭЦ КА ГА

Мі ха лоў ская гмі на 
пры га жэе
За раз у Мі ха лоў скай гмі не Бе ла стоц

ка га па ве та па бу да ва лі, між ін шым, са ні
тар ную ка на лі за цыю ў вёс цы Но вая Во ля 
(на ліч вае яна 290 жы ха роў). Па бу да ва лі 
пры го жыя пля цоў кі для дзі ця чых гуль няў 
у Но вай Во лі, Та па ля нах і ў Юш ка вым Гру
дзе. Ад ра ман та ва лі не ка то рыя мяс цо выя 
да ро гі, у тым лі ку на лу гі і се на жа ці. Ле там 
у цэн т ры Мі ха ло ва бы ло мно га кве так. 
І бы ло пры го жа, ка ля ро ва. Ад бы ло ся тут 
мно га ці ка вых куль тур наза баў ляль ных 
ме ра пры ем стваў на све жым па вет ры ў ам
фі тэ ат рах. Вы сту па лі зна ка мі тыя ма стац
кія ка лек ты вы, у тым лі ку і за меж ныя. Лет
нія фэ сты, у тым лі ку бе ла ру скія, ла дзі лі, 
між ін шым, у Бан да рах, Са ко лі, Юш ка вым 
Гру дзе і Ялоў цы. Мі ха лоў ская гмі на ад на 
з ба га цей шых у Пад ляш скім ва я вод стве.

За гро шы з г.зв. са лэц ка га фон ду зап
ла на ва лі па бу да ваць свят лі цу ў Па то цы 

(58 жы ха роў), аль тан кі ў Ба ху рах, На ва са
дах, Шым ках, Ці соў цы і ў Жэд ні, прыст рэ
шак у прыг ра ніч най Ялоў цы, до бр аў па рад
ка ваць ста ры парк у Ялоў цы ды зра біць 
у ім алей кі, элек т ра ас вят лен не і фан тан 
(гэ та вя лі кая вё ска — 245 жы ха роў). Та ды 
бу дзе ку ды пры га жэй.

На пяс ча ным пра вым бе ра зе Се мя ноў
ска га во зе ра тут жа за Гар ба ра мі па бу
да ва а лі, між ін шым, драў л яную вы со кую 
выш ку і доў гі драў ля ны г.зв. па мост над 
люст рам ва ды, на які вя дуць ус хо ды з бе
ра га. На ўзле ску ста яць ту а ле ты. Усю ды 
на бе ра зе і ў ля соч ку чы ста і па ра дак. Ту
ры сты з бі нок ля мі і фо та а па ра та мі ах вот
на ўзбі ра юц ца на выш ку, каб аг ле дзець 
шы ро кі пра стор і вод наба лот ных пту шак 
(нап ры кан цы ве рас ня і ў па чат ку каст рыч
ні ка па ля це лі ў вы рай жу раў лі і дзі кія гу сі). 
Дзе ці лю бяць бе гаць па драў ля ным шы ро
кім па мос це над плю ска ю чы мі хва ля мі. Ім 
гэ та ці ка ва. Ім абы па гу ляць, па ве ся ліц ца. 

(яц)
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— Да, здесь бла го дать всё вре мя, — за
яў ляе ба цюш ка Ігар Пяр коў скі, — и она 
про яв лет ся в каж дом сер д це как-то 
стран но, как-то осо бен но...

