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Н
авагоднія сустрэчы ў Комп
лексе школ з дадатковым 
навучаннем беларускай мове 
ў Гайнаўцы прайшлі 15 сту
дзеня ў святочным навагоднім 

і заадно яшчэ калядным настроі. Бацькоў
скі камітэт падтрымаў ініцыятыву школы, 
каб у святочны перыяд даць магчымасць 
здольным да музыкі белліцэістам і бел
гімназістам запрэзентавацца на сцэне 
перад вучнямі, іх бацькамі, сямейнікамі 
і настаўнікамі. Таленавітыя вучні спявалі 
калядкі на розных мовах, свецкія творы, 
ігралі на музычных інструментах. У час 
сустрэчы паакцёрску запрэзентаваўся 

вых анімацый і дакументальных фільмаў. 
Належыць ён да школьнага калектыву 
«Фантастычныя фільмавыя фізікі» (у ім 
займаецца таксама стыпендыятка Юліта 
Рушук). Шыман Ручынскі разам з сябра
мі зняў рэкламны фільм «Місія Беларус», 
які заахвочвае выпускнікоў паступаць 
у Комплекс школ з дадатковым навучан
нем беларускай мовы ў Гайнаўцы. Слова 
«Беларус» у загалоўку фільма гэта звыч

ная назва белліцэя і белгімназіі ў Гайнаў
цы. З як найлепшага боку стараліся па
казацца падчас спеву і ігры на музычных 
інструментах таксама іншыя белліцэісты 
і белгімназісты.

З калядкамі і свецкімі творамі займаль
на запрэзентаваўся школьны калектыў 
«Знічка», якога музычны кіраўнік Бажэ
на Вінцонак падабрала рэпертуар у ад
паведнасці са святочным каляднанава
годнім перыядам.

— Я цяпер, у трэцім класе, атрымала 
дзве стыпендыі маршалка Падляшскага 

а ў другім класе заняла другое месца 
ў Алімпіядзе праваслаўных рэлігійных ве
даў. Сёння вучні прэзентуюць мастацкія 
здольнасці. Я сама пішу пабеларуску 
вершы, заняла трэцяе месца ў конкурсе 
беларускай паэзіі і прозы «Дэбют». За 
мае вершы на беларускай мове я за
няла першыя месцы ў першым і другім 
класе белліцэя ў конкурсе «Пазнай Бе
ларусь», а ў трэцім класе заняла ў гэтым 
конкурсе трэцяе месца за герб «Паго
ня», які вышыла крыжыкам. Прымала 
я ўдзел у Сустрэчах «Зоркі», вучылася 
там журналісцкай працы. Пачала пісаць 
артыкулы ў «Ніву» і для сайта нашай 

Навагоднія сустрэчы ў Гайнаўскім белліцэі 

калектыў «Знічка». Неспадзяванкай мера
прыемства стаў канцэрт славутага барда 
Зміцера Вайцюшкевіча.

— Арганізаванне «Навагодніх су
стрэч» лічу ўдалай ініцыятывай, бо 
ў сённяшнім мерапрыемстве цікава вы
ступілі вучні. Сярод публікі ёсць іх бацькі, 
настаўнікі, але таксама бабулі і дзядулі, 
прадстаўнікі трох пакаленняў. Нашу ініцы
ятыву падтрымаў і дапамог яе здзейсніць 
Бацькоўскі камітэт школы. Формула вы
ступаў была адкрытай. Свае музычныя 
здольнасці вучні маглі праявіць у розных 
групах і з розным рэпертуарам — каляд
камі і свецкімі песнямі, якія спяваюцца 
ў навагодні перыяд. Мы адкрылі новы 
сайт нашай школы, дзе перш за ўсё вучні 
змяшчаюць інфармацыю аб здарэннях 
у школе і поспехах вучняў. Частка матэ
рыялаў змяшчаецца на беларускай мове, 
— скажа дырэктар Гайнаўскага белліцэя 
Ігар Лукашук пасля канцэрта.

У пачатку спаткання дырэктар прыві
таў сабраных у актавай зале і паінфарма
ваў пра нядаўна апублікаваны рэйтынг 
школ, які складае Адукацыйны фонд 
«Перспектывы». У ім Агульнаадукацыйны 
ліцэй з дадатковым навучаннем белару
скай мовы ў Гайнаўцы, беручы пад увагу 
поспехі белліцэістаў у мінулым школьным 
годзе на матуральных экзаменах і прад
метных алімпіядах, апынуўся ў ліку трох

сот найлепшых ліцэяў у Польшчы. У Пад
ляшскім ваяводстве Гайнаўскі белліцэй 
заняў 9 месца і атрымаў званне сярэбра
най школы. Дырэктар Лукашук назваў 
таксама пяць белліцэістаў, якія нядаўна 
атрымалі стыпендыі маршалка Падляш
скага ваяводства за мастацкія поспехі. 
Чатырох стыпендыятаў праяўляюць му
зычныя здольнасці і займальна запрэзен
таваліся перад публікай. Наталля Васько 
і Юліта Рушук спявалі ў «Знічцы», Анна 
Бяляўская заспявала пад гітару, а Яцак 
Дружба зайграў на акардэоне. Стыпен
дыю падляшскага маршалка атрымаў так
сама Шыман Ручынскі — аўтар фільма

ваяводства — за вучобу і за мастацкія 
поспехі. Стыпендыяткай была я таксама 
ў другім класе белліцэя — за поспехі 
ў першым класе. Каб атрымаць стыпен
дыю, трэба было мець высокую сярэд
няю ацэнак на пасведчанні ў папярэднім 
школьным годзе і стаць лаўрэатам 
цэнтральнага этапу прадметнай алімпі
яды. Я ў першым класе заняла другое 
месца ў Алімпіядзе па беларускай мове, 

школы. Люблю я спяваць і з першага 
класа выступаю ў школьным калекты
ве «Знічка». Ужо каля года займаюся 
ў танцавальным калектыве пад кірункам 
Вольгі Вілюк, у якім вучымся беларускім 
народным танцам. Сёння я спявала са 
«Знічкай». Выступала я раней на «Пікні
ку з беларусам» і «Мастацкіх сустрэчах 
школьнікаў». Падчас «Беларускай гавэн
ды» я распавядала пабеларуску ціка
выя здарэнні, дэкламавала на конкурсе 
«Сцэнічнае слова» (у папярэднім годзе 
заняла першае месца, як дэкламатарка 
і выступаючы ў калектыве «Драма», — А. 
М.). Я займалася ў тэатральным калекты
ве Іаанны СтэльмашукТроц, які дзейні
чае пры Гайнаўскім белмузеі, і надалей 
займаюся ў школьным тэатральным ка
лектыве «Драма», якога апекуном з’яўля
ецца настаўнік беларускай мовы Ян Кар
чэўскі, — распавяла Наталля Васько.

Юліта Рушук у сваю чаргу выступае 
ў школьным калектыве «Знічка», у мала
дзёжным хоры СвятаТроіцкага сабора 
ў Гайнаўцы і з дзяцінства іграе на трубцы 
ў Духавым аркестры, які дзейнічае пры 
Дзяржаўнай пажарнай ахове ў Гайнаўцы. 
Анна Бяляўская заспявала пад гітару 
два творы — песню пра журналіста (якую 
выконвала падчас мінулагодняга фесты
валю «Бардаўская восень») і калядку.

n Зміцер Вайцюшкевіч
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Сваімі вачыма

Не хацець 
быць мурашкай

Вечнае развітанне

вёскі

Маскі
і абліччы

Ты дзень на зад пі саў я пра ка ля доў ш
чы цусмерць, што не ад пу скае лю дзям 
на ват у свя точ ны пе ры яд. Няй на чай 
ад бы ло ся і ў ма ёй род най вёс цы, дзе 
жмень ка лю дзей стра ці ла сваю па жы
лую ад на вя скоў ку. Ад нак гі сто рыя яе 
ады хо ду не ад бы ла ся ў ці шы ні і спа кою 
род най ха ты, але ме ла вы мя рэн не, пра 
якое за га ва ры лі астат нія мяс цо выя 
жы ха ры. У жан чы ны зда рыў ся ін сульт. 
Пры е хаў шая хут кая да па мо га не ад клад
на вык лі ка ла з Бе ла сто ка са ні тар ны 
вер та лёт, які неў за ба ве пры зям ліў ся на 
да ро зе за ма ім кан цом вё скі. Зда ец ца, 
та кая сен са цыя як вер та лёт на да ро зе 
— на кан цы пуш чан ска га све ту па ві нен 
пры цяг нуць ува гу і вык лі каць за ці каў ле
насць мяс цо вых лю дзей. Звы чай ная ці ка
васць па він на бы ла іх пад ш тур х нуць да 
та го, каб па дыс ці і па гля дзець, што ж тут 
та кое вы раб ля ец ца. Ні чо га па доб на га 
не зда ры ла ся. Ап ра ча апя кун кі хво рай 

жан чы ны ніх то не пас пя шыў па гля дзець, 
як не кру ці, на няз выч нае пры зям лен не 
вер та лё та. Ме на ві та пе ра маг ла тут нас
ця ро жа насць жы ха роў па меж най зо ны. 
Ад ны па ду ма лі, што ад бы ва юц ца абу чэн
ні па меж най вар ты, якая прак ты ку ец ца 
ў по шу ках не ле галь ных уце ка чоў праз 
зя лё ную мя жу. Мяс цо вым лю дзям про ста 
не хо чац ца мець да чы нен ня з мун дзір ны
мі служ ба мі, у да да так на пэў на ўзбро е ны
мі, якія за раз пач нуць із ноў вы пыт ваць, 
ці не ба чы лі чу жых, ці ез дзяць па даз
ро ныя ма шы ны і лю дзі і г.д. Праз сваю 
ці ка васць мож на толь кі прыд баць ад ны 
кло па ты, та му ле пей у та кой сі ту а цыі не 
вы соў ваць но са з ха ты. Дру гія па ду ма лі, 
што гэ та на пэў на пры ля це лі тыя ж іміг
ран ты і за раз пач нец ца бя да ў выг ля дзе 
аб шук ван ня хат і па над вор каў вай ско вы
мі пад раз дзя лен ня мі. Трэ ція ўя ві лі, што 
ад бы ва ец ца за лёт кан т ра бан д на га вер та
лё та з па пя ро са мі і га рэл кай, а на да ро

зе ідзе пе раг руз ка ў за га дзя да моў ле ныя 
ма шы ны. Кож ны ва ры янт аба зна чаў про
ста кло па ты для гра мад скас ці ма ёй вё скі 
з дзе ся ці ча ла век. А ні ко му не прый ш ла 
ў га ла ву дум ка, што вер та лёт з’я віў ся 
про ста, каб ра та ваць ча ла ве чае жыц
цё. Ка му ж пат рэб ная ці важ ная ба бу ля 
з пуш чан скай вё скі? Тое, што вер та лё ты 
ра ту юць лю дзей, ба чы лі яны толь кі па тэ
ле ба чан ні. А тут та кое зда ры ла ся. Ад нак 
вер та лёт ная ак цыя не да па маг ла вы ра
та ваць жыц ця ў Бе ла сто ку і праз тры дні 
жы ха рам ся ла прый ш ло ся раз віт вац ца 
са сва ёй ад на вя скоў кай.

Пай с ці раз ві тац ца і вы вес ці па кой ні ка 
гэ та той ма раль ны ім пе ра тыў, які з’яў ля
ец ца ге не тыч ным ко дам кож най су поль
нас ці. Ад нак у вы пад ку ста рэй шых, хво
рых лю дзей з’яў ля юц ца пе раш ко ды, якіх 
про ста ра ней яны не ўяў ля лі. У ад ных 
ад ня ло но гі, так што ледзь пра соў ва юц
ца па ха це пры да па мо зе мы ліц. У дру гіх 

та кія хва ро бы, зза якіх нель га па кі нуць 
ча ла ве ка ад на го ў ха це ха ця б на пяць 
хві лін, не ка жу чы, каб вы вес ці і апе ка
вац ца ім на два ры зі мо вай па рою. Трэ ція 
ме лі прыз на ча ныя ві зі ты ў ле ка раў, каб 
яш чэ паз ма гац ца за свае жыц цё. І на 
вы вад, зда ва ла ся, не тра пяць тыя, якія 
ха це лі ў апош няй да ро зе быць ра зам са 
сва ёй вя ско вай па кой ні цай. Але на шчас
це з да па мо гай пас пя шы лі іх нія ся мей ні
кі. Вы вад быў ра ні цай. Мой брат пры е хаў 
па быць з ма май, каб баць ка мог пай с ці 
і здзей с ніць свой ма раль ны аба вя зак. За 
тых, якія не ў змо зе бы лі вый с ці з ха ты, 
пры е ха лі і пай ш лі іх нія дзе ці. Ін шыя про
ста не па е ха лі да ле ка ра. Та кім чы нам 
ад веч ная ўза е ма да па мо га ў апош ніх хві
лі нах зям но га раз ві тан ня яш чэ раз пе ра
маг ла ўсе сла бас ці.

Але тая жмень ка лю дзей да клад на 
са бе ўсве дам ляе, што ўсё ж та кі на блі
жа ец ца ка нец на шай вё скі з яе рэ аль
ны мі жы ха ра мі. Не га ва ру тут пра лет ніх 
пры ез джых і поль скіх улас ні каў да моў, 
якія на бы лі ў апош нім ча се ў на шай вёс
цы. Хто на ступ ны, а хто бу дзе апош нім 
з ма гі кан, яко га вы ве дуць на вяр стоц кія 
мо гіл кі? А хто яго пра вя дзе? Тыя пы тан ні 
ад чу валь ныя ў по зір ках, тва рах, вус нах 
ма іх ад на вя скоў цаў. Го лас на пра іх не 
мож на ўвесь час га ва рыць, але рэ аль на 
трэ ба жыць з тым дня мі і бяс сон ны мі на
ча мі. А по тым ча каць па ха валь най ха руг
вы і чар го ва га раз ві тан ня.

Яў ген ВА ПА

У све це та таль на га пад ма ну і ашу кан
ства асаб лі ва пры ем на, ка лі па лі ты кі 
пуб ліч на зды ма юць ма скі і дэ ман ст ру юць 
сваю сап раў д ную сут насць і неп ры ха ва
нае аб ліч ча. У гэ тым сэн се па ра да ваў 
на мі ну лым тыд ні сва і мі „от к ро ве ни я ми” 
няз мен ны кі раў нік Ра сей скай Фе дэ ра цыі. 
Цу да, ка неш не, не зда ры ла ся — сва ёй ві
ны ў гі бе лі, пры кла дам, ма ра коў пад лод кі 
„Курск”, ці дзя цей ча чэн ска га Бяс ла на, 
ці ах вяр спек так ля „НордОст” на ма скоў
скай Дуб роў цы, ці ін шых зла чын стваў 
Ула дзі мір Пу цін не пры знаў і ні ко лі не прыз
нае. За ўсё гэ та ён ад ка жа хі ба пе рад 
Вы шэй шым су дом, бо на ват да Га аг ска га 
тры бу на ла яму пап леч ні кі не да дуць даб
рац ца. Але вер нем ся да сім ва ліч ных слоў 
Ула дзі мі ра Ула дзі мі ра ві ча, ска за ных у ін
тэр в’ю для філь ма „Ва ла ам” і шы ро ка па
ка за ных на ад ным з дзяр жаў ных пра па ган
дыс ц кіх тэ ле ка на лаў. Не мір г нуў шы во кам, 
ён з фі ла соф скім ап лом бам за я віў, што 
це ла Ле ні на ў ма скоў скім маў за леі мож на 
па раў наць з мош ча мі свя тых хрыс ці ян скай 
цар к вы. Пры тым крам лёў скі ўла дар не 
пра мі нуў, ка неш не, па раў наць ідэ а ло гію 
ка му ніз му з хрыс ці ян скім ву чэн нем. Та кое 
па раў нан не бы ло мод ным яш чэ на зол ку 
пе ра бу до вы, ка лі прад стаў ні кі ка му ні стыч
най пар тыі ап раў д ва лі ім і зла чын ствы 
баль ша віз мука му ніз му, і сваё зна хо джан
не ў гэ тай пар тыі.

„Шчы рас ці” Пу ці на, ка неш не, за мі лоў
ва юць, бо з гле дзіш ча хрыс ці ян ска га 
ву чэн ня ён ска заў ві да воч ную ерась, у са
мым пер шым і га лоў ным зна чэн ні гэ та га 
сло ва. І ска за на гэ та бы ло ў дзяр жа ве, 
дзе — па вод ле роз ных са цы я ла гіч ных 
дас ле да ван няў — ад 70 да 75 ад сот каў на
сель ні цтва за лі чае ся бе да пра ва слаў най 
кан фе сіі. Ну і што — ска жа це вы — і бу
дзе це мець ра цыю. За яў ляў жа пуб ліч на 
з гэт кай са май не пас рэд нас цю, яш чэ на 
па чат ку свай го кі ра ван ня, та кі ж няз мен ны 
на сва ёй па са дзе Аляк сандр Лу ка шэн ка, 
пра тое, што ён „пра ва слаў ны атэ іст”. І ні
чо га — да гэ туль пе ра важ ная баль шы ня 
пра ва слаў на га клі ру, ды і знач ная част ка 
ка та ліц ка га, не ка жу чы ўжо пра звы чай
ных пры ха джан, за бяс печ ва юць яму сваю 

га лос ную ці не га лос ную элек та раль ную 
пад трым ку. А тое, што „па пла дах” паз на е
це вы іх — хто раз бі ра ец ца з ты мі квет ка мі 
ды пла да мі.

Не ка то рыя ана лі ты кі на ват ад зна чы лі, 
што та кім вы каз ван нем Пу цін на пя рэ дад ні 
сва іх чар го вых пе ра вы ба раў зда бы вае сім
па тыі част кі ка му ні стыч на га элек та ра ту. І, 
ві даць, знач ная ра цыя ў гэ тым ёсць. А тым, 
хто хоць кры ху мае клё пак у га ла ве, даў но 
зра зу ме ла — для ка гэ бэш ні ка пра ва слаўе 
— гэ та про ста шыр ма, не больш чым па лі
тыч нае прык рыц цё. Гэ ты па лі тык яш чэ на 
зол ку свай го кі ра ван ня на пы тан не: „ці ве
рыць ён у Бо га” — наў п рост ад ка заў, што 
ён „ве рыць у ча ла ве ка”. Так што кі раў ні кі 
Ра сеі і Бе ла ру сі — вы раз ныя атэ і сты аль
бо пас ля доў ні кі ма гіз му (це ла Ле ні на ў маў
за леі, шмат лі кія іда лы Ільі ча на плош чах га
ра доў — яск ра вая та му ілюст ра цыя), але 
ні як не пра ва слаў ныя хрыс ці я не. Зрэш ты, 
яны ся бе та кі мі і не на зы ва юць. Тут аб ліч ча 
як раз не ха ва ец ца. І не ад люст роў ва ец ца 
на па пу ляр нас ці, бо на ша пра сто ра, пра 
якую лю бяць пі саць на род ні кі як пра ду хоў
ную, са ма на сам рэч скрозь атэ і стыч ная.

А вось, пры кла дам, у Ня меч чы не па лі
ты кі, якія на зы ва юць ся бе хрыс ці ян скі мі дэ
мак ра та мі, про ста за мі лоў ва юць. За ча роў
ва юць сва ім аб ліч чам ні бы той ста ра жыт
на рым скі па ган скі бог Янус. Да лю дзей 
з вы бар чы мі праг ра ма мі яны ідуць ні бы та 
як ха дэ кі, а по тым у Бун дэ ста гу га ла су юць 
за абор ты, за ўза конь ван не ад на по лых 
шлю баў і та му па доб нае. На ват іх лі дар 
— так са ма амаль няз мен ная на вяр шы ні 
ўла ды фраў Мер кель, зак лі кае га ла са ваць 
не па праг рам ных прын цы пах а „па вод ле 
сум лен ня”. Та кое вось раз д ва ен не. То 
наз ва лі ся б не як так як „Еди ная Рос сия” 
у іх даў ніх сяб роў і пар т нё раў — ска жам 
„Al l ge me i ne De ut s ch land” і не ду ры лі б га ла
ву лю дзям. Але ж не — за дан не су час на га 
па лі ты ка як раз не ўка ра нен не сва іх праг
рам ных прын цы паў і дэк ла ра цый у жыц цё, 
а ашу кан ства вы бар цаў. Та му і з’яў ля юц ца 
на аван с цэ не та кія стра ка тыя ма скі і раз
на стай ныя аб ліч чы ад ных і тых жа асоб. 
„Што нам жыц цё? — Гуль ня!” — як ска заў 
лі та ра тур ны кла сік. Толь кі вы гля дае гэ та 
ўсё час цей як у тан ным тэ ат ры. І та му хо
чац ца ўслед ужо за тэ ат раль ным кла сі кам 
зрэ а га ваць на ту раль ным: „Не ве ру!”.

Ула дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Гэ та бы ло ўчо ра (се ра да) у Вар ша ве. 
У са мым яе цэн т ры, па ву лі цы Мар шал коў
скай ся род бе ла га дня збі лі ча ла ве ка. Ні 
адзін з мі на коў не рэ а га ваў. Ні адзін. Ці 
та му, што ах вя ра бы ла ап ра ну тая ў чыр во
ную, кід кую кур т ку? Бо ж ча му ў та кую, а не 
абыякую шэ рабу рую ап ра на ху, якая ха
вае бе за са бо ва га ча ла ве ка ў ву ліч ным на
тоў пе, даз ва ляе жыць у бяс печ ным му раш
ні ку і вы жыць, лю бой ца ной?! Чыр во ная 
кур т ка... Трэ ба яе па тап таць, здра та ваць, 
вы пац каць у гра зі, за цер ці шэ рым пы лам...

На за вем та кія па во дзі ны стра тэ гі яй 
му раш ні ка. Му раш нік, ін стын к тыў ная дыс
цып лі на стат ка ад ноль ка вых му ра шак, 
няз дзей с не ная ма ра кож на га та та лі тар на га 
рэ жы му. Са вец кія му раш кі ў ста лін скі час, 
кам бо джый скія ў час Пол По та... Мі льё ны, 
дзя сят кі мі льё наў лю дзей без мі ну ла га 
і без бу ду чы ні. Гэ та ўся го толь кі не каль кі 
від ных прык ла даў та го, што ча ла век ма ла 
ад роз ні ва ец ца ад пер ша га з краю стат ка 
на ся ко мых. Кры ху, ад нак, ро біць роз ні цу. 
Хо піць ча ла ве ка выб раць ме та фа рыч ным 
пін цэ там з на тоў пу, а за тым пак лас ці яго на 
прад мет ным шкле мік ра ско па і па вя лі чыць 
яго твар — спа чат ку ў сто ра зоў. Адз на чым 
пер шае на зі ран не: аб’ ект, зда ец ца, у жа ху. 
Адзін, паз баў ле ны пад трым кі па доб ных да 
ся бе — ён ніх то. Або лепш: ніш то. Ён та кім 
са бе і зда ец ца. Без да па мож нае мяс ное 
ва лак но пад вер жа нае жор ст кай ві ві сек цыі. 
Без ідэн тыч нас ці. Без свай го са цы яль на га 
фо ну. Хто па ляк без поль скас ці? Бе ла рус 
без бе ла руш чы ны? А габ рэй, а фран цуз?.. 
Па вя ліч ва ем яго ў ты ся чу ра зоў. Неў за ба
ве на шы во чы ўба чаць яго пе ра ко ша ную 
гне вам пы су. Пер са на лі за ва ная ўжо, у аса
бі стым вы ра зе, вы ка ры стоў ва ю чая мо ву 
сва іх эмо цый. Ка лі б мы ме лі слу хаў ку, 
уз мац ня ю чую ча ла ве чы го лас, я ўпэў не ны, 
што звя лі б нам ву шы ад ма ту, якім па ча ста
ваў бы нас на зі ра ны аб’ ект. Ча ла век. Ужо 
не на ся ко мае. Не мяс ное ва лак но. Але па
вя лі чым яго ў дзе сяць ты сяч ра зоў. Але не 
спа ло хай ма ся та го, што ўба чым, та му што 
ўба чым са міх ся бе. У сва іх сум не вах і за па
ле, не даг ля дах і стра хах, маг чы мых і ўсё ж 
ім пе ра тыў ных для ча ла ве ча га ві ду га нар лі
вас ці і фа на бэ ры стас ці, але і аль т ру із ме, 
муж нас ці, а так са ма ба яз лі вас ці, ім к нен нях, 
ма рах і, на рэш це, прыс во е ных кож на му 
з нас аб ме жа ван нях і маг чы мас цях звя за
ных з ге на мі, вы ха ван нем, куль ту рай. Мы 
та кія, на пер шы по гляд, сха ва ныя па між та
кі мі ж як мы, збі тыя пе рад зас ло на мі су поль

на га фо ну; 
а на дру гі — вы
ры ва ем ся спа
між іх з усёй 
сва ёй сі лай. 
Хо чам вы лу
чыц ца ха ця б чыр во ным пін жа ком, ва ла са мі 
па фар ба ва ны мі ў ру жо вы ко лер, май ба хам 
за мест фі а та, за ла той ап лат най кар тай ці 
на ват гар ш ком, яко га не ку піць су сед, за 
пяць ты сяч зло тых.

У той фа таль ны дзень, а я пі шу гэ ты 
тэкст у чац вер пад ве чар, Кшыш таф Пя чын
скі, вы дат ны ак цёр, і вель мі пры стой ны ча ла
век, але кра на ю чы ін шых сва ёй ма стац кай 
ін шас цю, вы ра шыў ап ра нуц ца ў чыр во ную 
кур т ку. Ча му не ў абыякую шэ рабу рую? 
Да вай це па кі нем гэ тае пы тан не ў ра зу мен ні 
алю зіі, бо хтось ці ўсмі ха ец ца, каб бліс нуць 
за ла тым зу бам, а хтось ці не шка дуе сва ёй 
ма ла дой і пры го жай жон цы да ра гіх фут раў. 
Чыр во ная кур т ка, як чыр во ная ану ча на 
раз’ я ра на га тэ ста стэ ро нам бы ка, вык лі ка ла 
ў ад ным з мі на коў сап раў д ную жы вёль ную 
лю тасць. Кшыш таф Пя чын скі апі саў гэ та 
так: «Му жык, пра хо дзя чы мі ма мя не, зак ры
чаў: «Ты, пе дзік!». Я ру шыў ус лед за ім і спы
таў ся, ча му ён так мя не на зваў. А ён пра цяг
ваў «Ты, пе дзік, убек!». Плю нуў мне ў твар 
і па чаў штур хаць на га мі. Я па чаў аба ра няц
ца...». Ак цёр, вя до мы сва і мі кры тыч ны мі 
вы каз ван ня мі аб за ган ных па во дзі нах мно гіх 
ка та ліц кіх іе рар хаў у Поль ш чы і на о гул цем
ра шаль стве част кі цар коў ных і па лі тыч ных 
пар тый, з асаб лі вым ак цэн там на зла вес ную 
па лі тыч ную дзей насць ПіС, мяр куе, што стаў 
ах вя рай рас паль ва най імі не та ле ран т нас
ці. Гэ та згод нае з тым, што я сам на зі раю. 
Ад ся бе да дам, што так са ма і я з’яў ля ю ся 
ах вя рай іх няй му раш ні ко вай ва ро жас ці да 
не па доб ных да іх, цем ра шаль скай ксе на фо
біі і ма ні пу ля тыў на га па пу ліз му. Усё роў на, 
ці па а соб ная му раш ка ду мае, сум ня ва ец ца, 
ці шу кае іс ці ну. Важ на, каб тры ма ла сваю 
пы су пад зам ком, а «ру кі па швах». Кож ная 
ад на, зна чыць — усе. Ад нак, што вы ні кае 
з ра зу мо ва га эк с пе ры мен ту аб про стым па
шы рэн ні — яны асоб ныя, не паў тор ныя. Да
клад на так. Але не вя до ма, ці кож ная з іх аб 
гэ тым ве дае. Або ці жа дае пра гэ та ве даць. 
Спра ва ў жа дан ні. У ча ла ве чым, ін ды ві ду аль
ным жа дан ні. Пры яго ад сут нас ці су сед ка, 
што на бы ла гар ш чок за 5 ты сяч зло тых, так
са ма бу дзе ап ля ва ная і аб ла я на як пе дзік. 
Хоць яна су сед ка, а не су сед.

Мі ра слаў ГРЫ КА
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Прэм’ е ры бе ла ру скіх тан-
цаў, ка ляд кі на роз ных мо-
вах — так пра вя лі свя точ-
ную суст рэ чу у сераду 17 
студзеня дзе ці з Па чат ко-
вай шко лы № 4 у Бе ла сто-
ку. Тут, як што год, пра хо-
дзіць ура чы сты ка ляд ны 
ве чар, у якім пры ма юць 
удзел шмат па ка лен ныя 
сем’і. За пад рых тоў ку ме-
ра пры ем ства ад каз най бы-
ла на стаў ні ца бе ла ру скай 
мо вы Алі на Ваў ра нюк

— У мя не вель мі здоль ныя дзе ці, гэ та 
папер шае, — ад зна чы ла ар га ні за тар ка. 
— А падру гое, усё мож на знай с ці ў ін
тэр нэ це.

Сце ны і на ша ах во та
Як вя до ма, дзя ку ю чы на ма ган ням 

баць коў, якія ха це лі, каб іх дзе ці вы ву ча лі 
бе ла ру скую мо ву, ма ем сён ня між ін шым 
навучанне ў шко ле № 4. Ад ным з яр кіх ар
га ні за та раў на ву чан ня бе ла ру скай мо ве 
ў шко ле з’яў ля ец ца Мі ра слаў Пя кар скі.

— Мае дзе ці ўжо даў но за кон чы лі 
на ву ку ў гэ тай шко ле. Яны — сту дэн т кі, 
амаль што кан ча юць на ву ку, — ска заў 
Мі ра слаў Пя кар скі. — Быў я ад па чат ку, 
ка лі ства ра ла ся на ву чан не бе ла ру скай 
мо ве і з пры ем нас цю гля джу, што ў шко
ле но вае і на коль кі па мя ня лі ся ўмо вы 
на ву кі. Ха ця б строі дзя цей, ха ця б уся 
тэх ні ка. Та го не бы ло на па чат ку! Пер ша
па чат ко ва бы лі сце ны і на ша ах во та, каб 
штось ці зра біць.

Пуб лі ка — баць кі, ба бу лі і дзя ду лі, 
а так са ма зор кі бе ла ру скай роксцэ ны 
аг ля да лі най ма лод шых — ге ро яў «Свя
точ на га ве ча ра».

— Пры ем на, ка лі мож на на дзя цей 
гля дзець, про ста па слу хаць, — ска за ла 
Іло на Кар пюк — ма ці Льва, які вы сту паў 
на сцэ не. — Мож на пас ля па він ша ваць 
з вы сту пам. Вя до ма, што дзе ці роз ныя, 
пароз на му пе ра жы ва юць, ма юць роз

ныя здоль нас ці. Тым бо лей важ нае, каб 
як най больш іх пры ма ла ўдзел у та кіх ме
ра пры ем ствах. А мы ра зам з імі.

Най важ ней шае 
па слу хаць дзя цей

Тым, што да ло штур шок для ства рэн
ня не паў тор най ат мас фе ры «Свя точ на га 
ве ча ра» бы лі са мі вуч ні. Ме на ві та імі ін с
пі ра ва ла ся на стаў ні ца бе ла ру скай мо вы.

— Пер шую ка ляд ку на іс пан скай мо ве 
знай шоў Олюсь Здрай коў скі і яна яму 
вель мі спа да ба ла ся, — ска за ла на стаў ні
ца Алі на Ваў ра нюк. — Та му мы вы ра шы
лі зра біць ме ра пры ем ства. Най важ ней
шае — па слу хаць дзя цей, улі чыць тое, 
што ім па да ба ец ца.

Ве ра ў сва іх вуч няў ад на ча со ва ма ты
вуе іх са міх. Та му дзе ці без не пат рэб ных 

хва ля ван няў вы сту па лі пе рад дзя сят ка мі 
гле да чоў.

— Па ні Ваў ра нюк па ба чы ла, як я ста
ра ю ся і пап ро сту мя не вы бра ла, — ад
зна чыў Олесь Здрай коў скі пас ля вы сту
пу. — Вель мі люб лю вы сту паць, гэ та ці ка
ва і пры ем на. Вель мі люб лю іс пан скую 
мо ву. Мо жа ў бу ду чы ні бу ду яе вы ву чаць.

— Вя до ма, дзе ці ма юць шмат за нят
каў, не толь кі ў шко ле, але і па заў роч
ных. Усёта кі яны са мі хо чуць удзель ні
чаць у та ко га ро ду ме ра пры ем ствах. 
Мы са мі тро хі спя ва ем у ха це. Мы пес ні 
вы ву ча лі на май старкла сах, — ска за ла 
Ка ця ры на Паў лоў ская — ма ці Ні кі і Вік
та ра. — Ма гу ска заць, што пес ню, якую 
спя ва ла Ні ка, мой Ві тэк пу скаў для свай
го на стаў ні ка па пер ку сіі і ад яго на ву
чыў ся гэ ту пес ню граць. Я гэ тым вель мі 
га на ру ся!

Тое, ча го яш чэ не бы ло
Зда ец ца, што «Свя точ ны ве чар» 

у Па чат ко вай шко ле № 4 быў неп рад ка
заль ным не толь кі для ўдзель ні каў, але 
і са міх ар га ні за та раў. Перш за ўсё ад чу
ва лі ся спан тан насць і сва бо да. Усё іш ло 
сва ёй да ро гай.

— Раб лю тое, ча го ў на шай шко ле 
яш чэ не бы ло, — ад зна чы ла Алі на Ваў ра
нюк.— Вы ву чы ла я з дзець мі ка ляд кі роз
ных на ро даў: бе ла ру ская, ук ра ін ская, 
іс пан ская, габ рэй ская, лі тоў ская, сла вац
кая, ан г лій ская...

І ме на ві та га ла сі стыя вуч ні пра спя ва лі 
ка ляд кі так, што пра чы на лі ся на ват апош
нія ра ды слу ха чоў на гім на стыч най за ле.

— Вя до ма, што на па чат ку ўсё ро біц ца 
ў ас ноў ным для сва іх дзя цей, — ска заў 
Мі ра слаў Пя кар скі. — Вя до ма, што паз
ней хо чац ца неш та зра біць так са ма для 

Свя точ ны ве чар 
па-на ша му ін шых. Я з пры ем нас цю ся джу ў ку точ ку, 

ні дзе там да лё ка не іду.

Бе ла ру скі на род ны та нец «Юрач ка», 
дзі ця чы бе ла ру скі та нец «Ду да ры кі», ды 
бы та вы «Вальс», які тан ца ва лі на га рад
скіх ве ча ры нах — гэ та ўсё прэм’ ер ныя 
вы сту пы дзя цей з «чац вёр кі», якія мож на 
бы ло па гля дзець на ве ча ры не.

— Сён ня бы лі но выя ну ма ры, бо мы 
пра цу ем над но вай пра гра май, — ад зна
чы ла на стаў ні ца тан ца ў ка лек ты ве «Пад
ляш скі вя нок» Ак са на Прус. — Хо чам 
пры маць удзел у фе сты ва лях, ат рым лі
ва ем зап ра шэн ні... Ёсць у нас твор чыя 
пла ны!

Не толь кі су стрэц ца 
на сур’ ёз ным уз роў ні

Фо нам для дзі ця чых вы сту паў быў 
так са ма ня доў гі ро лік, які мож на бы ло 
па гля дзець на сця не гім на стыч най за лы. 
Ма стак з пя ску ства раў не паў тор ныя 
кад ры, якія на пэў на тра пі лі да да рос ла га 
гле да ча.

— Ду маю, што для баць коў вя лі кая 
пры ем насць, што мо жам не толь кі су
стрэц ца на та кім сур’ ёз ным уз роў ні, па
га ва рыць пра баць коў скія спра вы, але 
так са ма ра зам па гу ляць, — ска за ла Іло
на Кар пюк. — І вы сту пы, якія ла дзім для 
дзя цей і для ін шых баць коў, гэ та для нас 
вя лі кая пры ем насць, ра дасць. Гэ та так
са ма мо мант рэ ляк су, які ма ты вуе, але 
і вя лі кая пры ем насць.

Аказ ва ец ца, дзя ку ю чы агуль на му 
па ра зу мен ню, на «Свя точ ным ве ча ры» 
ў Па чат ко вай шко ле № 4 кож ны знай
шоў неш та са бе.

— Я ўсё жыц цё пра цую і з дзець мі, 
і з да рос лы мі, мне ці ка ва пра ца ваць 
і з ты мі, і з дру гі мі, — ска за ла Ак са на 
Прус. — Ад нак дзе ці больш ад чу ва юць 
тое, што хо чаш ім пе ра даць. Та му, ка
неш не, пра ца ваць з дзець мі ці ка вей.

Тэкст і фота Улі ШУБЗДЫ
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Х
і ба кож ны з нас на свой лад 
пад су моў вае мі ну лы год і вя жа 
спа дзя ван ні з чар го вым. Вя до
ма, што кож на му ча ла ве ку най

важ ней шае яго нае і яго бліз кіх зда роўе. 
Мне, як шмат га до ва му рад на му Ар лян
скай гмі ны ка нец 2017 го да з’яў ля ец ца 
доб рай на го дай для яго пад су ма ван ня, 
па раў нан ня з мі ну лым, змен у жыц ці.

На дзень 30 лі ста па да 2017 го да 
ў Ар лян скай гмі не (у 26 мяс цо вас цях) 
пра жы ва лі 2882 асо бы, з ча го ў са мой 
Ор лі 894. Дзе ля па раў нан ня: на дзень 
31 снеж ня 2016 го да ў гмі не пра жы ва ла 
2917 асоб, з ча го ў са мой Ор лі 901 асо
ба. За амаль адзін год лік на сель ні цтва 
па мен шаў на 35 асоб, з ча го ў са мой 
Ор лі на сем. І тут зда ры ла ся неш та но
вае — у па пя рэд ніх га дах ця гам ад на го 
го да па мі ра ла ў два ра зы больш лю дзей, 
а гэ та аба зна чае, што тых най ста рэй
шых лю дзей за ста ло ся ўжо вель мі ма ла. 
Ады хо дзяць га лоў ным чы нам ура джэн цы 
1920х га доў і ма лод шыя. Гэ та так са ма 
аба зна чае, так мяр кую, што ця гам ней ка
га пе ры я ду па мі раць бу дзе ням но га — па
куль ма лод шыя не па ста рэ юць. А пас ля 
зноў, што вель мі сум нае, зноў па сып люц
ца па хо ві ны. Та кая чар го васць жыц ця. 
І ўзнік не но вая з’я ва — лік на сель ні цтва 
знач на па мен шае, але, аб сур д на, Ар
лян ская гмі на ў фі нан са вым вы мя рэн ні, 
у пе ра лі ку на ад на го жы ха ра, ста не яш
чэ ба га цей шай. Што бу дзе з менш люд
ны мі гмі на мі — па ка жа час. Ар лян ская 
гмі на пры мяр коў ва ец ца (бы ло не каль кі 
су стрэч з рад ны мі су сед няй гмі ны, ла
дзяц ца су поль ныя фэ сты) злу чыц ца 
ў бу ду чы ні з су сед няй Чы жоў скай гмі най, 
па доб най у куль тур ным і кан фе сій ным 
пла не.

ГМІН НЫ БЮ ДЖЭТ
Бю джэт Ар лян скай гмі ны на 2018 год 

бу дзе рэ кор д ным, яко га да гэ туль яш чэ 
не бы ло. А ме на ві та пла ну юц ца вы дат кі 
на амаль 22 358 ты сяч зло таў (пры звыш 
шас нац ца ці мі льё нах да хо ду), а з гэ та га 
лі ку амаль 11 640 ты сяч пой дзе на ін ве
сты цыі. На па га шэн не амаль шас ці мі
льён на га дэ фі цы ту прыз на ча юц ца воль
ныя срод кі ў 200 ты сяч, пе ра вы шэн не за 
два з па ло вай мі льё на ды доў га тэр мі но
вы крэ дыт у 3,2 мі льё на зло таў.

Яш чэ адзі нац цаць га доў та му гмін ны 
бю джэт зак лю чаў ся ў шас ці мі льё нах 
зло таў, а рас хо ды на ін ве сты цыі ся га лі 
толь кі 950 ты сяч. Го дам паз ней, у 2007 
го дзе, рас ход скла даў 7 160 ты сяч зло
таў, пры ход 5 860 ты сяч, а на ін ве сты цыі 
прыз на ча ла ся 2 535 ты сяч зло таў.

Ця пе раш нюю сі ту а цыю ў гмі не мож на 
аца ніць і да ца ніць, па раў ноў ва ю чы яе 
з сі ту а цы яй у ра ней шых склі кан нях пры 
ра ней шых вой тах. І так:

— пад вой там Мі ха лам Іван чу ком 
у 1999 го дзе з бю джэ ту гмі ны (амаль 3 
470 ты сяч зло таў пры хо ду і за 3 800 ты
сяч рас хо ду) на ін ве сты цыі прыз на ча на 
ня поў ныя 737 ты сяч зло таў.

— пад вой там Янам До ба шам у 2000 
го дзе з гмін на га бю джэ ту (за 3 654 ты сяч 
пры хо ду і за 3 513 зло таў рас хо ду) на ін
ве сты цый ныя за да чы бы ло прыз на ча на 
ледзь 18 182 зло ты.

ІН ВЕ СТЫ ЦЫІ
За раз са ма кі ра ван не Ар лян скай гмі

ны прын цы по ва кі ру ец ца кло па там пра 
раз віц цё гмі ны, па вы шан нем жыц цё ва га 
стан дар ту на сель ні цтва пры ад на час ным 
за ха ван ні фі нан са вай бяс пе кі і ім к нен
нем да зда быц ця еў ра са юз ных срод каў 
на рэ а лі за цыю ін ве сты цый ных за дач. 
У 2017 го дзе най больш ін ве сты цый бы ло 
ў са мой Ор лі.