Як раз у Раж коў цы за вяр шы лі свя точ ную 
ба гас луж бу з на го ды Уся чэн ня га ла вы 
Іа а на Хрыс ці це ля, вя до ма га ў на ро дзе як 
Го ло во сек. У цар к ве, прас лаў ле най цу да
дзей най іко най, вы стой ва лі пят нац цаць ста
рых. Част ка ве ка вых пры ха джан і ха ры стаў 
пры се ла на крэс лах і лаў цы. Лі тур гія згод
на з ха рак та рам сум нат ра гіч на га свя та, на
па мі на ла па ні хі ду. У пра цяг лых ме ло ды ях, 
ад чу ваў ся стогн і ней кая ад веч ная траў ма. 
Ды тут ніх то ні дзе не спя шаў, не ска ра чаў 
тэк стаў, не пра пу скаў зва ро так... Пры Хе
ру вім скай хор мо з пяць ра зоў паў та рыў 
фра зу Вся кое ны не, ны не житей ское... 
Быц цам спе цы яль на пра цяг ваў кож ную 
свя точ ную хві лі ну, кож ны цу доў ны мо мант 
на ба жэн ства. Ай цец Ігар цал кам зла дзіў ся 
з рыт мам і та наль нас цю хо ру. Яго ма ла ды, 
ураж лі вы го лас явіў ся адзін ствам гра ма ды 
і яго сум лен нем. У час про па ве дзі, ка лі на 
прык ла дзе грэш най Са ла меі ба цюш ка пап
ра каў за нез да ро выя ам бі цыі і не да хоп сціп
лас ці су час ны жа но чы род, пуб лі ка амаль 
у ста пра цэн тах баб ская, пад так ва ла га ла
вой у знак зго ды і праў ды. Ней кі фе мі нізм 
ці свет ген дар яві лі ся тут блюз нер ствам!

У па ра фіі, да якой пры на ле жаць Раж
коў ка, Хва я наў ка, Асін ні кі, Яну шы, Вя
ліч ка ві чы, Ця рэ сі ны, Ста по ві скі, Мшан кі, 
і Га рош каў ка, за ста ла ся ўжо ня поў ная 
сот ня вер ні каў.

Ба цюш ка Ігар слу жыць яш чэ на па ра фіі 
ў Аме лян цы, та му ў Раж коў ку з’яў ля ец ца 
толь кі ў наз на ча ныя свя ты і ня дзе лі. І, вя
до ма, на мяр лі ны і па ні хі ды, якія ў па ра
фіі ста лі адзі най ся мей най па дзе яй.

— Здесь всё так про ста, што прост ше 
вжэ не ку да... — ка жа свя тар.

Раж коў ка вя до мая на ўсю Бе ла русь зза 
цу ду Яў лен ня Бо жай Ма ці, якая з’я ві ла ся 
над пуш чан скай вё скай 28 ве рас ня 1942 
го да. У са мы кры тыч ны мо мант. Да та го 
пра мо ві ла вус на мі ня мец ка га афі цэ ра, які 
на мес ца рас ст рэ лу апус ціў ся з вы сі на 
са ма лё це. Зза са ма ві тас ці зда рэн ня мно
гія аў та ры і дас лед чы кі цу ду пры піс ва лі 
яму «ру скія ка ра ні», ба чы лі ў ім наш чад ка 
цар ска га афі цэ ра, уну ка пет лю раў ца і г.
д. На са мой спра ве каш мар рас ст рэ лаў 
і пры му со вых пе ра ся лен няў спас ці гаў кож
ную дру гую пуш чан скую вё ску. Раж коў ка 
ад нак адзі ная ў сва ім ро дзе. Пас ля цу ду 
з удзе лам ня мец ка га афі цэ ра, тут во кам
г нен на збу да ва лі цар к ву і ас вя ці лі яе ў го
нар Ка зан скай Іко ны Бо жай Ма ці.

* * *
Лю ба Лу ка шук з Ку стаў ца, 1929 го да на
ра джэн ня, па мя тае як сён ня той дзень:

— Дзень пас ля Чэс на га кры жа, мы з ма ці 
вый ш лі ка паць буль бу. А ў га ры ўсё са ма
лёт бур чыць. На ля цеў над Раж коў ку і кру
ціц ца як шэр шань. Мі ну ла коль кі ча су, 
зноў на ля цеў, зноў кру ціц ца ў тым мес цы. 
А мы ж не ве да ем, ча го ён кру ціц ца! Ка
па ем кар топ лю ды ка па ем. Усе та ды ба я
лі ся рас ст рэ лу. Наш Ку став ец так са ма ха
це лі зніш чыць за да па мо гу пар ты за нам. 
Ад ной чы ка ля вё скі іш ла пе раст рэл ка, 
зга рэў ня мец кі танк. Адзін сал дат не як 
вы ка ра скаў ся з аг ню, ды ледзь жы вы 
пры быў да вё скі. Цэ лы чор ны, апа ле ны. 
То лю дзі да па маг лі. На ка за лі ўла дам. 
Пры е ха лі нем цы і за бра лі ў баль ні цу. За 
гэ тую да па мо гу вы ра та ва лі вё ску.

Пра зда рэн не ад 28 ве рас ня Лю ба па чу
ла паз ней, ад род най цёт кі, якая бы ла за
му жам у Раж коў цы. Раж коў ская Бо жая 
Ма ці, пра якую мяс цо выя ка жуць Ма дон-
на, явіц ца ёй з ма ця рын скай ла скай:

— Да яе на ка ле нах трэ ба паў з ці, — ка
жа ста ра жыл ка, — бо яна свя ты ня не па
бе дзі мая!

Ай цец Ігар па каз вае мне стэнд з ар хіў
ны мі фа таг ра фі я мі ад 28 ве рас ня 1942 

го да. Аказ ва ец ца, аку пан ты вя лі дэ та
лё вае ар хі ва ван не з мес цаў рас ст рэ лаў 
і па цы фі ка цый. Да ку мен ты і здым кі 
паў та ра го да та му ат ры ма лі з ня мец ка
га ар хі ва. У свят ле ар хіў ных кры ніц уся 
ак цыя на па мі на ла да клад на зап ла на ва
ную і ар га ні за ва ную па дзею. 26 ве рас ня 
ў Бе ла ве жы ўзнік да ку мент, у якім за ра
нёў на зна чы лі коль касць ах вяр, лік скан
фі ска ва на га да быт ку. Ад смер ці бы лі 
выз ва ле ны за ця тыя во ра гі баль ша віз му 
і сям’я хлоп ца, які слу жыў у Вер мах це. 
Маг чы ма, част ка жы ха роў ве да ла пра 
ме роп ри я тие (так у ар хіў ных за пі сках за
вуць пла на ва ны рас ст рэл), бо ў гэ ты фа
таль ны дзень не пра бы ва ла ў вёс цы.

Каш мар па чаў ся дзень пас ля Уз дз ві
жан ня Кры жа Гас под ня га, на сві тан ні. 
Раж коў ку ак ру жы лі дзве ро ты ў 120 сал
дат, які мі ка ман да ва лі два афі цэ ры. Кар
ні кі ўвар ва лі ся ў ха ты і на зна чы лі дзве 
га дзі ны на пад рых тоў ку. За гэ ты час 
кан фі ска ва лі 113 ко ней, 258 ка роў, 450 
аве чак, 115 сві ней і 363 кур кі. Ко ні, ра га

тае быд ла і сві ней ад п ра ві лі ў Бе ла ве жу. 
У пра вя дзен ні ак цыі да па ма га лі ся ля не 
з на ва коль ных вё сак з фур ман ка мі, якіх 
паз на чы лі бе лы мі па вяз ка мі на ру ка ве. 
У Бе ла ве жу на гру за вых ма шы нах ад п
ра ві лі так са ма дзяў чат (ад 12 да 22 га
доў) і хлап цоў (ад 13 да 17 га доў), ра зам 
73 асо бы.