У маі 2017 го да бы ла пад пі са на да мо
ва на па бу до ву Гмін на га цэн т ра куль ту
ры ў Ор лі, а ў чэр ве ні па ча ла ся па бу до ва 
двух па вяр хо ва га бу дын ка з ка рыс най 
плош чай 957,14 кв. мет раў, плош ча за
бу до вы 466,14 кв. мет раў. Гэ та вя лі кі 
бу ды нак вар тас цю за 5,5 мі льё на зло таў, 
яко га здаў на ча ка юць жы ха ры, бу дзе 
ві зіт кай гмі ны. За вяр шэн не бу даў ні чых 
ра бот прад бач ва ец ца на па ло ву ве рас ня 
2018 го да. У снеж ні 2017 го да вы кон ваў
ся дах. У бу дын ку пер шы па верх зой ме 
шмат фун к цы я наль ная кан цэр т ная за ла 
са сцэ най і гля дзель няй, а на дру гім па

вер се кан фе рэн цый ная за ла, біб лі я тэ ка, 
свят лі ца і за ла для рэ пе ты цый. За вяр ша
ец ца пер шы этап па бу до вы, у 2018 го дзе 
дру гі этап з пла на ва ным кош там у 4 100 
ты сяч зло таў.

зло таў, з ча го аж 675 ты сяч фі нан са ва ла 
Ар лян ская гмі на.

У Ма лін ні ках бе ла стоц кае ад дзя лен не 
Ге не раль най ды рэк цыі кра ё вых да рог 
і аў таст рад па бу да ва ла з ад на го бо ку 
тра ту а ры з бе то на ас фаль ту двух мет ро
вай шы ры ні на ад рэз ку 860 мет раў кош
там 525 ты сяч зло таў.

У 2017 го дзе кош там 64 ты сяч зло таў 
бы ла ап ра ца ва на тэх ніч ная да ку мен та
цыя на пе ра бу до ву гід ра фор няў у Ор лі 
і Алек шах. Так са ма бы ло зда бы та да фі
нан са ван не вар тас цю звыш 47 ты сяч на 
па бу до ву гуль ня вых пля цо вак з трэ на
жор ны мі мі ніўста ноў ка мі ў Ма лін ні ках, 
Мік ла шах і Вуль цыВы га ноў скай. Агуль
ны кошт пра гра мы ў трох мяс цо вас цях 
склаў 74 ты ся чы зло таў.

У Ар лян скай гмі не рэ а лі зу ец ца чар го
вы пра ект «Бу до ва фо та воль
та вай уста ноў кі і со неч ных 
ка лек та раў». Ула даль ні кі 98 
гас па да рак ат ры ма юць да фі нан
са ван не на гэ тую ін ве сты цыю. 
Кошт пра гра мы амаль 1830 
ты сяч зло таў, у тым да фі нан са
ван не — за 1141 ты ся чу зло таў 
і ўзно сы жы ха роў за 685 ты сяч 
зло таў. У 2018 го дзе гмі на шля
хам тар гоў вы лу чыць вы ка наў цу, 
бу дзе вес ці ін ве стар скі наг ляд 
ды пад вя дзе кан чат ко вы пры ём 
і раз лік пра гра мы. Рэ а лі за цыя 
ў 2018 го дзе.

У 2018 го дзе пла ну юц ца так са ма:
— пе ра бу до ва гмін най да ро гі ў Ма лін

ні ках (ка лі бу дзе да фі нан са ван не); пла на
ва ны кошт 908 ты сяч зло таў;

— у Паш коў ш чы не пе ра бу до ва гмін
най да ро гі за 132 ты ся чы зло таў і пе
ра бу до ву па вя то вай да ро гі за 1 мі льён 
зло таў (уз нос Ар лян скай гмі ны 750 ты
сяч і ўзнос Бель ска га па ве та 250 ты сяч 
зло таў);

— у Кры вя ты чах пе ра бу до ва па вя то
вай да ро гі за 1600 ты сяч зло таў (уз нос 
Ар лян скай гмі ны 1200 ты сяч і ўзнос Бель
ска га па ве та 400 ты сяч зло таў);

— куп ля кат ла для школь най кух ні за 
20 ты сяч зло таў;

— су фі нан са ван не па бу до вы хат ніх 
ачыш чаль няў сцё каў, пла на ва ны кошт 
18 ты сяч зло таў;

— да та цыя для Бель ска га па ве та на 
тэх ніч ную да ку мен та цыю пе ра бу до вы да
ро гі ў Кош ках — 25 ты сяч зло таў.

Бе ла стоц кае ад дзя лен не Ге не раль
най ды рэк цыі кра ё вых да рог і аў таст рад 
пла нуе каш тоў ную ін ве сты цыю, якая 
част ко ва бу дзе рэ а лі за ва на на тэ ры то
рыі Ар лян скай гмі ны. Бу дзе гэ та пе ра бу
до ва 37кі ла мет ро ва га ад рэз ка кра ё вай 
да ро гі № 66 з Бель скаПад ляш ска га 
да дзяр жаў най мя жы ў По лаў цах ра зам 
з пе шаве ла сі пед ны мі да рож ка мі. Цэ лая 
ін ве сты цыя мае каш та ваць больш за 200 
мі льё наў зло таў. Па ча так прац у 2018 го
дзе, за вяр шэн не ў 2021 го дзе.

Тэкст і фо та Мі ха ла МІН ЦЭ ВІ ЧА

2017 год 
у Ар лян скай гмі не

Во сен ню бы ла вы ка на на тэр ма ма дэр ні
за цыя бу дын ка Гмін най уп ра вы. У рам ках 
пра ек та пры вы ка ры стан ні еў ра са юз ных 
фон даў за 481 ты ся чу зло таў (увесь кошт 
ін ве сты цыі — амаль 740 ты сяч зл.) бы лі 
вы ка на ны но вы дах, тэр ма і за ля цыя і ўцяп
лен не сцен пад ва ла, зма дэр ні за ва на 
бы ла ка цель ня і абаг ра валь нае аб ста ля
ван не ды за ме не на акон ная ста ляр ка пад
ва ла ды пер шых двух па вер хаў. Так са ма 
бы ла вы ка на на аб лі цоў ка бу дын ка ды ра
монт вон ка вых пры ступ каў і бы лі за ма ца
ва ны фо та воль та выя па нэ лі. Па шы ра ны 
бы лі так са ма ўва ход ныя пры ступ кі ў бу ды
нак ды зма дэр ні за ва ны ба ка выя.

Бу ды нак Гмін най уп ра вы з но вай аб
лі цоў кай прэ зен ту ец ц ца да стой на, да 
та го ж уста ноў ле на лі тар ную шыль ду 
„Urząd Gmi ny”, а над ёй раз меш ча на вя лі

кі герб Ар лян скай гмі ны, які ве ча рам пад
с вет ле ны знут ры. За раз поў нас цю вы ка
ры стоў ва ец ца пер шы па верх бу дын ка, 
які яш чэ дзе сяць га доў та му зай ма лі пош
та і тэ ле ка му ні ка цый нае аб ста ля ван не. 
За раз там бель скі Ка а пе ра тыў ны банк 
(аран дуе па мяш кан не), Гмін ная вод ная 
су пол ка, Гмін ны ася ро дак са цы яль най 
да па мо гі ды фі лія пош ты, якой на па ло ву 
змен ша ны да сю леш ні мет раж.

У 2017 го дзе па ча ла ся ў Ор лі раз бу
до ва і пе ра бу до ва ачыш чаль ні сцё каў 
(гэ та дру гая вя лі кая ін ве сты цыя). Бу дуць 
па бу да ва ны но вы ўмяш чаль нік да ваз ных 
сцё каў ды па вет ка на асу ша ны аса дак. 
Бу дзе ра ман та ва на га лоў ная пе ра пам
поў ня ды тэх на ла гіч ны і гас па дар чы бу
дын кі. Паў ста не фо та воль та вая ўста ноў
ка, а ўча стак бу дзе аб га ро джа ны. Кошт 
ін ве сты цыі скла дзе за 2 600 ты сяч — усё 
з гмін на га бю джэ ту. За вяр шэн не ра бот 
прад бач ва ец ца на ка нец чэр ве ня 2018 
го да. Пла на ва ныя кош ты (ІІ этап) — 1650 
ты сяч зло таў.

У вёс цы Спіч кі бу да ва ла ся но вая свят
лі ца, у ве рас ні быў за кры ты так зва ны 
сы ры стан; за вяр шэн не ра бот у чэр ве ні 
2018 го да, а за да ча, поў нас цю фі нан са
ва ная з гмін на га бю джэ ту, бу дзе каш та
ваць амаль 450 ты сяч зло таў; дру гі этап 
— 280 ты сяч зло таў.

У вёс цы Ры го раў цы бы ла пе ра бу да ва
на па вя то вая ву лі ца на ад рэз ку 760 мет
раў і ўез ды на па над вор кі (з бе тон ных 
бру скоў). Кошт ін ве сты цыі 900 ты сяч 

Драў ля ныя да мы
У вёс цы Плян та На раў чан скай гмі ны 

Гай наў ска га па ве та ёсць больш двац ца ці 
драў ля ных да моў і не ка то рыя з іх з га нач-
ка мі. Во ка пры цяг ва юць пры го жыя да мы, 
між ін шым, Ле ны і Мі ка лая Хар ке ві чаў (по-
бач іх до ма ста іць драў ля ны баць коў скі 
дом, пе ра ве зе ны з род най вё скі спа да ры-
ні Ле ны, у якім раз мяш ча ец ца ся мей ны 
му зей), Мал га жа ты Краў чык, Ярас ла ва 
Муч ко, Ян кі і Ма рыі Яне ляў, Ста ніс ла ва 
Яне ля, Ва лян ці ны Са мой лік, Аляк сан д ра 
Клі мю ка, Ве ры Клі мюк, Ула дзі мі ра і Зоі Клі-
мю коў (за раз іх дом пу стуе), Ба жэ ны Нес-
ця рук, Юрыя і Ні ны Лят коў скіх, Ні ны Ба рэч-
ка, Ні ны Кот ды Ма рыі і Мі ха ла Вась ко.

Гэ тыя жы ха ры дба юць пра свае да мы, 
ра ман ту юць іх, на бі ва юць ша лёў кі, пад ш-
чыт ні кі, на да кон ні кі, па да кон ні кі і на ву голь-
ні кі, ма лю юць. Ро бяць усё, каб у ха тах бы-
ло пры туль на і цёп ла зі мой. У не ка то рых 
з іх я быў у ся рэ дзі не і мне па да ба ла ся. Мо-
жа та му, што я так са ма шмат га доў жы ву 
ў драў ля най з тоў стых сас но вых бяр вён 
баць коў скай ха це. І яе свой скі клі мат мне 
най лепш ад па вя дае. У ім цёп ла і зі мой. Не 
трэ ба мно га па ліць у пе чы.

Шмат га доў та му свае ха ты раз бу да-
ва лі для двух сем’ яў Ва лян ці на Са мой лік 
і Ула дзі мір Клі мюк з жон кай Зо яй. Яны да 
ра ней іс ну ю чых хат да бу да ва лі дру гую та-
кую са мую част ку, спа лу ча ю чы абедз ве 
ў ад ну. Гэ тыя ха ты ма юць ці ка вую раз вяз-
ку, асаб лі ва ха та Ва лян ці ны Са мой лік. Ні-
дзе больш та кой пла ні роў кі ха ты як у спа-
да ры ні Ва лян ці ны я не су стрэў. 

Да ро гу 
ад ра ман та ва лі... 
У кан цы мі ну ла га го да пі саў я на ста рон-

ках „Ні вы”, што па трэб ны ра монт раз’ ез-
джа на га ўха бі ста га ка вал ка ас фаль та вай 
па вя то вай да ро гі ў вёс цы Плян та На раў-
чан скай гмі ны на суп раць ко ліш ня га чы гу-
нач на га вак за ла ПКП На раў ка. 15 снеж ня 
2017 го да вы сту піў я з та кім жа па сту ла-
там на се сіі Гмін най ра ды ў На раў цы. І за-
раз ат ры маў ад каз кі раў ніч кі Праў лен ня 
па вя то вых да рог у Гай наў цы інж. Кры сты-
ны Міш чук і яго пра цы тую, бо гэ та важ на:

„(...) ubyt ki w na wierz ch ni bi tu micz nej na 
przed mio to wym od cin ku dro gi po wia tо wej nr 
1612 В zos ta ły uzu peł nio ne ma są mi ne ral no-
as fal to wą na zim no w dniu 19.12.2017 r.”

У гэ тым ад ка зе ад на хлус ня. Як ка жуць, 
па пе ра ўсё выт ры мае. Яш чэ да 12 сту дзе-
ня 2018 го да (ка лі як раз пі шу гэ тыя сло вы) 
ніх то гэ та га ад рэз ка вы шэй з га да най да ро-
гі не ра ман та ваў. Ніх то на ват і паль цам не 
па ва ру шыў. А ён ства рае вя лі кую не бяс пе-
ку ў да рож ным ру ху. Кі раў ніч ка ППД у Гай-
наў цы ўво дзіць ка рэс пан дэн та „Ні вы” і за-
ад но гмін на га рад на га ў На раў цы ў зман. 
Вар та да даць, што та кі сам ад каз ат ры маў 
так са ма войт На раў чан скай гмі ны Мі ка-
лай Па вільч.

Ба га ты ве чар
13 сту дзе ня гэ та га го да ў Гмін ным ася-

род ку куль ту ры (ГАК) у На раў цы Гай наў-
ска га па ве та ар га ні за ва лі кан цэрт бе ла ру-
ска га ка за ча га ан сам б ля „Баць ка ата ман” 
з Мін ска. У ім вы сту па юць пра фе сі я наль-
ныя спе ва кі, му зы кан ты і тан цо ры

Бы ло гэ та яр кае і за па мі наль нае куль-
тур на-за баў ляль нае ме ра пры ем ства, якое 
ар га ні за ва ла ды рэк тар ГАК Га ле на Ма ры ё-
ля Рэ ент на юлі ян ска га сіль вест ра. Мін скі 
ан самбль спя ваў пес ні, між ін шым, „Ноч ме-
сяч ная”, „Ві шань ка-ча рэ шань ка”, „Не для мя-
не прый дзе вяс на”, „Рас п ра гай це хлоп цы 
ко ней”, „Лю ба мне, ког да Нё ман раз ли ва ет-
ся”, „Чор ны во ран”, „Ка ким ты был”, „Гу ляй 
ка зак”, „Рас ста ва ла ся ка зач ка”. Па на ва ла 
пры ем ная ат мас фе ра. Пас ля кож най пес ні 
бы лі бур ныя воп ле скі слу ха чоў.

Ар ты сты-спе ва кі спя ва лі вель мі пры го-
жа, а ся род іх вы лу ча лі ся са лі сты Ула дзі-
мір Кук сян коў і Ка ця ры на Мядз ве дзе ва. 
Пе сень у іх вы ка нан ні слу хаў бы і слу хаў. 
Гле да чы доў га не ад пу ска лі за меж ных ар-
ты стаў са сцэ ны. Па слу хаць кан цэрт прый-
шлі і пры е ха лі жы ха ры, між ін шым, На раў кі, 
Гуш чэ ві ны, Но ва га Ляў ко ва, Ле шу коў, Сві-
на ро яў. За поў не ны былі уся кі на зала і хол. 
На за кан чэн не кан цэр та на раў ча не куп ля лі 
кру жэл кі з за пі сам пе сень вы дат на га бе ла-
ру ска га ка лек ты ву „Баць ка ата ман”

Ян ка ЦЕ ЛУ ШЭЦ КІ
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Ху лі га ны 
не звя лі ся
Вё ска Плян та На раў чан скай гмі ны 

Гай наў ска га па ве та на пер шы по гляд 
ці хая, спа кой ная. Але гэ та толь кі так 
зда ец ца та му, хто яе не ве дае. Ху лі га ны 
бы лі тут зда вён-даў на.

Ра ні цай 17 сту дзе ня гэ та га го да ўба-
чыў я сар ва ныя афі шы і пла ка ты з дзвюх 
до шак аб’ яў. Ка му яны пе раш ка джа лі? 
Ся род аб’ яў бы лі, між ін шым, свя точ на-
на ва год нія па жа дан ні жы ха рам На раў-
чан скай гмі ны, у тым лі ку і плян таў цам. 
Усе іх вы лу пі лі ра зам з кноп ка мі.

Я доб ра пом ню, якое ху лі ган ства 
бы ло ў Плян це паў ве ка та му. На чы гу-
нач ным вак за ле бы ла свят лі ца. У ёй 
адзін раз у ты дзень дэ ман ст ра ва лі ся кі-
на філь мы. Пры яз джа ла та ды аб’ яз ное 
кі но (кі на пе ра соў ка). Кі на ме ха нік і фур-
ман на ба ло на вым во зе пры во зі лі з са-
бой кі на а па ра ту ру, кі нап лён кі і ру ха вік 
унут ра на га зга ран ня, які кру ціў ды на ма, 
а тое да ва ла элек т ра ток (бы лі та ды тут 
яш чэ не э лек т ры фі ка ва ныя вё скі).

Плян таў скі ху лі ган та ды ра біў кі на пе-
ра соў ш чы кам г.зв. ску сы. Ён пра бі ваў 
ка ме ры ў ка лё сах, рас п ра гаў ка ня або 
глу шыў ру ха вік. Бы ва ла горш, ка лі пе ра-
рэз ваў элек т рап ра ва ды. У за ле ад ра зу 
ста на ві ла ся цём на. За паль ва лі та ды 
фа нар, які ва зіў з са бою фур ман. Вы бя-
гаў фур ман з за ла ў це мень но чы за ху-
лі га нам, а яго і след пра стыў. Кі на се анс 
зры ваў ся. Усе ве да лі ху лі га на ды па бой-
ва лі ся яго за ча піць, аб мі на лі зда лёк. 
Па ней кім ча се ху лі га на ўсё ж зла ві лі 
і па са дзі лі ў тур му. У на ва кол лі ад ра зу 
пас па кай не ла. Але ка лі яго вы пус ці лі 
на сва бо ду, ён зноў ра біў шко ду, уз лом-
ваў ся ў пра дук то выя ма га зі ны, краў 
і раз бі ваў ма та цык лы ды ро ва ры. Ці ра-
біў гэ та сам? Ха дзі лі чут кі, што іс на ва ла 
«шай ка», якой ён быў пра ва ды ром. 

Што ў 2018 го дзе?
Ула ды Гай наў кі мно га ўва гі прыс вя-

ча юць, між ін шым, га рад скім ву лі цам, 
ад наў лен ню іх ма ста вых і тра ту а раў, 
а так са ма ву ліч на га элек т ра ас вят лен-
ня. Сё ле та зап ла на ва лі ма дэр ні за ваць 
ма ста выя ву ліц па э таў Ка ха ноў ска га, 
Ту ві ма і Міц ке ві ча ды Цэль най, Цес най, 
Пша ніч най і Ура джай най, а так са ма 
ву лі цы Бе ла веж скай на паў кі ла мет ро-
вым ад рэз ку ад ву лі цы Піл суд ска га да 
ву лі цы Пар ка вай.

У гэ тым го дзе пе ра бу ду юць даж джа-
вую ка на лі за цыю на ву лі цах Бя ро за вай 
і Грун валь д скай да ра чул кі Лес най ды на 
ву лі цы Рэя (І этап). Бу дзе па бу да ва ны но-
вы фан тан у га рад скім бя ро за вым пар ку 
(ця пе раш ні не вя лі кі фан тан чык лік ві ду-
юць). У пла не да вы ка нан ня сё ле та ёсць 
так са ма ма ні то рынг го ра да.   (яц)

Кож ны Но вы год з’яў ля ец ца важ най 
па дзе яй як у жыц ці кож на га ча ла ве ка, 
так і ў жыц ці яго кра і ны. Вось та му пе рад 
кож ным Но вым го дам і на па чат ку яго па
яў ля юц ца роз ныя праг но зы, пра ро цтвы 
на тэ му гэ та га, якім бу дзе на сту па ю чы 
год і чым ён мо жа па ра да ваць нас ці зас
му ціць.

Пе рад на мі 2018 год. Ба га ты і ён на 
роз ныя праг но зы і пра ро цтвы. І, на жаль, 
больш тры вож ныя яны, як доб рыя, ап ты
мі стыч ныя. Вось не ка то рыя з іх:

Пра ро чаць яны кло па ты для на ша га 
Еў ра са ю за, для яго ва лют най сі стэ мы еў
ра, вы хад з яго но вых кра ін, што ў сваю 
чар гу пры вя дзе да гас па дар ча га ха о су, 
збяд нен ня са юз на га на сель ні цтва, ма са
вых пра тэ стаў у мно гіх ста лі цах, та кіх як 
Рым, Мад рыд, Бер лін, Па рыж. Бу дуць рас
ці ў сі лу і ак ты ві за вац ца край нія пра выя 
сі лы. Еў ра са юз ны кры зіс ад рыг нец ца, ад
ным сло вам, Еў ро пе і ўся му све ту... І гэ та 
яш чэ не ўсе бе ды. Па доб на ма юць прач
нуц ца іс лан д скія вул ка ны і пак рыць сва ёй 
так січ най хма рай Нар ве гію. І зга рыць ан г
лій скі пар ла мент. Мяр зот ні кі ж тэ ра ры сты 
пач нуць пры мя няць у сва іх тэ рак тах хі міч
ную і бі я ла гіч ную зброю. Бу дуць так са ма 
спро бы ўкрас ці рым ска га па пу. І ней кім 
цу дам мае знік нуць з па лі тыч най сцэ ны 
паў ноч на ка рэй скі дык та тар...

Што я на гэ та?.. Ба ю ся, ка неш не. І па
чы наю за дум вац ца, што мо жа і са праў ды 
на шы па лі ты кі ма юць ра цыю, ка лі кры ты
ку юць еў ра са юз нае кі раў ні цтва, што не 
слу ха е на шых па лі ты каў і іх ра зум ных 
па рад. Не слу ха е не толь кі ў гас па дар
чых і па лі тыч ных спра вах, у якіх яно ма е 
мо жа і боль шы во пыт. Але не слу ха е 
ў рэ лі гій ных, у якіх на шы з’яў ля юц ца про

ста эк с пер та мі. На шы та кія моц ныя ў гэ
тых спра вах, што мо гуць не па слу хаць 
на ват са мо га па пы, на пры клад, у спра ве 
іміг ран таў. І са праў ды, ка лі пе рад на мі 
столь кі роз ных бед і няш час цяў, то адзі
ным ра зум ным вы ха дам за ста ец ца пост 
і ма літ ва...

Яш чэ ў ад ной спра ве ха чу вяр нуц ца 
да пры ве дзе ных мною на ва год ніх пра ро
цтваў, а ме на ві та да праг на за ва на га знік
нен ня з па лі тыч най сцэ ны паў ноч на ка рэй
ска га дык та та ра, а мо жа і ўсёй ды на стыі 
Кі маў. І гэ та бы ла б, ка неш не, вя лі кая 

са праў ды для мя не і для ўсіх нас бу дзе? 
А якім бу дзе, да ве да ем ся толь кі та ды, ка
лі пе ра жы вем яго.

А ця пер да вай це прыг ля нем ся, як 
на па чат ку гэ та га го да вы гля дае на ша 
кра і на і блі жэй шае ды да лей шае яе ак ру
жэн не.

У на шай кра і не на да лей пра во дзіц ца 
і бу дзе пра во дзіц ца шы ро ка маш таб ная 
пе раст рой ка на шай пра ва вой сі стэ мы, 
на ша га школь ні цтва, на шай ар міі і, ка
неш не ж, усёй на шай гас па дар кі. Ад на
ча со ва пра во дзіц ца вост рая люст ра цыя 
не толь кі бы лых і ця пе раш ніх па лі ты каў, 
дзяр жаў ных чы ноў ні каў, але і на цы я наль
ных ге ро яў і зна ных лю дзей. І як раз па
вод ле са вец кака му ні стыч на га прын цы пу 
«кто был ни кем, тот ста нет всем, и на о
бо рот». Мя ня ец ца так са ма по гляд на на
шу гі сто рыю, дзяр жаў ныя пры я ры тэ ты, 
кры тэ рыі пат ры я тыз му. Паг лыб ля юц ца, 
на жаль, унут ра ныя кан ф лік ты, кан ф лік
ты з Еў ра са ю зам і на шымі су се дзя мі...

Бе ла ру скаўкра ін скае па меж жа на
да лей гніе і ды міць. А ві на ва тыя не бяс
печ на га ста ну не толь кі не ра зу ме юць 
гэ та га, а як бы на ад ва рот. Зна чыць, і без 
пра ро каў вя до ма, чым мо жа за кон чыц ца 
гэ ты кан ф лікт...

Ну і най больш за паль нае мес ца ў све
це — Бліз кі Ус ход. Ён заў сё ды быў та кім, 
ёсць та кім і, зда ец ца, яш чэ доў га та кім 
бу дзе, бо сі лам зла і без за кон ня ка рыс
ная там не ста біль насць, ха ос, вай на. 
Яны пры но сяць гэ тым сі лам як па лі тыч
ная, так і фі нан са выя ка рыс ці. Ка лі пад 
ка нец мі ну ла га го да вя лі кі мі на ма ган ня мі 
і ах вя ра мі ўда ло ся на рэш це пры пы ніць 
вай ну ў Сі рыі, то бы ло вя до ма, што 
з но вай сі лай раз га рыц ца яна дзесь ці 
ў Аф га ні ста не, Іра ку ці ін шым мес цы, каб 
праз ней кі час із ноў вяр нуц ца ў Сі рыю. 
І ме на ві та так пра ро чыць зга да нае мною 
пра ро цтва. На конт Сі рыі ёсць у ім яш чэ 
зда гад ка, што Ра сія на рэш це да га во рыц
ца са Злу ча ны мі Шта та мі Аме ры кі па дзя
ліць Сі рыю на зо ны сва іх уп лы ваў. Вось 
якія пер с пек ты вы ры су юц ца пе рад на мі 
ў гэ тым і на ступ ным га дах...

Я зноў жа ча ста за даю са бе пы тан
не: ча му столь кі бя ды, го ра, без за кон ня 
столь кі ўжо ча су тва рыц ца на Бліз кім 
Ус хо дзе? Гэ та ж свя тыя мес цы, Свя тая 
Зям ля. І да хо джу да выс но вы, што ме на
ві та та му і тва рыц ца ўсё гэ тае без за кон
не, што гэ та Свя тая Зям ля, бо свя тасць 
з’яў ля ец ца сол лю ў ва чах цём ным, д’я
баль скім сі лам зла. І яны ро бяць усё, каб 
зніш чыць усё свет лае, свя тое. Зна чыць, 
дзе свя тасць — там з боль шай ак тыў нас
цю і сі лай лю ту юць злыя сі лы...

Уся го най леп ша га Рэ дак цыі «Ні вы», 
яе чы та чам і ўсім на шым ад на мыс ні кам.

В
ё ска Рай кі, што ў Бель скай гмі не, 
на ліч вае не больш чым трыц цаць да
моў і на ле жыць да са лэ цтва Каз лы, 
сол ты сам яко га ця пер з’яў ля ец ца 

Ва сіль Куп ры я но віч. З кі на пе ра соў кай 
у Рай кі мы за яз джа лі ў шас ці дзя ся тыя га ды. 
Кі на се ан сы дэ ман ст ра ва лі ў му ра ва най 
свят лі цы, якая зна хо дзі ла ся на па чат ку ся
ла. Сол ты сам та ды быў Ула дзі мір Ла па цюк. 
Рай кі — ты по вая пад ляш ская вё сач ка з бру
ка ва най ву лі цай і не вя ліч кі мі драў ля ны мі 
ха та мі, якую ў гу тар ко вай мо ве ча мусь ці 
на зы ва юць Рэй пі ча мі. Гі сто рыю наз вы па
спра ба ваў я вы свет ліць у свай го пры я це ля 
Ва лі ка Се ме ню ка. У мі ну лым пі саў кры ху 
ён у «Ні ву», але ча мусь ці пар ваў кан так ты. 
Апош нім ра зам мы з Ва лі кам су стра ка лі ся 
га доў дзе сяць та му. Ужо та ды ві даць бы ло 
цы ві лі за цый ны пра грэс у вёс цы. Ву лі ца 
пак ры та бы ла ас фаль та вым нас ці лам. Зад
ба ны бы лі ўжо гас па дар скія ся дзі бы. Ка лі 
я па пы таў сяб ру, ча му ся ло на зы ва юць 
Рэй пі ча мі, той не змог мне ад ка заць. Пра 
гі сто рыю вё скі Рай кі мож на да ве дац ца 
ў ін тэр нэ це. Гэ та ад на з са мых ма ла дых 
вё сак Бель скай гмі ны — уз нік ла на зло ме 
XVIII і XIX стст. У 1921 го дзе на ліч ва ла двац
цаць да моў з 76 жы ха ра мі. Пе рад Дру гой 

Ва сіль СА КОЎ СКІ

Рас па чаў ся 
2018 год

зме на ва ўсёй між на род най па лі ты цы 
і дып ла ма тыі. Але ці пры нес лі б ней кую 
ка рысць ча ла ве цтву та кія зме ны, ска заць 
цяж ка. З упэў не нас цю ска заць мож на 
толь кі тое, што без Кі ма між на род ная па лі
ты ка і дып ла ма тыя ста лі б больш шэ ры мі, 
нуд ны мі, бо да сюль ніх то не ўмеў і не пас
меў так вост ра і ар ты стыч на сва рыц ца 
з прэ зі дэн там Трам пам, як Кім. Кі тай скае 
і ра сій скае кі раў ні цтва так сва рыц ца 
з Трам пам не ўмее, хоць ча сам і вар та 
бы ло б. Кі раў ні кі еў ра пей скіх дзяр жаў не 
пас ме юць на ват кры ва гля нуць на яго ад 
стра ху. Вось і зму ша ны быў Трамп, які 
без гру бай ла ян кі жыць не ўмее, шу каць 
са бе год на га пра ціў ні ка ў Па лес ці не, Іе ру
са лі ме. І на пэў на зной дзе яго там. А гэ та 
зна чыць, што ўвесь на сту піў шы год бу дзе 
яш чэ ве се ла ў між на род най па лі ты цы 
і дып ла ма тыі. І ня хай сва рац ца, гры зуц ца 
на зда роўе, абы толь кі не ва я ва лі...

З та кім ба га тым ба га жом па ну рых 
пра ро цтваў, ап ты мі стыч на рас па ча лі мы 
дзве ты ся чы ва сям нац ца ты год. Рас па
чаў ся ён, як і заў сё ды, пер ша га сту дзе ня 
ноч чу. Над вор’е бы ло не зі мо вае, бяс с
неж нае, сы рое, па ну рае. Тэм пе ра ту ра 
ва ўсёй на шай кра і не плю са вая.

Суст ра каў на род яго ве се ла і друж на. 
Бы лі пра мо вы, шам пан скае, фе ер вер кі, 
пес ні і бя скон цыя па жа дан ні ўся ля кіх 
даб рот, зда роўя і шчас ця. Каб збы ла ся 
ха ця б част ка іх, то па жыў бы ча ла век 
на шы ро кую на гу. Але на ша жыц цё гэ та 
цвёр дая шту ка і хут ка ўно сіць у на шае 
жыц цё, га дан ні ды жа дан ні свае пап раў кі 
і ка рэк ты вы. І су праць іх, як па га вор ка 
ка жа, na wet ko men dant po lic ji nic nie 
po ra dzi. Вось і за дае ча ла век сам са бе 
ад веч нае пы тан не: якім жа гэ ты го дзік 

За ста лі ся ад но ўспа мі ны (35)
су свет най вай ною лік да моў па боль шаў 
да трыц ца ці. Ся ло пра ва слаў нае. Па вод ле 
пе ра пі су на сель ні цтва 24 ча ла ве кі наз ва лі 
ся бе бе ла ру са мі.

Не па мя таю, як ча ста мы за яз джа лі з кі
на пе ра соў кай у Рай кі. Ва лік Се мя нюк у тэ
ле фон най раз мо ве, якую мы пра вя лі 18 сту
дзе ня, ска заў: «Па мя таю як ты пры яз джаў 
з кі на пе ра соў кай. Пры сут насць гле да чоў 
бы ла не вя лі кая, та му што і ся ло ма лое. Але 
я быў заў зя тым кі на ма нам. Пры па мі на ец ца 
мне, што ў Рай ках мы су стра ка лі ся з То лі
кам Ду бам з Ду бя жы на, па коль кі мы сяб ра
ва лі. То лік ажа ніў ся паз ней з дзяў чы наю 
з Рэй пі чаў, як ка за лі ду бя жын цы». За раз 
ня ма ўжо ў жы вых, ані То лі ка Ду ба, ані яго 
жон кі. Адыш лі ў кра і ну веч на га спа чы ну. 
А з Ва лі кам Се ме ню ком мы падаў ней ша му 
лі чым ся доб ры мі кам па ньё на мі. Аказ ва ец
ца, мы два сяб ры па ня до лі — ён за ста ец ца 
з хво ры мі на га мі, ды і ў мя не спра ва не 
лепш ма ец ца. Але ду шою мы «ма ла дзё ны», 
хоць у мя не пад во сем дзе сят збі ра ец ца, 
а пры я цель дзя вя тую дзя сят ку па мя няў. 
Пры су стрэ чы заў ж ды ўспа мі на ем сваю ма
ла досць і мі ну лыя буд ні.

Ула дзі мір СІ ДА РУК
(фо та аў та ра)
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Пэт сан су муе — 
а мы спа чу ва ем 
і смя ем ся!

Усе ча ка ем зі мо вых ка ні ку-
лаў! Гэ та час ад па чын ку 
і вя сё лых гуль няў. Мно гія 

па е дуць на эк скур сіі. Тыя, што 
аста нуц ца ў ха це, так са ма не ду ма-
юць су ма ваць. Як не ці ка ва — для 
на шых сяб роў ад па чы нак гэ та на го-
да, каб зра біць штось ці ка рыс нае 
для ся бе і сва іх род ных.

МАЛЬ ВІ НА, 13 ГОД: — У гэ ты 
раз я даз во лю са бе на ма лень кае 
ша лен ства. Кож ны дзень, пас ля 
за нят каў, бу ду ха дзіць на га рад скі 
ка ток і ка тац ца на кань ках. А так, 
дзве-тры га дзі ны ўдзень прыс вя чу 
ан г лій скай мо ве. Ле там па е ду да 

сям’і ў Ір лан дыі, та му вель мі ха чу 
пад цяг нуц ца ў ан г лій скай мо ве, 
каб са ма стой на ха дзіць па го ра дзе 
і куп ляць усё ў ма га зі нах.

БА СЯ, 15 ГОД: — Мая сям’я вя дзе 
аг ра ту ры стыч ную ква тэ ру, та му 
ў час зі мо вых ка ні ку лаў у нас 
бу дзе мно га гас цей. Я ха чу да па-
маг чы ма ме на кух ні. Бу ду мыць 
па су ду і пры бі раць за гас ця мі. Ад-
па чы ваць не збі ра ю ся, та му што 
на ву ка мя не не стам ляе. Па дза-
раб лю кры ху гро шай, якія прыз-
на чу на свае дроб ныя пат рэ бы. 
Мо ладзь у ма ім уз рос це, ка лі гля-
дзець на аме ры кан скія філь мы, 

Урэш це зі мо выя ка ні ку лы!
так са ма ўжо пра цуе па вы хад ных 
і ў час ка ні ку лаў. Гэ та та кі зда ро вы 
стыль жыц ця...

ЯНАК, 14 ГОД: — Мае баць кі 
ўвесь час ад га ня юць мя не ад кам-
п’ ю та ра і гуль няў у смар т фо не. 
Са праў ды, гэ та кра дзе час. Для 
мя не ўсё роў на — ці дзень, ці ноч, 
абы гуль ні бы лі ці ка выя. Але апош-
нім ча сам я па лю біў муж чын скую 
ра бо ту! Та та на ву чыў мя не ру баць 
дро вы для ка мін ка. Пас ля гэ та га 
за нят ку я ад чу ваю вя лі кі пры ток 
энер гіі. На ка ні ку лах бу ду ха дзіць 
на за нят кі ў цэнтр куль ту ры, дзе 
бу ду гу ляць у шах ма ты і паз на ваць 

сак рэ ты ку лі нар на га све ту. Най-
больш люб лю за мя сіць і спя чы пі-
цу з ку ра ці най.

ПАЎ ЛІ НА: 12 ГОД: — Пра чы таю 
ўсе кніж кі, якія вый г ра ла ў кон кур-
сах «Зор кі». Ха чу пад цяг нуц ца ў бе-
ла ру скай мо ве, бо пры маю ўдзел 
у мно гіх бе ла ру скіх кон кур сах 
і ха чу па е хаць на Су стрэ чы «Зор-
кі». Ка лі на ка ні ку лах бу дзе мно га 
сне гу, бу ду ка тац ца на сан ках і ха-
дзіць на га рад скі ка ток па гу ляць на 
кань ках. Бу ду слу хаць бе ла ру скую 
му зы ку па Ра дыё Ра цыя і чы таць 
«Зор ку».

(Зор ка)

— У мя не кеп скі на-
строй, ха чу, каб мя не па кі-
ну лі ў спа коі, — пра мо віў 
Пэт сан.

Ко цік Фін дус па гля дзеў 
на яго. Ён ні ко лі яш чэ не 
ба чыў свай го Пэт са на та-
кім раз з ла ва ным. Трэ ба 
штось ці пры ду маць, каб 
яго раз ве ся ліць.

— Мо жа схо дзім на 
ры бал ку? — пра па на ваў 
Фін дус. — Та бе ста не ве ся-
лей...

Ад нак Пэт сан не хо-
ча іс ці на ры бал ку. На 
два ры хо лад на і мок ра, 
да та го ж яму трэ ба на-
сек чы дроў і пе ра ка паць 
ага род. Але Фін дус ве-
дае, як уз няць Пэт са ну 
на строй. Фін дус жа зу-
сім звы чай ны ко цік...

Так, гэ ты ко цік здоль-
ны пе ра мя ніць са мы 
без на дзей ны, цяж кі 
сум і не ах во ту. Спа чат-

ку чы тач вель мі пе ра жы вае за 
Пэт са на. Спа чу вае яму. Так як 
Фін дус, ду мае як зга сіць боль ду-
шы га лоў на га ге роя. З кож най 
ста рон кай, ад нак, па чуц ці мя-
ня юц ца. Вы на ход лі васць і фо ку-

сы Фін ду са вык лі ка юць не толь кі 
ўсмеш ку — гэ та жы вы пра цэс пе-
ра ме ны наст рою, які дзей ні чае не 
толь кі на га лоў на га ге роя, але і на 
нас са міх.

У рэш це рэшт, ка лі ко ці ку ўда ец-
ца раз ве ся ліць гас па да ра, чы тач 
сам над звы чай шчас лі вы і ак ры ле-
ны. Ён ра зу мее неш та больш, чым 
апа вя дае про сты змест...

Мо ва пра чар го вую, цу доў ную 
кні гу Свэ на Нур д к ві ста «Пэт сан 
су муе», якая пад ка нец 2017 го-
да вый ш ла ў кніж най се рыі для 
дзя цей і пад лет каў «Ка ля ро вы 
ро вар». Пе ра клад шэ дэў ра дзі ця-
чай лі та ра ту ры са швед скай мо вы 
на бе ла ру скую на ле жыць На дзеі 
Кан д ру се віч. Ап ра ча кра наль на га, 
са ка ві та га зме сту вас за хо пяць 
жы выя ма люн кі Свэ на Нур д к ві-
ста. Мы ўжо пі са лі, што аў тар 
спа чат ку пра сла віў ся як та ле на ві-
ты ілюст ра тар кніг. Кож ны, хто 
лю біць ма ля ваць, па ві нен зір нуць 
на ры сун кі. У іх ка ла рыт і асоб ная 
гі сто рыя, пра якую пры ем на ду-
маць і ад якой хо чац ца неш та зра-
біць пры го жае і ка рыс нае...

Кніж ку Свэ на Нур д к ві ста «Пэт-
сан су муе» мож на вый г раць 
у кон кур сах «Зор кі».

(гак)

Маль ві на БА НА СЮК
ПШ у Мі ха ло ве

Мой сон
Я на лу гу...
Гэ так цёп ла тут...
Але чую, 

мам ка да мя не га во рыць,
Па ра ўста ваць,
Час у шко лу.
Яш чэ пяць хві лін.
Я сплю.
Сон мя не ўцяг вае зноў.
Але па ра ўста ваць...
Гэ так мам ка га ва ры ла!

Як па сяб ра ваць?
Даў ным-даў но бы лі сон ца і ме сяц.
Яны ха це лі ра зам гу ляць,
Яны ха це лі ра зам спя ваць.
Яны ха це лі ра зам уста ваць.
Але ў асоб ных па ко ях яны жы лі...
Але ж інакш све ту прыг ля да лі ся...

Ві ка і Мад
Мя не за вуць Маль ві на,
Але га во раць «Мад».
У мя не сяб роў ка Ві ка.
Мы ка ха ем ся ўсё ж.
Усё ле та гу ля лі мы ба са нож.
Ця пер я са ма ў шко ле.
Ця пер яна са ма ў ін шай шко ле...
Але ка лі б мы бы лі сёст ра мі,
Дык ра зам пай ш лі б у но вую шко лу.

Падляшскі Вянок
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Łami-
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Peruka Rało
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Mag

Rok

Tak

Konar

Lęk

Hallo!

Jan

Jał

Jan

Arak

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 № 53-17: 
Карп, трус, Ярак, пры го да, Ян, ры нак, 

на, до за, ама тар, Іда, па ра ту нак. Код, про-
за, прыз, пя ры на, Ры га, са ро ка, код, мін, 
да ра да, ржа, так, яна, сцэ на рый.

Уз на га ро ды, аў та руч кі, вый г ра лі Мар-
цін Га лён ка з Нар вы, Ма рыя Сі дар чук, 
Юлья на Вы соц кая, Рак са на Бэ рэз няк-
Ле а нюк з Бель ска-Пад ляш ска га, Ма ры-
юш Ра дзец кі з ПШ № 1 у Гай наў цы, Ма-
цей Кен дысь ПШ № 3 у Гай наў цы, Вой цей 
Бан ца рэ віч з Мі ха ло ва, Ку ба Аніш чук, 
Ка ра лі на Кан д рат з На раў кі, Вік то рыя 
Ба роў ская з Арэш ка ва. Він шу ем!

Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 04-18
Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 4 лютага 2018 г., най лепш па элек т роннай 
пош це. Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Моў ч кі ідзе,
Моў ч кі ўпа дзе,
Моў ч кі ля жыць,
А пам рэ — па бя жыць.
С...

Адказ на за гад ку № 53: ля дзяш. 
Уз на га ро ды, аў ды ё бу кі «Мі ні я цю ры» Сак ра та Яно ві ча, 

вый г ра лі Мар та Бе ла ка зо віч, Вік то рыя Гаць з Бель ска-Пад-
ляш ска га, Кар нэ лія Вшэ ба роў ская з Нар вы, Юсты на Астап-

ко віч з ПШ № 1 у Гай наў цы. Він шу ем!

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

Цар Са ла мон зах ва рэў.
І ўсе звя ры на ве да лі яго, не з’я віў ся адзін ве ра бей чык. Ён зу ха ва та ўзмах нуў крыль ца мі 

і за я віў:
— А што мне ваш Са ла мон? Я сам са бе пан!
Пас ля ней ка га ча су ён ска рыў ся і па пра сіў пра ба чэн ня.
Цар Са ла мон спы таў у яго:
— Ты ска заў, што не пад па рад коў ва еш ся ма ёй ула дзе. Гэ та праў да?
Наш ве ра бей чык шчы ра за чы ры каў у ад каз:
— Я так ска заў, бо ве даў, што ты муд ры і мя не зра зу ме еш. Та ды, як прый шлі ад ця бе 

пас лан цы, я за ля цаў ся да ад ной сам кі. Мне ня ём ка бы ло б пры яе ба ку па ка зац ца тва ім па-
кор ным слу гам. Жан чы ны не лю бяць сла бых ка ва ле раў!

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

Са мі зра бі лі 

зор ку!
«Што гэ та за свя та без ка ля да ван ня», — па ду ма-

ла я.
І, каб не за гі ну ла тра ды цыя, ра зам з сяб роў кай Паў-

лі най Ёд лай ра шы лі мы пай с ці ка ля да ваць. На жаль, 
не бы ло ў нас зор кі. Са мі яе зра бі лі! Ат ры ма ла ся — як 
ат ры ма ла ся, але ніх то не пап рак нуў.

Па е ха лі мы ў вё скі: у Ку ра ша ва і ў Кат лы.
На вёс цы ві даць свя та.
Але я пы таю: ча му так ма ла ка ляд ні каў?!

Ці на ша тра ды цыя за гі не?
Ці мо жам на гэ та да зво ліць?
Лю дзі вель мі сар дэч на нас 

пры ма лі і зап ра ша лі прый с ці 
на дру гі год.

Вік то рыя Гаць, 
бель ская «трой ка»

    

* * *
Сон ца ў сту дзе ні ду рэе —
Толь кі све ціць,
Ды не грэе.
Снег бліш чыць,
Аж во чы сле піць.
Снеж ных баб
Ніх то не ле піць.
А ма роз су хі і кол кі.
То чыць тон кія ігол кі.
Па ды хо дзіць —
Бо кам, бо кам.
А не ўгле дзіш
Про стым во кам.
Зро біш
Тры-ча ты ры кро кі,
Па бя ле юць нос і
   шчо кі.
I пад сон цам —
Дзіў на як! —
Пе рат во рыш ся ў ля дак!
I за дзве ры,
I — да лей!
Вось як дзіў на:
Сон ца знік ла,
А зра бі ла ся цяп лей!

Ар тур Воль скі

Muzyk

Litkup

Era

Wio

Удзельнікі конкурсу 
«Беларуская дыктоўка» з Нарвы
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Бе ла ру ска му ма ста ку, сяб ру Са ю-
за ма ста коў Бе ла ру сі Мі ка лаю 
Нес ця рэў ска му сё ле та ў кан цы 
са ка ві ка споў ніц ца 87 га доў. Але 
ня гле дзя чы на та кі па ва жа ны 
ўзрост, спа дар Нес ця рэў скі ад па-
чы ваць не збі ра ец ца. І свой пер-
шы аль бом тво раў ён так і на зваў 
„Я яш чэ не ўсё зра біў...”. Пры го-
жы і змя стоў ны, уні каль ны і шы коў-
ны аль бом ма ста ка нап ры кан цы 
2017 го да па ба чыў свет у Мін ску.

Мі ка лай Нес ця рэў скі ро дам з вё скі Ба
цю ты, якія зна хо дзяц ца не па да лёк ад Бе ла
сто ка. Усё жыц цё бе ла рус пры гад вае свае 
род ныя і да ра гія Ба цю ты, дзе ў яго баць коў 
бы ло 24 гек та ры зям лі, з іх 18 гек та раў вор
най, пад збож жа, а астат нія — се на жаць, 
па ша і не вя лі кі ка ва лак ле су. Да 1939 го да 
ў Ба цю тах на ліч ва ла ся ка ля 80 хат. Не да лё
ка зна хо дзяц ца вё скі За ва ды, За  чарля ны, 
Тры пу ці, Ба цеч кі, Та пі лец і ін шыя. А по бач 
пра ця кае рэч ка Нар ва. Пра род ныя мяс ці
ны ні ко лі ма стак не за бы вае. І ма лень кая 
ай чы на шчы ра пры сут ні чае ў яго аль бо ме. 
На ста рон ках 116117 шмат фо таз дым каў 
бе ла ру саўпе ра ся лен цаў з Бе ла сточ чы
ны, якія не па ўлас ным лё се апы ну лі ся на 
Дзят лаў ш чы не ў 19461947 га дах. Да рэ чы, 
у фон дах На ваг руд ска га за наль на га дзяр
жаў на га ар хі ва мне ўда ло ся вы я віць дзя сят
кі роз ных да ку мен таў, звя за ных з бе ла ру са
мі Бе ла сточ чы ны, якія пры е ха лі ў тыя га ды 
на Дзят лаў ш чы ну. Усе гэ тыя да ку мен ты зна
хо дзяц ца ў фон дах 663, Р34. Ся род да ку
мен таў пра хо дзіць і проз віш ча ма ці Мі ка лая 
Нес ця рэў ска га — Шэй ноў скай Ана ста сіі 
Ля вон цьеў ны.

У спі се жы ва піс ных тво раў ма ста ка 
ў аль бо ме змеш ча на кар ці на „Цар к ва 
св. Мі ка лая ў вёс цы Та пі лец”. Пры цяг вае 
ўва гу і пар т рэт бе ла ру ска га са ма дзей на га 
разь бя ра па дрэ ве Ула дзі мі ра Ма цю ка, які 
ро дам быў з Бе ла сто ка, але жыў у Дзят
ла ве. На дру ка ва ны ў аль бо ме і пар т рэт 
бе ла ру ска га па э та Вік та ра Шы му ка, ма ці 
яко га Ган на Ва ла со віч бы ла ро дам з Бе ла
сточ чы ны. Яна на ра дзі ла ся ў 1896 го дзе 
ў вёс цы Арэ ха ві чы на Бель ш чы не. Ся род 
тво раў ке ра мі кі ма ста ка так са ма ёсць зна
ка мі тыя бе ла ру сы з Бе ла сточ чы ны — гэ та 
Язэп Ва рон ка (18911952), ро дам з Куз ні
цы, Яў ген Хляб цэ віч, Зось ка Ве рас і ін шыя. 
Пра іх шмат ра зоў пі са ла „Ні ва” на сва іх 
ста рон ках.

Аль бом „Я яш чэ не ўсё зра біў...” па чы на
ец ца прад мо вай ма ста цтва знаўцы Люд мі лы 
Ла дзя най. Аўтарка ад зна чае, што Мі ка лай 
Нес ця рэў скі — май стар вя лі ка га твор ча га 
ды я па зо ну. І гэ та са праў ды так. Гар та ю чы 
аль бом ма ста ка бач на, што ён са праў ды 
май стар на ўсе ру кі. У раз дзе ле „Дэ ка ра
тыў ныя пла сты” на суд чы та чоў вы стаў ле
ны роз нае па но, асаб лі ва пры цяг вае ўва гу 
па но „Да жын кі” (1984 год), па но „Ка валь”, 
„Ма стак”, „Му за”, „Бу даў нік”, „Жняя”, „Сей
біт” і г.д. Апуб лі ка ва ны і фраг мент па но 
з афар м лен ня стан цыі мет ро „Плош ча 
Яку ба Ко ла са” ў Мін ску. Пісь мен ні ца Свят
ла на Бе лая ад зна чае, што ма ста ку „шмат 
да вя ло ся тут пап ра ца ваць. Пры суш цы пла
стоў з’я ві лі ся мік ра ска піч ныя трэш чы ны. 
Пры аб паль ван ні пліт кі на о гул трэ ска лі ся, 
і ўсё ж ма стак да мог ся свай го. Ра біў суш ку 
роз ны мі спо са ба мі. І, на рэш це, знай шоў 
адзі ны ва ры янт”.

У раз дзе ле аль бо ма „Дэ ка ра тыў ная 
скуль п ту ра” па ка за ны фо таз дым кі дэ ка ра
тыў ных скуль п тур ма ста ка, вы ка на ныя на 
ган чар ным кру зе. Ака за ла ся, што ў Бе ла
ру сі толь кі Мі ка лай Нес ця рэў скі ства рае 
скуль п ту ры ган чар ным спо са бам. Жур на
ліст Мі ка лай Ла віц кі ад зна чыў, што Мі ка лай 
Нес ця рэў скі адзін пра цуе з ша мот най ма
сай і ў ася род ку ма ста коў яго на зы ва юць 
„Па га ні ні”. Скуль п ту ры ма ста ка з вы раб ле
ных на ган чар ным кру зе дэ та ляў вык лі ка
юць не за быў нае ўра жан не. Гэ та — „По ры 
го да”, „Птуш кі”, „Зуб ры” і ін шыя. За хап ля
юць вель мі і пад ло га выя ва зы, вы ка на ныя 
на ган чар ным кру зе. Гэ тыя тво ры Мі ка лая 
Нес ця рэў ска га мож на наз ваць шэ дэў ра мі.

Вель мі ары гі наль ным і пры го жым ат рым
лі ва ец ца ў ма ста ка по суд. Тут і дэ ка ра тыў
ныя та лер кі, і куб кі, і ва зы для іке ба ны, і дэ
ка ра тыў ныя скуль п ту ры, вы ка на ныя да вы
ста вы „Круж ка і па душ ка”, і мно гія ін шыя.

Шмат га доў ма стак з Ба цю таў пра цуе 
над бю ста мі, пар т рэ та мі, ме да ля мі вя лі кіх 
асоб Бе ла ру сі. З ке ра мі кі ім ство ра ныя 
Фран цыск Ска ры на (бюст і пласт, ша мот), 
Ка стусь Ка лі ноў скі (та ні ра ва ная ке ра мі ка), 
Адам Баг да но віч (та ні ра ва ная ке ра мі ка), 
Мін доўг, по лац кая кня зёў на Раг не да, вя лі кі 
князь Ге ды мін, аў та пар т рэт, бюст ма ці, роз
ныя жа но чыя і муж чын скія пар т рэ ты.

Пры го жа ма стак ма люе алоў кам. У аль
бом увай ш лі яго эскі зы для ке ра міч ных ра
бот. Най больш тыя, якія бы лі на ма ля ва ныя 
ў 19881998 га ды. У эскі зах Мі ка лая Нес
ця рэў ска га ад люст ра ва ны бе ла ру скія ма
ты вы і воб ра зы. У кож ным тво ры ма ста ка 
пры сут ні чае яго ўлас ная асаб лі вая ры са, 
каб ад ра зу бы ло бач на, што гэ та зра біў ме
на ві та ма стак Нес ця рэў скі, а не хто ін шы.

Апуб лі ка ва на ў аль бо ме ма ста ка і се
рыя ба рэ лье фаў дзяр жаў ных дзе я чаў 
ста ра жыт най Бе ла ру сі і Вя лі ка га Кня ства 
Лі тоў ска га, дзе я чаў на цы я наль на га ад ра
джэн ня, дзе я чаў су час най Бе ла ру сі (ке
ра мі ка, глі на, ваш чэн не). Ма стак Алесь 
Зі нен ка ад зна чае, што „ма ста цтваз наў цы 
не ка лі зро бяць да клад ны ана ліз та кой ты
та ніч най пра цы Мі ка лая Нес ця рэў ска га, 

але сён ня зра зу ме ла, што гэ та знач ны 
ўклад у пла стыч нае ад люст ра ван не гі сто
рыі Бе ла ру сі”. Ба рэ лье фаў ма стак зра біў 
шмат. Цу доў ныя ба рэ лье фы. А якіх вя лі
кіх асоб ад люст ра ваў у сва іх пра цах ма
стак — гэ та по лац кі князь Раг ва лод, княж
на по лац кая Раг не да, Ізяс лаў, Бра чыс лаў, 
Усяс лаў Ча ра дзей, Мін доўг, Вой шалк, 
Трай дзень, Аль герд, Ягай ла, Кей стут, Ві
таўт, Ге ды мін, Свід ры гай ла, Са пе га, Ян 
Ка зі мір Ва за, Ста ніс лаў Аў густ Па ня тоў скі 
і г.д. Зас лу жа ны дзе яч ма ста цтваў Бе ла
ру сі Яў ген Шыб нёў у аль бо ме ад зна чае: 
„Ка лі ў са вец кі час мы за сваю пра цу 
ат рым лі ва лі пэў ны за ро бак, то ў ня лёг кі 
наш час Мі ка лай Лаў рэн цье віч Нес ця рэў
скі бе ска рыс лі ва ад дае ўсе сі лы і та лент 
для ўве ка ве чан ня па мя ці гі ста рыч ных 
пер са на жаў Вя лі ка га Кня ства Лі тоў ска га 
і дзе я чаў куль ту ры на ша га ча су”.

Шмат га доў ма стак пра ца ваў над се
ры яй ба рэ лье фаў дзе я чаў Бе ла ру скай 
На род най Рэс пуб лі кі. І та кая се рыя ра бот 
(ке ра мі ка, глі на, ваш чэн не) ат ры ма ла ся. 
Ма стак ства рыў воб ра зы Ан то на Аў ся ні ка, 
Па лу ты Ба ду но вай, Язэ па Ва рон кі, Та ма ша 
Гры ба, Пят ра Кра чэў ска га, Ар ка дзя Смо лі

ча, Бра ніс ла ва Та раш ке ві ча, Ма ка ра Краў
цо ва, Язэ па Лё сі ка і ін шых дзе я чаў БНР. 
Се рыю ба рэ лье фаў Мі ка лай Нес ця рэў скі 
прыс вя ціў 100год дзю Бе ла ру скай На род
най Рэс пуб лі кі. І гэ тыя пар т рэ ты так са ма 
над ру ка ва ныя ў аль бо ме.

Ства рыў ма стак з Ба цю таў і се рыю ме да
лёў і ме да льё наў. У аль бо ме апуб лі ка ва ны 
фо та рэп ра дук цыі ме да лёў, прыс ве ча ных 
Ка сту сю Ка лі ноў ска му, Ада му Баг да но ві чу, 
Ула дзіс ла ву Га луб ку, аў тар скія юбі лей ныя 
ме да лі, ме да лі са зна ка мі за ды я ка, ме даль 
з гер бам „Па го ня” і ін шыя.

У аль бо ме ма стак зна ё міць чы та чоў і са 
сва ім жы ва пі сам (алей). Жы ва піс ныя кар ці
ны ма ста ка здзіў ля юць сва ёй раз на стай нас
цю і та лен там. Ад ра зу паз наю на кар ці нах 
пар т рэ ты Ка зі мі ра Льва Са пе гі, Ста ніс ла ва 
Сол та на, бе ла ру ска га гі сто ры ка Ана то ля 
Ва ла ха но ві ча, па э та Вік та ра Шы му ка, зас
на валь ні ка Дзят лаў ска га му зея Мі ха ся Пет
ры ке ві ча, па э та, вы даў ца, гра мад ска га дзе
я ча ў Ка на дзе Сяр гея Хма ру, які ро дам быў 
з Дзят лаў ш чы ны, па э та Пет ру ся Гра ні та, 
па лі тыч на га дзе я ча Ме чыс ла ва Гры ба, пра
за і ка Вя ча сла ва Адам чы ка, рэп рэ са ва на га 
па лі ты ка і лі та ра та ра Іг на та Двар ча ні на, 
бе ла ру ска га фі зі ка Вік та ра Аніш чы ка, дас
лед чы ка бе ла ру скай лі та ра ту ры Вя ча сла ва 
Ча мя рыц ка га — усіх і не пе ра лі чыць. Толь кі 
ў Дзят лаў скім гі сто ры какра яз наў чым му зеі 
на ліч ва ец ца звыш 300 ра бот Мі ка лая Нес
ця рэў ска га.

Шмат ста ро нак у аль бо ме „Я яш чэ не 
ўсё зра біў...” ад ве дзе на жы ва піс ным кра я
ві дам (алей) Мі ка лая Нес ця рэў ска га. Свае 
ўра жан ні ад пры га жос ці род най пры ро ды 
ма стак лю біць ад люст роў ваць у сва іх тво
рах. Усё гэ та свед чыць пра вя лі кую лю боў 
ма ста ка і да Бе ла сточ чы ны, і да Дзят лаў ш
чы ны. Сам твор ца прыз на ец ца: „Асаб лі ва 
люб лю ма ля ваць нач ныя пей за жы, у іх ёсць 
неш та асаб лі вае, та ям ні чае, што яш чэ 
больш пры цяг вае ўва гу”.

Не за ста юц ца паза ўва гай ма ста ка і на
цюр мор ты. Га лоў ны за ха валь нік фон даў 
Дзят лаў ска га му зея Іры на Якаў чык пі ша: 
„Лю біць Мі ка лай Лаў рэн цье віч ма ля ваць 
на цюр мор ты... Кож ны прад мет на кар ці не 
ма ста ка жы ве сва ім жыц цём: ці хім, не ру хо
мым, не заў важ ным, але ча ста вель мі пры го
жым і па э тыч ным. Мы про ста лю бу ем ся яго 
на цюр мор та мі”.

Пра ца ваў ма стак і над афар м лен нем 
віт ра жоў, над пом ні ка мі і шматшмат яш чэ 
над чым. Та лент у Мі ка лая Нес ця рэў ска га 
— вя лі кі і не аб ме жа ва ны, шы ро кі і шчы ры. 
У яго шмат сва я коў, сяб роў, про ста зна ё
мых лю дзей, якіх ён лю біць і па ва жае, а мы 
ўсе вель мі га на рым ся ім і жа да ем Мі ка лаю 
Лаў рэн цье ві чу зда роўя і твор чых сіл, каб ён 
яш чэ змог да ра біць тое, ча го ў сва ім жыц ці 
не па спеў.

Сяр гей ЧЫГ РЫН

РО ДАМ З БЕ ЛА СТОЧ ЧЫ НЫ
Шмат га доў ма стак пра ца ваў над се ры яй ба рэ лье фаў дзе я чаў Бе ла ру скай На род най Рэс пуб лі кі. І та кая се рыя ра бот (ке ра мі ка, глі на, 
ваш чэн не) ат ры ма ла ся. Ма стак ства рыў воб ра зы Ан то на Аў ся ні ка, Па лу ты Ба ду но вай, Язэ па Ва рон кі, Та ма ша Гры ба, Пят ра Кра чэў-
ска га, Ар ка дзя Смо лі ча, Бра ніс ла ва Та раш ке ві ча, Ма ка ра Краў цо ва, Язэ па Лё сі ка і ін шых дзе я чаў БНР. Се рыю ба рэ лье фаў Мі ка лай 
Нес ця рэў скі прыс вя ціў 100-год дзю Бе ла ру скай На род най Рэс пуб лі кі. І гэ тыя пар т рэ ты так са ма над ру ка ва ныя ў аль бо ме.