— Іх па сар та ва лі, па са дзі лі ў цяг нік 
і прак тыч на ўжо ад п ра ві лі ў Гер ма нію, 
— спы няе на мо мант ар хіў ны пе ра лік 
ай цец Ігар. Пра ха пун рас па вя ла яму 
па кой ная па ра фі ян ка Ма рыя. Ёй бы ло 
та ды пят нац цаць га доў. Праз усё жыц
цё не маг ла за быц ца пра жах, які та ды 
за па на ваў у вёс цы. З’е хаць у Гер ма нію 
— зна чы ла за ха ваць жыц цё. Дык яна 
дзі ка ціс ну ла ся ў ма шы ну і за пі ра ла ся 
ру ка мі, каб яе не скі ну лі, узя лі. У ся ле 
апа вя да юць яш чэ пра ма ла дзі цу, якая 
кі ну ла дзі цят ка і ра зам з мо лад дзю за
лез ла на ма шы ну. Ніх то не па даў ві ду 
— кож ны ха цеў вы жыць. На ўсё жыц цё 
на е лі ся стра ху.

* * *
Зда рэн не ад 28 ве рас ня 1942 го да за
па мя та ла Лі дзія Лан д ра та ва, 1939 го да 
на ра джэн ня. Жан чы на, ра зам з ін шы мі 
ба бу ля мі, вы стой ва ла пас ля ба га служ бы 
ка ля цар к вы.

Лі дзія апы ну ла ся ў лі ку тых 156 дзя цей (ад 
1 па 11 га доў), якіх нем цы раз мер ка ва лі па 
на ва коль ных вё сках. Яе за вез лі ў Пу дом
шы. За па мя та ла як пе рад да ро гай ма ці 
ўват к ну ла ў ру кі ву зя лок. А пас ля па ды шоў 
не мец і выр ваў яе з мат чы ных рук, уда рыў 
ма ці пры кла дам і ра зам з ін шы мі паг наў па 
ву лі цы.

— За вез лі мя не ў ней кую ха ту, а там 
ка жуць: Га да ваць ця бе бу дзем, ні ко му 
не ад да мо. Бо ў іх ёсць два сы ны, а ты 
дзяў чын ка... ужэ бу дэш на ша. І як ска за лі 
— бу дэш на ша, я сха пі ла той ву зя лок і хо
ду з ха ты. За бег ла пад бра му, пры се ла ды 
гля джу ў бок, ад куль мя не вы вез лі. Але ж 
дзі ця чае сэр ца прад чу ва ла! Я пра ся дзе ла 
пад тым за бо рам, коль кі ча су, пап ла ка
ла, аж но ба чу — са ба ка бя жыць. А зза ду 
баць ка едзе. О Бо жа, якая то ра дасць 
бы ла!

Яш чэ сён ня ўспа мін нак лі кае слё зы ў ма
ёй су бя сед ні цы. Пы таю ад куль та кое 
проз віш ча.

— Мой муж — ка зак з Ку ба ні, — за яў
ляе ўжо з ла год най ус меш кай жан чы на. 
— Пры е хаў за мной у пуш чу. Пас ля та го, 
як мя не нем цы вы вез лі ў чу жую вё ску, 
я ўсё ма лі ла ся да Бо жай Ма ці, каб та кое 
ўжо не паў та ры ла ся. Дык і ат ры ма ла ся 
так як ха це ла, му жык па кі нуў ра дзі му 
і за мной пры е хаў...

— А ў мя не поль ская фа мі лія за яў ляе 
ба ба Оля.

— А як вас за вуць?

— Са е віч.

— Ну, гэ та бе ла ру скае, пуш чан скае 
проз віш ча.

— Бо мой баць ка прый шоў у пры сту пы 
ад вас, з Ві лю коў, — па яс няе ба ба Оля.

Жан чы на на ра дзі ла ся 28 ве рас ня 1942 
го да. Як са ма ска жа, на ра дзі ла ся пад 
ка ра бі на мі ў ям цы. Ба ба Оля не толь кі 
жы вы до каз цу ду, але і асо ба, якую ад 
смер ці вы ра та ва лі звя ры...

(пра цяг бу дзе) 

Пла ка лі, 
што ў не бе 
бы ло чу ваць!

vФо та і тэкст Ган ны КАН Д РА ЦЮК

n Ба цюш ка Ігар Пяр коў скі і аўтарка

n Па левым баку ад іканастаса, цудоўная ікона