У Мін ску вый шаў аль бом 
ма ста ка з Ба цю таў

n Аўтапартрэт Мі ка лая Нес ця рэў ска га

n Царква св. Мікалая ў вёсцы Тапілец
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«Га ра чыя пры ві тан ні Ма рыі Рысь з Бе ла
сто ка, што ле тась ле туе пад Бе ла веж скай 
пуш чай, пе ра дае га ра чы пры хіль нік яе 
асо бы і та лен таў Аляк сандр Кры вель. Ка
хаю ця бе, Ма неч ка, больш за ўсё ў све це. 
Бу дзем ра зам!» Га ра чыя пры ві тан ні гу ча лі 
ў кож ную су бо ту ў па пу ляр най тран с г ра ніч
най пе ра да чы «Пад ляш скі кан цэрт па жа
дан няў». Урэш це вя ду чыя кан цэрт ста лі аб
мі наць гэ тыя эсэ мэспе ве дам лен ні і на ват 
спы няць раз мо ву па тэ ле фо не, што вык
лі ка ла зра зу ме лае крыў да ван не і злосць 
па на Кры ве ля. «Я ж пла чу за эсэ мэ скі і за 
тэ ле фон! Усе зво няць, пі шуць, а вы не хо ча
це пе ра даць ве стач кі для май го жыц цё ва га 
ка хан ня! Ма ня Рысь — сэнс май го жыц ця! 
Я му шу вы пра віць сваю жыц цё вую па мыл
ку!» Вя ду чая ве да ла Ма рыю Рысь, вя до мую 
так са ма мно гім слу ха чам не толь кі з яе 
тэ ле фа на ван няў у ра дыё. Уда ву, ся мі дзе
ся ці га до вую пен сі я нер ку, бы лую ся лян ку, 
ра бо чую, вель мі доб ра га, сум лен на га і пры
стой на га ча ла ве ка, за хоп ле на га куль ту рай. 
Прыз нан ні ў лю бо ві яе бы ло га на ра чо на га 
яе зне ва жа лі і пры чы ня лі боль, бо вы каз ваў 
іх муж чы на пры сва ёй жы вой жон цы. Раз да
быў шы ну мар ма біль ні ка спа да ры ні Рысь, 
стаў ён зва ніць ёй і пра па на ваць, каб зноў 
су поль на па чаць но вае жыц цё. Быў шчы ры 
аж да бо лю: «Мая жон ка хво рая ра кам. 
Неў за ба ве пам рэ. А та ды мы па жэ нім ся. 
Ад ро бім стра ча ны час. Я яе ні ко лі не ка хаў. 
Жыў з ёю. Гля дзеў на яе, ды ўсё ба чыў 
ця бе. Ма ня, ты мя не па ча кай. Неў за ба ве 
бу дзем ра зам. І я ўжо на пен сіі. Най лепш бу
дзе, як пры е ду да ця бе ў Бе ла сток. Ча кай 
мя не!..»

 «Скры пач ка йграе, аж пра маў ляе, дзе той 
мой Са неч ка — з ін шай гу ляе!» — пад с пеў
ва лі Ма ні сяб роў кі з пуш чан скай вё сач кі, 
ка лі ей ны ка ва лер Аляк сандр, з пад ляш
ска га ся ла, ра шыў ажа ніц ца з Ва лю няй, 
што вяр ну ла ся са сту ды яў у Вар ша ве як 
аг ра ном. Хоць Ва ля ста рэй шая на ча ты ры 
га ды ды не та кая го жая, вы со кая, струн кая 
як Ма ня, але ж ад ба га тых баць коў, і бы ло 
не бы ло — ву чо ная. І ра бо ту ме ла, доб ра 
ап лат ную, і хоць звя за ную з зем ля роб
ствам — чы стую. А Ма ня што — баць кі на 
гас па дар цы па кі ну лі сы на, ма лод шую дач ку 
пус ці лі ву чыц ца, а Ма ня якую ра бо ту да ста
ла ў Бе ла сто ку — жа лез ныя цві кі ра бі ла ды 
гай кі. Звы чай ная чор на ра бо чая, якая на ват 
яш чэ не на ву чы ла ся ка заць «тэн», а га ва
ры ла «гэ ты».

Па зна ёмі лі ся бы лі на за ба ве ў Ба ры саў цы. 
Спа да ба лі ся ад но ад на му. Ма ню за хап ля лі 
асаб лі ва яго вус ны, пры го жыя, пу ка тыя, 
з якіх лі лі ся кам п лі мен ты пра яе кра су, сі
лу амаль муж чын скую і ваб насць, про ста 

дзі кую. Умеў Са ня пры ха ро шыць сло ва, 
умеў сна ваць пла ны пра су поль нае жыц цё. 
Хоць мо ладзь у неў за ба ве «раз ві ну тым 
са цы я ліз ме» рва ла ся ў га ра ды, ву чыц ца 
і пра ца ваць пры мя сто вай ра бо це, Са ня 
мер ка ваў за стац ца ў сва ёй вёс цы. Неў за ба
ве аме ры кан скі ка ра бель апы нуў ся на Ме
ся цы, за раз жа на сту пі ла гер каў ская эпо ха 
ўзды му вё скі. Жыць ха це ла ся! Са ню і Ма ні, 
на ро джа ным у 1946 го дзе, бы ло ж ледзь 
за двац цаць. Баць кі Ма ні, з вё сач кі двой чы 
спа ле най у дзве вой ны, це шы лі ся, што ў яе 
хло пец з та кой за жы тач най сям’і, тал ко вы, 
гас па дар лі вы. А Ма ня, та кая за люб ле на 
і шчас лі вая, рых та ва ла ся да вян ца, ка лі 
Са ня, пра вёў шы яе за за гу мен ні, ска заў 
шчы ра і рэз ка:

— Ма ню ля, му сім рас стац ца. Ты ніх то і ні чо
га не зда бу дзеш. Го лая ды вя сё лая, і толь кі 
та го. Мне сва та юць ву чо ную дзеў ку, ба га
тую. Не пя рэч. Nie ut rud niaj mi tej sy tu ac ji, 
— да даў паполь ску, як чуў у тэ ле ві за ры 
ў філь ме. Вя лі кае ўра жан не ра бі лі на ім і тэ
ле ві зар, і ра дыё — у іх вёс цы ў іх няй сям’і тэ
ле ві зар быў пер шы, спа чат ку чор набе лы, 
пас ля ка ля ро вы. І ра дыё іг ра ла яму ўвесь 
час — на ра бо ту ў по ле браў ра дыё на тран
зі ста рах, а ўжо ў ХХІ ста год дзі слу хаў ра
дыё з тэ ле фо на, праз слу хаў кі. У апош нія 
га ды не вык лю чаў Са ня Ра дыё Ра цыя...

— Як тыя га ды хут ка мі на юць, — уз ды хае 
Ма рыя Рысь. Жы ве яна ця пер у цэн т ры 
Бе ла сто ка. — Доў га не маг ла я прый с ці 
да ся бе пас ля та го, ка лі да ве да ла ся, што 
я ніх то і ні чо га ў жыц ці не да сяг ну, вы лез шы 
з га ле чы. Ча го бы ло ча каць? Са ня хут ка 
ажа ніў ся, і пе ра стаў бы ваць на на шых за
ба вах. А я па зна ёмі ла ся на тан цах у Се мя
ноў цы з фай ным хлоп цам са шмат дзет най 
сям’і, і за раз мы і паб ра лі ся. Мо жа, за хут
ка, мне ж бы ло толь кі двац цаць тры га ды. 
Ма ла я ве да ла свай го Ко лю, асаб лі ва пра 
яго жарсць да га рэл кі. Пас ля прый ш ло ся 
з гэ тым зма гац ца, але хто вый г раў з га рай! 
Цэ лыя сем’і скрыў ле ныя праз яе. Усё жыц
цё та кое, што хоць га ла вой у сця ну бі ся. 
Але да ла ра ды. Вы га да ва лі мы з Ко лем 
двое дзя цей, вы ву чы лі, зай ме лі вя лі кую 
ква тэ ру. Ха це ла ся мне ву чыц ца да лей, але 
ўжо не бы ло да гэ та га га ла вы. Ад но што 
чы та ла і чы таю шмат, так што ве даў у мя
не мно га на роз ныя тэ мы. З на ту раль най 
ме ды цы ны маг ла б ра біць дак та рат, — смя
ец ца. — Да пен сіі ра бі ла я пры бі раль ніцай. 
Пра ца ні ко га не гань біць. Ве даю ма ла дую 
пісь мен ні цу з Бель ска, якая, пры бі ра ю чы, 
на пі са ла і вы да ла дзве кні гі. Вель мі я за яе 
ра да. Вось, і ча сам мне хо чац ца за пя ро 
ўзяц ца. Апі саць жыц цё бы лое, на шае. Як 
жы ло ся, і што ад чу ва ла ся. Пра тыя па чуц ці, 

якія ў кож на га ёсць, якія кі ру юць на мі. Пра 
ма ры, якія не маг лі і не мо гуць здзей с ніц
ца... Па ха ва ла я свай го Ко лю зу сім ма ла
дым, да ка на ла яго га ра. Хоць быў няд рэн
ны, шчы ры ча ла век. Га то вы сваю ка шу лю 
ад даць ча ла ве ку ў пат рэ бе. І я та кая са мая. 
Па дзя лю ся апош нім ка вал кам хле ба. Ве ру 
ў тое, што Бог ад дзя чыць даб ром за доб
рыя ўчын кі і дум кі. Жы ву спа кой на, дзе ці 
хо ра ша скла лі сваё жыц цё, дзя куй Бо гу. 
Ды Са ня дых нуць не дае. Зво ніць да мя не 
пры сва ёй жон цы. Бед ная, та кая хво рая, 
мо жа апош нія хві лі ны жыц ця ёй го рыч чу 
за лі вае, за я дае ду шу. Дзя цей не ма юць. 
Абое на пен сіі, ся дзяць до ма. Як ён мо жа 
ёй гля дзець у во чы! А ён яш чэ і за су нуць 
мя не ў кут хо ча.

Ма рыя Рысь ле туе ў вёс цы му жа. За яз джае 
з вяс ны, а з’яз джае поз няй во сен ню. Вы
рош ч вае га род ні ну на гра дах, хо дзіць у лес 
па гры бы, на лу гі і пад ле скі па зел ле, з яко
га га туе роз ныя ля чэб ныя мік сту ры. «Бе ла
веж ская ведзь ма», — смя ец ца са ма з ся бе. 
Тым больш, што хо дзіць усю ды са сва ім 
ста рэнь кім ко ці кам, яко га за бі рае з го ра да 
ў вё ску. Уся ва ко лі ца ве дае гэ тую нез вы чай
ную жан чы ну. Ды як да яе даб рац ца? Перш 
за ўсё за ка ха на му на ста расць бы ло му 
ка ва ле ру? Даў ра ды! Па зна ёміў ся з яе сяб
ра мі з су сед няй вё сач кі, Зо сяй ды Ва сем, 
пры е хаў да іх. Пас ля на ват з жон кай. На 
ма шы не прыг наў ся з па да рун ка мі на іх няе 
пя ці дзе ся ці год дзе з дня шлю бу. І ад па ро га 
зак ры чаў, вы ра чыў шы свае блек лава сіль
ко выя пу ка тыя во чы: «А дзе Ма рыя?!». По
бач ста я ла яго ці хая жон ка, спа ку та ва ная 
хва ро бай. Гас па ды ня, ста рая сяб роў ка Ма
ні, ад крыў ды бы ла га то ва вы кі нуць гос ця 
за дзве ры. Але ж вя лі кае ся мей нае свя та... 
А Ма ня, доў га ча ка ны госць, не пры е ха ла. 
Прад чу ва ла, што ўха жор, які хо ча за біць 
яе ў кут і пры му сіць да яго най пал кай лю бо
ві, ад ва жыц ца зас пець яе тут. Праз амаль 
паў ве ка аду маў шы ся, што змар на ваў сваё 
ка хан не і жыц цё. Не толь кі са бе.

Паз ва ніў зноў у вё ску да но вых сяб роў. 
А Ва ся ка жа: «Узя ла вый ш ла за муж Ма ня, 
ты яе не тур буй. Ты про ста не нар маль ны, 
дай ёй жыць!» — «А што, раз гі ра чы ла ся 
пе рад якімсь му жы ком? Су ка, лё ха!..» Ва
ся па чуў у труб цы ры дан не Са не вай жон кі, 
Ва лі...

Ужо не паз во ніць Аляк сандр ні Ма рыі Рысь, 
ні Ва сю з Зо сяй, ні на Ра дыё Ра цыя. Па мёр 
у сту дзень скую вет ра ную ноч. А яго жон ка 
жы вая, дай Бог ёй зда роўе і су па кой. А Ма
рыі Рысь усе мы пе ра да ем пры ві тан не на 
хва лях эфі ру, дзе лу нае і яе доб рая, люд
ская ду ша.

Ала ЯС ВІ ЛО ВІЧ / Се мя ноў ка

Ва ля — ус па мі ны
Вочы Ты зам к ну ла свае
І не га во рыш ні сло ва.
На мо гіл ках для Ця бе
Ма гіл ка ўжо га то ва.

А на ма гіл цы вя нок
Квет ка мі ўпле це ны ба га та.
Пры ма гіл цы дзве да чуш кі і сы нок,
Ка жуць: «Ма ма, тут Твая ха та».

Ляжыш і не ўста еш,
У но выя ша ты адзе та.
На род ных не гля неш.
Адыш ла з гэ та га све ту.

Аста нуц ца толь кі ўспа мі ны
Пра Ця бе, Да ра гая.
Ня ма ні чы ёй ві ны.
Ві даць, судзь ба та кая?!.

Та лент і ал ка голь
Талент ад Бо га та бе да ны.
Яго трэ ба ша на ваць.
А ты хо дзіш штод ня п’я ны
І не хо чаш пе ра стаць.

Апа мя тай ся і па кінь
Піць га рэл ку і ві но.
Бе ла ру скі ты ёсць сын!
Не ка ці ся ты на дно!

Лаві та лент свой.
Знай, не кож ны яго мае.
Пад ма га зі нам больш не стой.
Хай та бе Бог па ма гае.

Эх! Яш чэ ска жу та бе,
Што заў сё ды ёсць пры чы на
Вы піць шклян ку або дзве.
Хто не п’е, той «не муж чы на».

Назы ва юць ця бе «па эт».
Ця бе трэ ба ша на ваць.
На ра дзіў ся ты на свет
Вер шы го жыя пі саць.

Ты пі шы, пі шы, пі шы!
Аб усім і для ўсіх.
На пі шы ты ад ду шы,
Для сля зы і на смех!

Ба цюш ка Мі ка лай 
Богу ўсё жыц цё Ты слу жыш,
Шэс ць дзя сят лет Ты нам Ай цом.
Бо жай мі лас ці дас лу жыш,
На шай Цар к вы Ты твар цом,

Аўта рам на шае гі сто рыі.
У час Тва ёй на го ды
Ска жам про ста без эй фо рыі:
Зас лу жыў Ты гэ тай уз на га ро ды.

Чэсць Та бе і хва ла,
За Тваё ма лен не.
Да ка наў Ты тут ня ма ла.
Дзя ку ем за Тваё ба гас ла вен не.

І яш чэ па дзя ку трэ ба
Даць Та бе — Ты наш Ай цец.
Прыб лі жа еш нас да не ба,
Як па стыр сва іх авец.

У дзень Тва й га свя та,
У шас ці дзя ся тую га да ві ну,
Чым ха та ба га та,
Пры мі сваю ра дзі ну.

Што б Ты мог ма ліц ца
На ша му Свя то му Бо гу,
Па ра фі я нам прыс лу жыц ца,
Про сім Бо га да па мо гу.

Кошык па ху чых кве так
Да ем Та бе, Ай цец наш,
За ха вай сва іх, Ой ча, «дзе так»,
Сах ра ні на ўвесь час.

А мы бу дзем заў ж ды ма ліц ца
За здра віе Ай ца,
Каб мог Бо гу прыс лу жыц ца
У на шай Цар к ве да кан ца.

Вес на выя мроі Са ні
Мі ра ЛУК ША
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ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

20 сту дзе ня — дзень расстрэлу

П а д з е і  і  а с о б ы  Б Н Р

Вацлава Ластоўскага

Ужо не каль кі га доў за пар бе ла ру скія 
ўла ды мно га ка жуць пра пры цяг нен не 
ў кра і ну за меж ных ту ры стаў. Ле тась на ват 
зра бі лі пяць дзён бяз ві за ва га зна хо джан
ня для тых за меж ні каў, якія пры ля та юць 
у Бе ла русь праз На цы я наль ны аэ ра порт 
„Мінск2”. Сё ле та ўла ды рас паў сю дзі лі 
гэ тую прак ты ку на асоб ныя ра ё ны Брэс ц
кай і Га ра дзен скай аб лас цей, пры чым па
вя лі чыў шы тэр мін бяз ві за ва га зна хо джан
ня да дзе ся ці дзён. Апош ні крок яск ра ва 
пад к рэс лі вае, што афі цый ны Мінск за раз 
больш за ці каў ле ны ў пры цяг нен ні ту ры
стаў з за ха ду, спа дзя ю чы ся на іх ка шаль
кі, бо ту ры сты з ус хо ду і так пры яз джа юць 
у Бе ла русь праз ад сут насць ус ход няй мя
жы, праў да, ка шаль кі іх апош нім ча сам 
знач на па ляг чэ лі.

У раз віц ці ту ры стыч ных ста сун каў 
з кра і на мі, што на за хад ад Бе ла ру сі, за
ці каў ле ны і пры ват ныя біз не соў цы. Прак
тыч на кож ная ту ры стыч ная фір ма мае 
свой сайт, ад нак не кож ная мае сайт з бе
ла ру скай мо вай. Ад ным з неш мат лі кіх бе
ла ру ска моў ных ту ры стыч ных аген цтваў 
з’яў ля ец ца Tu ryst.by, вір ту аль нае прад
стаў ні цтва яко га мес ціц ца ў ін тэр нэ це па 
ад ра се http://www.tu ryst.by. Улас на аген
цтва зна хо дзіц ца ў мя стэч ку Аш мя ны Га ра
дзен скай воб лас ці.

Вар та ад ра зу ад зна чыць, што сайт мае 
не толь кі бе ла ру скую, але і ан г лій скую вер
сіі. Пры чым яны ад роз ні ва юц ца ад на ад 
дру гой. Ін фар ма цыяй у пер шай скі ра ва най 
на жы ха роў Бе ла ру сі, а ў дру гой — на гас
цей бе ла ру скай кра і ны. Ад па вед на, і руб ры
кі ў кож най моў най вер сіі ад роз ні ва юц ца. 
Так, у ан г лій скай вер сіі рас па вя да ец ца пра 
асаб лі вас ці ат ры ман ня бе ла ру скай ві зы, 
пра па ля ван не ў Бе ла ру сі, эк скур сіі па ёй, 
эка ту рызм, гі ста рыч ныя рэ кан ст рук цыі.

Бе ла ру ская вер сія па коль кас ці руб рык 

мен шая за ан г лій скую, але вый г рае ў яе 
ў больш пры ваб ным афар м лен ні. Зы хо
дзя чы з ін фар ма цыі, раз меш ча най на га
лоў най ста рон цы, для жы ха роў Бе ла ру сі 
аген цтва ў мно гім скі ра ва на на поль скі 
на кі ру нак, як у ту рыз ме, так і ў су меж ных 
га лі нах. Пра гэ та свед чаць та кія руб ры кі 
сай та, як „Кур сы поль скай мо вы” і „Аду ка
цыя ў Поль ш чы”. Вый с ці на іх мес цяц ца як 
з ле ва га бо ку цэ ла га вы яў лен ня, так і па
ся рэ дзі не га лоў най ста рон кі ў выг ля дзе 
асоб ных ба нэ раў.

Дру гой у пе ра лі ку бе ла ру скіх руб рык 
ідзе руб ры ка „Ту рызм”. „Ва ша ван д роў ка 
пач нец ца з та го мо ман ту, як вы пат ра пі це 
да нас у офіс. Ця пе ра ка наш кло пат бу дзе 
суп ра ва джаць вас да са ма га за кан чэн ня 
па да рож жа!” — гуч на сцвяр джае Tu ryst.by, 
пра па ну ю чы пляж ны ад па чы нак, эк скур
сіі па Бе ла ру сі і Еў ро пе, ві за выя пас лу гі, 
на быц цё аў то бус ных бі ле таў і аві як віт коў. 
Па зна ча ны на сай це і ней кі аду ка цый ны 
ту рызм, але да ве дац ца пра яго ні як не маг
чы ма, бо ста рон ка зна хо дзіц ца ў рас п ра
цоў цы.

Ве ра год на, што аду ка цый ны ту рызм ад 
Tu ryst.by так ці інакш звя за ны з Поль ш чай, 
бо да дзе ная пад руб ры ка дуб лю ец ца ў вы
шэй з га да най руб ры цы „Аду ка цыя ў Поль
ш чы”.

Як сцвяр джа ец ца на сай це, аду ка цыя 
ў Поль ш чы для жы ха роў Бе ла ру сі мо жа 
быць ці ка ва тым, што па ступ лен не ў не
ка то рыя ВНУ — без уступ ных эк за ме наў 
і „прак тыч на га ран та ва нае”. Тых, хто за
ці ка віц ца на ву чан нем у су сед няй кра і не, 
зап ра ша юць вы ву чыць поль скую мо ву, 
абя ца ю чы роз ныя ўзроў ні яе ава ло дан ня. 
Праў да, да ве дац ца пра ца ну мож на толь кі 
аса бі ста, па тэ ле фа на ваў шы па паз на ча
ным тэ ле фо не.

Аляк сандр ЯКІ МЮК

80 га доў та му, 23 сту дзе ня 1938 г., у ра
сей скім Са ра та ве рас ст ра ля лі ад на го з вы
дат ных бе ла ру скіх дзе я чаў і ства раль ні каў 
БНР Вац ла ва Ла стоў ска га.

На ра дзіў ся ён 8 лі ста па да 1883 г. у зас
цен ку Ка лес ні каў Дзі сен ска га па ве та (Глы
боц кі ра ён Ві цеб скай воб лас ці) у сям’і без
зя мель на га шлях ці ца. Вы дат ны ча ла век 
мно гіх та лен таў вы я віў ся бе як гі сто рык, 
фі ло лаг, эт ног раф, пуб лі цыст, пісь мен нік, 
лі та ра ту раз на вец. Шмат г ран ная асо ба Ла
стоў ска га раз ві ва ла ся б і да лей, ка лі б не 
гвал тоў на абар ва нае жыц цё ў са вец кіх ка
та валь нях.

Вац лаў юна ком скон чыў на ра дзі ме Па
гос ц кую па чат ко вую шко лу. Пас ля неп ра
цяг лы час вы ву чаў ла цін скую мо ву ў свай го 
дзядзь кі Фран ці ша Ла стоў ска га. У 1896 го
дзе, прай шоў шы пе ха той 70 вёр стаў да чы
гун кі, Ла стоў скі з’е хаў у Віль ню. Пра ца ваў 
хлоп чы кам на пас лу гах у він най крам цы, 
кан цы ля ры стам у Шаў лях, біб лі я тэ ка рам 
у сту дэн ц кай біб лі я тэ цы ў СанктПе цяр бур
гу, дзе на вед ваў лек цыі ва ўні вер сі тэ це. Усту
піў у Поль скую са цы я лі стыч ную пар тыю. 
Пра ца ваў кан тор ш чы кам на та вар най стан
цыі ў Ры зе. Да лу чыў ся да бе ла ру ска га на
цы я наль на га гра мад ска га і куль тур на га ру
ху. У 19061908 гг. ува хо дзіў у Бе ла ру скую 
са цы я лі стыч ную гра ма ду. У 1906 го дзе быў 
арыш та ва ны за са цы я лі стыч ную пра па ган
ду і ся дзеў не каль кі ме ся цаў у тур ме.

З 1909 г. быў сак ра та ром рэ дак цыі „На
ша Ні ва” і за гад чы кам пер шай бе ла ру скай 
кні гар ні, у 19161917 гг. — рэ дак тар га зе
ты „Го ман”, у 1918 г. вы да ваў га зе ту „Kry-
wiсanin”. Адзін з аў та раў „Ме ма ран ду ма 
прад стаў ні коў Бе ла ру сі”, у якім ба ра ні ла ся 
пра ва бе ла ру ска га на ро да на на цы я наль
надзяр жаў нае раз віц цё і які быў прад стаў
ле ны на між на род най кан фе рэн цыі ў Ла за
не ў 1916 г. У 19181919 гг. — сяб ра Ві лен
скай бе ла ру скай ра ды, у са ка ві ку 1918 г. 
ка ап та ва ны ад яе ў склад Ра ды БНР. 

Удзель ні чаў у аб вяш чэн ні не за леж нас ці. 
У кан цы 1918 г. уз на ча ліў прад стаў ні цтва 
ўра да БНР пры лі тоў скай Та ры бе, быў бе
ла ру скім ата шэ пры лі тоў скім па соль стве 
ў Бер лі не. З 1919 г. — у пар тыі бе ла ру скіх 
эсэ раў, са снеж ня 1919 г. да кра са ві ка 
1923 г. уз на чаль ваў Ра ду мі ніст раў БНР, 
быў яе прэм’ е рам.

Удзель ні чаў у ар га ні за цыі выз воль на га 
пар ты зан ска га ру ху ў За ход няй Бе ла ру сі, 
быў стар шы нёй Су вя зі на цы я наль надзяр
жаў на га выз ва лен ня Бе ла ру сі. Быў арыш та
ва ны і зня во ле ны поль скі мі ўла да мі, у 1920 г. 
яму бы ло даз во ле на вы ехаць у Літ ву. У кра
са ві ку 1923 г. вый шаў з ура да БНР і ады шоў 
ад ак тыў най па лі тыч най дзей нас ці. Вы да ваў 
у Коў не лі та ра тур нана ву ко вы ча со піс „Кры
віч” (19231927).

У кра са ві ку 1926 г. пе ра е хаў у БССР, 
спа дзе ю чы ся на ства раль ную пра цу на 
ка рысць ра дзі мы. У 1927 г. урад БССР да
зво ліў яму вяр нуц ца ў Менск. Пра ца ваў ды
рэк та рам Бе ла ру ска га дзяр жаў на га му зея. 
З 1928 г. Вац лаў Ла стоў скі быў ака дэ мі кам 
і сак ра та ром Ін бел куль та і Ака дэ міі на вук 
БССР.

У 1930 г., у час эк с пе ды цыі ў Сі бір, Ла
стоў ска га арыш та ва лі па спра ве „Са ю за 
выз ва лен ня Бе ла ру сі”, паз ба ві лі зван ня ака
дэ мі ка і выс ла лі на 5 га доў у Са ра таў. Там 
ён пра ца ваў за гад чы кам ад дзе ла рэд кай 
кні гі ва ўні вер сі тэц кай біб лі я тэ цы. Паў тор
на арыш та ва ны ў 1937 г., пры га во ра ны да 
вы шэй шай ме ры па ка ран ня. Па пер шым 
пры га во ры быў рэ а бі лі та ва ны 10 чэр ве ня 
1988 г., па дру гім — у 1958 г.

Ла стоў скі па кі нуў уні каль ную спад чы
ну, адзін яго „Ра сій скакрыў скі (Бе ла ру скі) 
слоў нік” вар ты пра цы цэ ла га на ву ко ва га ін
сты ту та. На пі са на ж пра вы дат на га дзе я ча 
і на ву коў ца ма ла. У 2012 г. у Глы бо кім уста
ля ва ны бюст Ла стоў ска га. Ву ліц з яго імем 
у Бе ла ру сі да гэ туль ня ма.

Ула дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

— Сён ня я спя ва ла пес ню пра жур на лі
ста, на сло вы ма ёй цё ці Ка ця ры ны Бя ляў
скай і ка ляд ку на сло вы Вік та ра Шве да. 
Вы ступ пад час «Бар даў скай во се ні» да па
мог мне ак рэс ліць, чым мне зай мац ца ў бу
ду чы ні. Я ха це ла б ву чыц ца ў вы шэй шай 
тэ ат раль най шко ле. За раз пры маю ўдзел 
у плат ных тэ ат раль ных май старкла сах 
у Тэ ат ры імя Аляк сан д ра Вян гер кі ў Бе ла
сто ку. Мне вель мі па да ба лі ся за нят кі ў тэ
ат раль ным ка лек ты ве па ні Іа ан ны Стэль ма
шукТроц у Гай наў скім бел му зеі, дзе я мно
га му на ву чы ла ся. Мяр кую, што за нят кі 
ў гэ тым тэ ат раль ным гур це і ў Сту дыі пес ні 
Гай наў ска га до ма куль ту ры бу дуць пры дат
ны мі пад час па ступ лен ня ў тэ ат раль ную 
шко лу, — ска за ла Ан на Бя ляў ская.

Яцак Друж ба сты пен дыю мар шал ка 
Пад ляш ска га ва я вод ства ат ры маў за ак
тыў насць у му зы цы, у тэ ат раль ным і тан
ца валь ным ка лек ты вах.

— Я доб ра і сва бод на ад чу ваю ся бе 
на сцэ не. Здаў на тан цую ў Ка лек ты ве на
род на га тан ца «Пе ра пёл ка» Гай наў ска га 
до ма куль ту ры, іг раю на акар дэ о не. Сён
ня зай граў я два тво ры. Зай ма ю ся так са
ма ў лі цэй скім тэ ат раль ным ка лек ты ве 
«Дра ма» і ў тэ ат раль ным ка лек ты ве 
ў Гай наў скім бел му зеі. На акар дэ о не я іг
раю так са ма ў ка лек ты ве «Ве ра сы» з Чы
жоў скай гмі ны. За сты пен дыю мар шал ка 
ха цеў бы я ку піць леп шы мік ра фон да 

акар дэ о на і паў дзель ні чаць у плат ных тэ
ат раль ных за нят ках, бо ў бу ду чы ні на мер
ва ю ся па сту піць у тэ ат раль ную шко лу, 
— ска заў Яцак Друж ба.

Бел лі цэ іст ка Ган на Хом чук зай гра ла на 
пі я ні на му зыч ную ін тэр п рэ та цыю да агуль
на вя до май ка ляд кі «Раж джа ство Хры сто
вае», а паз ней за спя ва ла ка ляд ку ра зам са 
сва ёй сяст рой бел гім на зіст кай Іа ан най.

— Я ву чу ся іг раць на пі я ні на, але 
для ся стры са ста ві ла акам па не мент 
на ўку ле ле. На пі я ні на зап рэ зен та ва ла 
ін тэр п рэ та цыю да вя до май ка ляд кі «Раж
джа ство Хры сто вае», якую кож ны мо жа 
ўспры няць пасвой му, — ска за ла Ган на 
Хом чук.

Змі цер Вай цюш ке віч спя ваў свае 
на вей шыя тво ры і вя до мыя шэ дэў ры. Пуб
лі ка не ад клад на ўклю ча ла ся ў су поль нае 
спя ван не з бар дам. За спя ваў ён не ка то
рыя пес ні па жа дан ні баць коў, якія пра яў
ля лі асаб лі вую ак тыў насць у час кан цэр та 
асаб лі ва га гос ця на ва год ніх су стрэч. 
Змі цер Вай цюш ке віч па ра іў вуч ням раз гор
т ваць свае здоль нас ці і та лен ты, але так са
ма мець на ўва зе свае маг чы мас ці, як у му
зы цы, так і ў ін шых га лі нах ма ста цтва.

Ды рэк тар Ігар Лу ка шук па дзя ка ваў 
саб ра ным за ўдзел у на ва год нім му зыч
ным кан цэр це і за пра сіў на па ча сту нак, 
які быў на ла джа ны по бач ак та вай за лы.

— Мы, як баць коў скі ка мі тэт шко лы, 

ста ноў ча пры ня лі 
пра па но ву ды рэк та ра 
Іга ра Лу ка шу ка ар га
ні за ваць «На ва год нія 
су стрэ чы» і за пра па
на ва лі пад рых та ваць 
са лод кі па ча сту нак. 
Мне па да ба ец ца, што 
пад час су стрэч бы ла 
зроб ле на стаў ка на 
на шу тра ды цыю. Вуч
ні з на стаў ні ка мі вы ка
на лі пад ве ша ныя пад 
столь ак та вай за лы 
па ву кі. Зор кі, што ві
сяць за сцэ най, па доб

ныя да тых, якія ў мі ну лым вы кон ва лі ся 
з па пе ры дзяў ча та мі для ўпры гож ван ня 
вя ско вых хат зі мой. Спя ва лі ся так са ма 
на шы тра ды цый ныя ка ляд кі, — за я ві ла 
пас ля кан цэр та стар шы ня баць коў ска га 
ка мі тэ та Лю цы на Ру шук.

— Та кая на ва год няя су стрэ ча гэ та доб
рая іні цы я ты ва, бо мо жам па зна ёміц ца 
з ак тыў нас цю на шых дзя цей у га лі не му зы
кі. Вуч ні ма юць маг чы масць пе ра а до лець 
хва ля ван не і за спя ваць на сцэ не пе рад 
боль шай пуб лі кай, — га ва ры лі баць кі.

Пад час па ча стун ку за ка вай і гар ба
тай на стаў ні кі раз маў ля лі з вуч ня мі і іх 
баць ка мі.

Тэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

На ва год нія су стрэ чы ў Гай наў скім бел лі цэі1Fпрацяг
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Адгаданка АдгаданкаАдгаданка
1. мы шач ны ор ган у ро це, які ча ста 

доб ра пат ры маць за зу ба мі, 2. Эд гар, 
фран цуз скі ма стак (18341917, De gas), 
3. на пар нік мо ла та ў са вец кім гер бе, 4. 
уп ры го жа нае дрэ ва ў на ва год няй ха це, 
5. пух лі на зза ліш няй вад кас ці ў ткан
ках, 6. няш час це, якое ва ла чэ за са
бою... ка ва лі ха, 7. ко ліш няя паш то вая 
стан цыя, дзе мя ня лі ко ней, 8. ара мат, 
9. гу кі, якія ўтва ра юц ца пры хлю пан ні 
ва ды, 10. наў мыс ны зрыў ме ра пры ем ства, у якім... абат, 11. дзя ся так дзя ся так, 12. не зам к ну
тая кры вая лі нія, якая ўтва рае шэ раг аба ро таў ва кол во сі, 13. ак цэнт.

Ад га да ныя сло вы за пі саць у выз на ча ныя да рож кі, па чы на ю чы ад по ля з ліч бай. У свет лых 

па лях ат ры ма ец ца ра шэн не — сер б
ская па га вор ка. (ш)

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

Ад каз на ад га дан ку з 1 ну ма ра
Ву да, Гу но, мі, ода, Шыр ма.
Ра шэн не: Но ва му го ду і мыш ра да.

Кніж ныя ўзна га ро ды вы сы ла ем Анне Дэм’
янюк з БельскаПадляшскага і Лявону Фе да
ру ку з Рыбал.

(22.03. — 20.04.) Вый дзеш на про стую да ро-
гу. 28.01. мо жа не ха піць та бе так тыч нас ці 
або ня хоць кі ка гось ці пак рыў дзіш. Вель мі ўда-
дуц ца кар на валь ныя ім п рэ зы. Не ра скід вай ся 
гра шы ма, ха ця мо жаш іх трап на і ра зум на ін ве-
ста ваць. Не ку ры цы га рэт, па шу кай ней кіх за-
мен ні каў для іх. Мо жа, з’ез дзіш на мо ра, па ды-
ха еш ёдам? Мо жаш па сяб ра ваць з Ва да ле ем.
(21.04. — 21.05.) Не за няд боў вай важ ных 
спраў. 28-31.01., не ўпа ры ней кай кам па ней-
скай пра маш кі. Вя лі кая па пу ляр насць у кам-
па ніі, ся род ін ша га по лу. Доб рая фор ма 
і на строй. Бы кі з дру гой дэ ка ды ця пер вель мі 
пас пя хо выя. Бы кам з пе ра ло му дру гой і трэ-
цяй дэ ка ды па шан цуе ў па ху дзен ні. За гад кай 
бу дзе для ця бе Рак.
(22.05. — 22.06.) Удас ца зрэ а лі за ваць свае 
на ме ры. У па чуц цях па я вяц ца но выя шан цы 
і на го ды, каб на ват па бу ша ваць. Дум кі пра ін-
шых лепш за ха вай са бе. Най лепш пап ра віш 
зда роўе і на строй... паг ла дзіў шы ка та ці са ба-
ку. Ха ця не бу дзе ха цец ца злез ці з фа тэ ля, му-
сіш рэ гу ляр на ва ру шыц ца. Паз бя гай лю дзей 
і сі ту а цый, якія да во дзяць ця бе да стрэ су. 
Скар пі ён ад ка жа на твае пы тан ні. Мо жаш да-
сяг нуць ду шэў най раў на ва гі.
(23.06. — 23.07.) Ча ка юць сюр п ры зы ў пра-
фе сій най сфе ры, маг чы ма, з та бой за хо чуць 
па гу та рыць уп лы во выя пер со ны. Не спра буй 
зда вац ца леп шым, чым ты ёсць — ня хай бу дзе 
шчы расць у ад но сі нах. У фі нан са вых спра-
вах пры ем ныя пе ра ме ны — хтось ці ад дасць 
даў ні даў жок, хтось ці зап ра па нуе вы гад нае 
су пра цоў ні цтва. У апош ні сту дзень скі дзень 
на лю боў ным фрон це са праўд ны пе ра па лох 
— ад та кой коль кас ці пры хіль ні каў га ла ва зак-
ру жыц ца!
(24.07. — 23.08.) Ста рай ся не ад сту паць пе-
рад цяж кас ця мі, усе праб ле мы ча со выя. У ся-
рэ дзі не тыд ня па жа да на зра біць ма лень кі вы-
хад ны — час ме ся цо ва га заць мен ня лепш пра-
вес ці на пры ро дзе, ма ю чы зно сі ны з да ра гі мі 
і пры ем ны мі людзь мі. Спа кой на раз бя рэш ся 
ў аса бі стым жыц ці. Па песць ся бе ма лень кім 
шо пін гам, і зра бі свя та для свай го страў ні ка.
(24.08. — 23.09.) На ву чы ся стрым лі ваць 
эмо цыі і пе ра стань звяр таць ува гу на заў ва гі 
ка лег і кі раў ні цтва. На аў то рак і се ра ду зор-
кі прад каз ва юць дзе ла выя па ез д кі і ка ман-
дзі роў кі, а ў чац вер па жа да на знай с ці час 
для ся мей ных ме ра пры ем стваў. Пры хіль ні кі 
пе ра ста нуць спра чац ца, і бу дуць пад трым лі-
ваць усе твае ідэі. Не вы ка ры стоў вай сваю 
пры ваб насць у ка рыс лі вых мэ тах.
(24.09. — 23.10.) Ка ры стай ся ад к ры ты мі маг-
чы мас ця мі, час бу дзе яр кім і за па мі наль ным. 
Лю бая ка лек тыў ная дзей насць пас пя хо вая, 
а ка лі ад да еш пе ра ва гу пра ца ваць у адзі ноч-
ку, так са ма не за ста неш ся без пры ем ных 
сюр п ры заў. У се ра ду хва ля ван ні — у пе ры-
яд ме ся цо ва га заць мен ня ад но сі ны мо гуць 
стаць нап ру жа ны мі. У пят ні цу не ве ра год нае 
гра шо вае шан ца ван не — але гэ та не цуд, гэ та 
вы нік тва ёй на стой лі вас ці і ўпар тай пра цы.
(24.10. — 22.11.) Сце ра жы ся лю дзей, якія 
вы ка ры стоў ва юць ця бе ў сва іх мэ тах — вы ліч 
ма ні пу ля та раў, спы ні з імі зно сі ны. Ты дзень 
няд рэн ны, змо жаш рэ а лі за ваць твор чыя пла-
ны, і пры сту піць да пра цы над даў но вы нош ва-
ным пра ек там. У сум неў ныя ге шэф ты лепш не 
ўвяз вай ся.
(23.11. — 22.12.) Лепш паз баў ся ля но ты, 
і бя ры ся за пра цу. Чым больш зро біш, тым 
больш эфек тыў ны бу дзе вы нік. Але не пе ра-
на туж вай ся. У пят ні цу змо жаш ажыц ця віць 
жа дан ні якія ты чац ца до ма. Хай га ла ва ба ліць 
у тва іх пры хіль ні каў, а ты знай дзі час для па хо-
ду па кра мах і аб наў лен ня гар дэ ро ба.
(23.12. — 20.01.) Твой пра фе сі я на лізм на вы-
шы ні, ты ця пер не за мен ны. Дзя лі ся во пы там. 
У ся рэ дзі не тыд ня фі нан са выя бо ну сы — ста-
рай ся пісь мо ва рас па ра дзіц ца «вы пад ко вы мі» 
гра шы ма, і не мар нуй срод каў на за баў кі. На-
це шыш ся цёп лы мі і гар ма ніч нымі зно сі на мі.
(21.01. — 19.02.) Твае ін та рэ сы па він ны ста-
яць на пер шым мес цы. Усе праб ле мы бу дуць 
вы ра шац ца хут ка і эфек тыў на. Не ад маў ляй 
у да па мо зе сяб рам і ка ле гам. У па ня дзе лак 
раз бя ры ся з фі нан са вы мі і ма ё мас ны мі пы-
тан ня мі. У пер шы дзень лю та га ча кае ці ка вая 
су стрэ ча. Бу дзе но вы пры хіль нік або ўплы во-
вы за ступ нік
(20.02. — 21.03.) Шмат за ле жыць ад пра віль-
на га наст рою. Будзь на па зі ты ве, не звяр тай 
ува гі на ста рон нія пе раш ко ды. Фі нан са вая сі-
ту а цыя пач не па ляп шац ца ў се ра ду. Чац вер 
доб ры для вы ра шэн ня лю бых праб лем. У пят-
ні цу мо гуць на ля цець не ча ка ныя гос ці. Рад ні 
ў ця бе шмат, так што пас п ра буй ура зіць уяў-
лен не ві зі цё раў нез вы чай ны мі за ку ска мі і на-
по я мі! Ага та АР ЛЯН СКАЯ

Больш за 5,5 мі льё на еў ра ра зам ат
ры ма юць пад ляш скія са маў ра ды Дра гі чы
на, Са кол кі і Шчу чы на ды іх нія пар т нё ры 
з Бе ла ру сі, Поль ш чы і Ук ра і ны на су поль
ныя тран с г ра ніч ныя пра ек ты. Ас ноў най 
мэ тай пра ек таў з’яў ля ец ца раз віц цё ту
рыз му і доб ра су сед скіх кан так таў. Да мо
ву аб да фі нан са ван ні пад пі саў у се ра ду 
ў Мар шал коў скай уп ра ве ві цэмі ністр 
раз віц ця Адам Гам рыш чак. Еў ра са юз
ныя срод кі па сту пяць з тран с г ра ніч най 
пра гра мы «Поль ш чаБе ла русьУк ра і на 
20142020».

Дра гі чын на Пад ляш шы су поль на 
з Дра гі чы нам на Бе ла ру сі і Со каль скім 
ра ё нам на Ук ра і не бу дуць рэ а лі за ваць 
пра ект пад наз вай «Спа лу чае нас Буг». 
Бур га містр Дра гі чы на Вой цех Бо жым 
ска заў, што ўзнік не ка ля 850 кі ла мет
раў бай да рач ных шля хоў ад Пры буж жа 
на Ук ра і не, дзе зна хо дзяц ца кры ні цы 
ра кі Буг, праз Бе ла русь па пры то кі ра кі 
ў Поль ш чы.

Усё гэ та мае паў п лы ваць на пра даў
жэн не бай да рач на га се зо на, раз віц цё 
ту рыз му. Шлях бу дзе абаз на ча ны, з ін
фар ма цы яй на сай це. На бе ра зе ра кі 
бу дуць выз на ча ны 
мес цы, дзе бай да рач
ні кі змо гуць сыс ці на 
ад па чы нак.

У трох мес цах уз
нік нуць бай да рач ныя 
цэн т ры. У Дра гі чы не 
на Пад ляш шы мож на 
бу дзе па ка ры стац ца 
ра ры тэт ным бай да
рач ным трэ на жо рам, 
а на ад кры тым ба сей
не, ра ней чым ту рыст 
вып лы ве на ра ку, мож
на бу дзе па спра ба
ваць сва іх уме лас цей 
на ма лой бай дар цы.

— Го рад Са кол ка 
су поль на з Грод нам 
бу дуць ства раць ту ры
стыч ны шлях звя за ны 
з асо бай лі тоў ска а га 
пад скар бія, га ра
дзен ска га ста ра сты, 
ар хі тэк та ра гра фа Ан
то нія Ты зен гаў за, які 
жыў у ХVIIІ ста год дзі. 

Уз нік не 59 шля хоў. Па абод вух ба ках мя
жы для па трэб ту ры стаў бу дзе куп ле на 
60 ро ва раў, у гэ тым лі ку і элек т рыч ныя. 
У Са кол цы і Грод не бу дуць ад рэ стаў ра
ва ны ста ра даў нія да мы на куль тур ныя 
пат рэ бы. У Са кол цы і Грод не ўзнік нуць 
ла вач кі з Ты зен гаў зам, — кан ста та ва ла 
бур га мі стар Ева Ку лі коў ская.

Шчу чын на Пад ляш шы і Шчу чын на 
Бе ла ру сі, а так са ма Ко вель на Ук ра і не 
збу ду юць цэнтр ды я ло гу куль тур у сва іх 
мяс цо вас цях. Бур га містр Шчу чы на Ар тур 
Ку чын скі ска заў, што га ра ды ад не каль
кіх га доў суп ра цоў ні ча юць па між са бою, 
а пра гра ма «Поль ш чаБе ла русьУк ра
і на», гэ та шанц на но выя маг чы мас ці 
гэ та га су пра цоў ні цтва. Цэнтр ды я ло гу 
пас лу жыць су стрэ чам, ус па мі нан ню рас
с ло е най спад чы ны су се дзяў.

Ві цэмі ністр Адам Гам рыш чак ска заў, 
што пра ек ты, якія бу дуць рэ а лі за ва ны 
ў рам ках да га во раў, гэ та «вель мі важ ныя 
як для ту ры стыч ных, так і куль тур ных 
мэт» ін ве сты цыі, якія па спры я юць за ха
ван ню «пры род най спад чы ны поль скабе
ла ру скаўкра ін ска га па меж жа». Пра моў
цу це шыў факт, што ў боль шас ці пра ек

таў удзель ні ча юць пар т нё ры з трох кра ін.

Ві цэмі ністр па ін фар ма ваў, што 
ў апош нім го дзе бы ў раз мер ка ва ны 141 
мі льён еў ра ў рам ках пра гра мы «Поль
ш чаБе ла русьУк ра і на 20142020» (83% 
срод каў з гэ тай пра гра мы). У кон кур сах 
вы лу ча на 48 пра ек таў на да фі нан са ван
не, 10 пра ек таў паза кон кур сам ча кае 
зац вяр джэн ня Еў ра са ю зам. Гас па дар
чыя суб’ ек ты з Пад ляш ска га ва я вод ства 
ўдзель ні ча юць у 15 кон кур с ных пра ек тах 
як пар т нё ры, і паза кон кур сам, на пры
клад, ма дэр ні за цыя паг ран пе ра хо да 
ў Се мя ноў цы. Ра зам у Пад ляш скае ва я
вод ства тра піць 21 мі льён еў ра.

Гам рыш чак ска заў, што кво та мо жа 
быць боль шай та му, што ў са ка ві ку бу
дуць выб ра ны чар го выя пра ек ты для 
да фі нан са ван ня з га лі ны бяс печ нас ці. 
У ве рас ні, ма быць, пач нец ца на бор на 
мен шыя пра ек ты, мэ тай якіх бу дзе раз
віц цё доб ра су сед скіх ад но сін на па меж
жы. Мож на бу дзе па ха дай ні чаць за 2060 
ты сяч еў ра на куль тур ныя, аду ка цый ныя 
пра ек ты, май старкла сы, фе сты ва лі.

Апр. (УС) за Бел сат/PAP

Еў ра са юз нае да фі нан са ван не ту ры стыч ных 
пра ек таў па пра гра ме «Поль ш ча-Бе ла русь-Ук ра і на»
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17 сту дзе ня ў Бе ла стоц кім уні вер сі тэ це 
праф. Пётр Хо мік — дас лед чык 

гі сто рыі пра ва слаўя ў Поль ш чы, а за ад но 
ды рэк тар Уні вер сі тэц кай біб лі я тэ кі імя 
Ежы Гед рой ца — за чы таў да клад на тэ му 
„Koś ciół Pra wos ław ny w PRL. Stan ba dań 
i prob le my ba daw cze”. Да клад быў пя ці
дзя ся тым з цык ла „Pod la sie w ba da niach 
na u ko wych” ды ад зна чыў дзе ся ці год дзе 
гэ та га ме ра пры ем ства. Пры сут ні ча лі, ап
ра ча за ці каў ле ных на ву ко вых су пра цоў ні
каў, так са ма вуч ні не ка то рых бе ла стоц кіх 
школ, у іх лі ку Пра ва слаў най шко лы свсв. 
Кі ры лы і Мя фо дзія. Пры во джу ска ро ча нае 
рэ зю мэ дак ла да.

Па чаць трэ ба з та го, — ска заў 
праф. Пётр Хо мік, — што ця гам доў га

га пе ры я ду іс на ван ня Поль скай На род най 
Рэс пуб лі кі не пра во дзі лі ся дас ле да ван ні 
да тыч ныя Пра ва слаў най цар к вы. Толь кі 
ў 1980х га дах па я ві лі ся пер шыя дас ле
да ван ні, якія не а ба вяз ко ва бы лі спа лу ча
ны з гі сто ры яй Пра ва слаў най цар к вы, 
ха ця ней кім чы нам гі сто рыю тае Цар к вы 
кра на лі. У 1985 го дзе па ка за ла ся кні га 
праф. Тэ рэ сы Хын чэў скайХе нель пра 
на цы я наль ную свя до масць ук ра ін скай 
шлях ты ў 1718 ста год дзях і там праб ле ма 
Пра ва слаў най цар к вы ў Рэ чы Пас па лі тай 
у но вы час бы ла заў ва жа на. Гэ та зда ры ла
ся ў пэ э нэ раў скі пе ры яд. Чар го вай кні гай 
бы ла пра ца праф. Мар’ я на Бэн дзы, якая 
так са ма ад но сі ла ся да но ва га ча су. Але не 
толь кі тая эпо ха. У 1980х га дах па ка за ла
ся кні га праф. Мі рас ла вы Па пе жын скай
Ту рэк пра ад но сі ны дзяр жа вы да пра ва
слаўя ў 19181939 га дах.

Ка лі азір нуц ца на дас лед чыц кія пра цы 
да тыч ныя са мо га ПНРу, то яны маг лі 

па я віц ца толь кі пас ля 1989 го да, пас ля 
гра мад скіх пе ра мен. Скла да на ска заць, 
хто быў пер шап ра ход цам дас ле да ван ня 
гі сто рыі Пра ва слаў най цар к вы ў ПНР, але 
мне зда ец ца, што та кім пер шап ра ход цам 
быў праф. Ка зі меж Ур бан з Кра ка ва, які 
ў па чат ку 1990х га доў на ста рон ках «Wia-
do moś ci Pol skie go Au to ke fa licz ne go Koś cio ła 
Pra wos ław ne go» і «Цар коў на га Вес ні ка» 
ды ін шых ор га наў пра ва слаў най прэ сы 
апуб лі ка ваў шэ раг ма тэ ры я лаў да тыч ных 
пас ля ва ен ных лё саў міт ра па лі та Ды я ні сія 
Ва ле дын ска га, сі ту а цыі пра ва слаў ных 
лэм каў пас ля Дру гой су свет най вай ны 
ды ін шых праб лем да тыч ных пра ва слаўя 
ў Поль ш чы. Так са ма ў пе ры я дыч ным вы
дан ні «Bia łos toc czyz na» апуб лі ка ваў ма тэ
ры я лы да тыч ныя пас ля ва ен ных лё саў Пра
ва слаў най цар к вы ў та га час ным Бе ла стоц
кім ва я вод стве. Най важ ней шай пра цай 
праф. Ка зі ме жа Ур ба на бы ла пра ца «Koś-
ciół Pra wos ław ny w Pol s ce w la tach 1945-
1970» — ад за кан чэн ня Дру гой су свет най 
вай ны да ча су ўступ лен ня на міт ра поль ны 
пра стол міт ра па лі та Ва сі лія. У гэ тай кні зе 
зна мя наль ныя не ка то рыя да ты, тут раз г ле
джа ны цэ лы ста бі лі за цый ны пра цэс Пра
ва слаў най цар к вы ў пэ нэ раў скай рэ ча іс
нас ці. Гэ та па сён ня ад на з ас ноў ных прац 
да тыч ных та го пе ры я ду дзей нас ці Пра ва
слаў най цар к вы ў ПНР. Вый ш ла так са ма 
яго ная кніж ка да тыч ная лё саў а. Стэ фа на 
Бе гу на ды кні га пра а. Афа на сія Сэ мэ ню ка 
— шмат га до ва га на ста я це ля міт ра поль най 
ка фед ры ў Вар ша ве ды та ва ры ша ня до лі 
ў час пас ля ва ен на га ін тэр на ван ня міт ра па
лі та Ды я ні сія Ва ле дын ска га.

З хо дам ча су ста лі па яў ляц ца чар го выя 
кніж кі. У 1993 го дзе па ка за ла ся кні га 

пад рэ дак цы яй праф. Ан то на Мі ра но ві ча 
«Koś ciół Pra wos ław ny w Pol s ce daw niej 
i dziś». Гэ та ўжо бы ла па дзея ў цар коў най 
гі ста ры яг ра фіі. У кні зе бы ло шмат ста ты
стыч ных да ных, да тыч ных Пра ва слаў най 
цар к вы ў роз ныя пе ры я ды яе гі сто рыі, але 
так са ма змя стоў на яна прэ зен та ва ла гі сто
рыю Пра ва слаў най цар к вы ў Поль ш чы, 
так даў нюю, як і больш су час ную. Вель мі 
ці ка выя бы лі апуб лі ка ва ныя там ма пы, які 
прэ зен та ва лі ад мі ніст ра цый ная дзя лен не 
Пра ва слаў най цар к вы за раз пас ля Дру гой 
су свет най вай ны, як і ў паз ней шы час, ка лі 
скла ла ся ця пе раш няя струк ту ра Поль скай 
аў та ке фаль най пра ва слаў най цар к вы.

І да лей мож на пе рай с ці да чар го вай 
кні гі праф. Ан то на Мі ра но ві ча «Koś ciół 

Pra wos ław ny w Pol s ce w XIX i XX wie ku». 
Апош ні раз дзел гэ тай кні гі поў нас цю пры
све ча ны гі сто рыі Пра ва слаў най цар к вы 
пас ля Дру гой су свет най вай ны. У гэ тым 
раз дзе ле зак ра ну та мно ства ма ты ваў і не 
ўсе з іх уда ло ся, бе ру чы пад ува гу, зра зу
ме ла, аб’ ём ма тэ ры я лу, прад ста віць вы
чар паль на. І, па вод ле мя не, гэ ты раз дзел 
з’яў ля ец ца зна ка мі тым ад п раў ным пун к там 
для да лей шых дас ле да ван няў чар го вых 
ву чо ных, за ці каў ле ных да лей шым выс вят
лен нем гі сто рыі Пра ва слаў най цар к вы 
ў ПНР. З асоб ных ма ты ваў, зак ра ну тых 
у зга да ным раз дзе ле, важ ны мі з’яў ля юц
ца ад но сі ны пра ва слаў на га на сель ні цтва 
Бе ла сточ чы ны з ін шы мі кан фе сій ны мі на мі
на цы я мі. Тут раз г ля да юц ца і ан та га ніз мы, 
ад ным з га лоў ных аў тар па лі чыў спра ву 
Суп рас ль ска га ма на сты ра. У мя не на гэ ты 
конт кры ху ін шае мер ка ван не, бо спрэч кі 
ме лі мяс цо вы ха рак тар і бы лі па сут нас ці 
спрэч ка мі па між ад мі ніст ра цый ны мі ўла да
мі і Пра ва слаў най цар к вой. Ка та ліц кі кас
цёл у ней кай сту пе ні браў у гэ тым удзел, 
але ся род яго ных прад стаў ні коў бы лі і пры
хіль ні кі прыз на чэн ня ма на сты ра Кас цё лу, 
як і пра ціў ні кі гэ та га. Пас ля па чат ко вай 
пад трым кі ўла да мі ін та рэ саў Ка та ліц ка га 
кас цё ла да лей уста ля ва ла ся тра ды цыя 
юры дыч на га вы ра шэн ня кан ф лік таў, але 
ка лі дэ та лё ва прыг ля нуц ца гэ тым юры дыч
ным ра шэн ням, то Пра ва слаў ная цар к ва 
заў сё ды апы на ла ся на прой г рыш ным 
ба ку; не бы ло та кой сі ту а цыі, каб ней кая 
спрэч ка бы ла юры дыч на вы ра ша на ў ка
рысць Пра ва слаў най цар к вы. Най ці ка вей, 
па вод ле мя не, прад стаў ле на праб ле ма 
ад но сін ула ды да міт ра па лі таў у 19451970 
га дах. Пры міт ра па лі це Ма ка рыі ўла ды 
пай ш лі на шэ раг усту пак у ка рысць Пра
ва слаў най цар к вы, ха ця быў гэ та пе ры яд 
ін тэн сіў на га ўмеш ван ня дзяр жаў ных ор га
наў у цар коў ныя спра вы. Бы лі ў той час 

ад моў на раз г ле джа ны за яў кі пра ста наў
лен не но вых пры хо даў на Бе ла сточ чы не. 
Ка лі ў19501960х га дах ду хоў ныя збі ра лі 
ся род вер ні каў уз но сы, на пры клад на 
ра мон ты цэр к ваў ці зва ніц, то іх з па да чы 
ўлад ка ра лі за гэ та ад мі ніст ра цый ныя ка ле
гіі штра фа мі ды за га да мі вяр нуць вер ні кам 
саб ра ныя ўзно сы. Ча стай пры чы най не а
даб рэн ня ду хоў ных ула да мі бы ла праз мер
ная іх ан га жа ва насць у спра вы пар тый най 
дзей нас ці.

З 1950х га доў кад ра вая па лі ты ка цар
коў ных улад бы ла рэ гу ля ва на дзяр жаў

ным за ка на даў ствам. Спа сы ла ю чы ся на 
тыя за ко ны ўла ды аб ві на вач ва лі ду хоў ных, 
на пры клад, у рас паль ван ні ўнут рып ры ход
скіх кан ф лік таў, у дзей нас ці няз год най 
з улад ны мі век та ра мі. Та кім чы нам ула ды 
ад моў на аца ні лі дзей насць міт ра па лі та 
Ма ка рыя, у вы ні ку ча го з’е хаў ён у Са вец кі 
Са юз у 1959 го дзе і на пра стол міт ра па лі та 
быў выб ра ны ар хі е пі скап Ці ма фей Шрэ
тэр. Пе рад вы ба рам міт ра па лі та Ці ма фея 
раз г ля да лі ся так са ма кан ды да ту ры пра ва
слаў ных епі ска паў пра бы ва ю чых у Са вец
кім Са ю зе ды на За ха дзе — тых, якія ў да
ва ен ны час жы лі на тэ ры то рыі та га час най 
Поль ш чы. Для прык ла ду, раз г ля да ла ся 
кан ды да ту ра епі ска па Пан це ляй мо на, 
пра жы ва ю ча га ў Ка на дзе, але яго кан ды
да ту ра бы ла ад моў на ацэ не на Уп ра вай 
бяс пе кі. Вы бар епі ска па Ці ма фея вык лі каў 
пра тэ сты вер ні каў і част кі ду ха вен ства, ча
го ўла ды не спа дзя ва лі ся. Праб ле ма вы ра
шы ла ся на ту раль ным чы нам — міт ра па літ 
Ці ма фей неў за ба ве па мёр, у 1963 го дзе.

Пас ля смер ці міт ра па лі та Ці ма фея доў гі 
час не ўда ва ла ся выб раць яго нас лед

ні ка; пры чы най гэ та му бы ло і спа бор ні цтва 
па між епі ска па мі ды па лі ты ка ўлад. Ула ды 
ўсве дам ля лі гэ тае спа бор ні цтва і за ма
рудж ва лі вы бар, да та го ж ад маў ля ю чы 
адаб рэн ня на па са ду міт ра па лі та епі ска
па Юрыя Ка ра ні ста ва, ха ця па га джа лі ся 
з тры ман нем яго даў жэй шы час у са не 
lo cum te nens — мес ца а хоў ні ка міт ра па ліц
ка га пра сто ла. Та кі стан ут рым лі ваў ся тры 
га ды, да 1965 го да, ка лі ўла ды да зво лі лі 
выб раць на па са ду міт ра па лі та епі ска па 
Сця па на.

Цар коў нае жыц цё не аб мя жоў ва ла ся 
толь кі да тых ці ін шых іе рар хаў, яно 

бур лі ла так са ма ў ні за вых звен нях. У па
чат ку 1970х га доў за фік са ва на шмат кан
ф лік таў у пры хо дах, так на Бе ла сточ чы не, 
як і ў Ніж няй Сі ле зіі, на пры клад, у Лег ні цы. 
І ў Ся мя ты чах раз га рэў ся ў той час цар коў
ны кан ф лікт.

Не каль кі га доў та му па ка за ла ся пуб лі
ка цыя гі сто ры ка бе ла стоц ка га ІПН 

Кшыш та фа Сы хо ві ча «W krę gu Bi zan c jum», 
так са ма да тыч ная спраў Пра ва слаў най 
цар к вы ў Бе ла стоц кім ва я вод стве ў пэ э нэ
раў скі пе ры яд. Крып та ні мам «Bi zan c jum» 
бы лі наз ва ны дзе ян ні Служ бы бяс пе кі 
ў да чы нен ні да мяс цо вай Цар к вы. Па вод ле 
дак лад чы ка, ацэн кі аў та ра пуб лі ка цыі на
конт стаў лен ня прад стаў ні коў цар коў най 
гра мад скас ці да дзе ян няў та га час ных улад 
за над та спрош ча ны, агуль на быц цам бе
за га во рач на спры яль ныя та га час ным ула
дам. Кар ці на не вы гля да ла ў са праўд нас ці 
так ад на знач на, тут так са ма наг ля да лі ся 
вы тан ча ныя ха ды цар коў ных суб’ ек таў 
су праць та га час най афі цый най плы ні. СБ 
ста ра ла ся роз ным чы нам пе раш ка джаць 
ду хоў ным, на пры клад, ка лі яны за каз ва лі 
лі тур гіч ныя кні гі з за меж жа, та ды су праць 
ім ус чы на лі ся спра вы быц цам за не за кон
ную дзей насць, за якую па гра жа ла тур ма. 
Та кім чы нам суп ра цоў ні кі СБ пры му ша лі 
пра ва слаў нае ду ха вен ства да не ка то рых 
дзе ян няў, якія сён ня раз г ля да юц ца як су
пра цоў ні цтва з та га час ны мі ор га на мі дзяр
жаў най бяс пе кі.

СБ са чы ла за па а соб ны мі асо ба мі, 
збі ра ла дэ та лё выя ін фар ма цыі 

не толь кі пра іх дзей насць, але і пра іх ха
рак тар і за ці каў лен ні, здоль нас ці; гэ тыя ін
фар ма цыі не заў сё ды бы лі трап ныя, ча ста 
кур’ ёз ныя. У 1953 го дзе ад на го свя та ра 
ме лі пе ра вес ці ў ін шы пры ход. Гэ та вык
лі ка ла пра тэст тых вер ні каў, якім ён да гэ
туль слу жыў. Яны ста лі збі раць под пі сы за 
астаў лен не ду хоў на га ў пры хо дзе. Ака за
ла ся, што под пі сы за гэ тую спра ву збі ра лі 
ак ты ві сты ПАРП. Кож ная пар тый ная ячэй
ка кі ра ва ла пра тэст, пад пі са ны ўсі мі сва і мі 
чле на мі пар тыі. У вы ні ку ўсе сак ра та ры ас
ноў ных ячэ ек бы лі па ка ра ны пар тый ны мі 
ка ра мі. Ад на го з ду хоў ных агент СБ ха цеў 
за вер ба ваць да су пра цоў ні цтва; той ад ка
заў, што ні ко лі на та кое не пой дзе, бо гэ та 
пя рэ чыць яго ным рэ лі гій ным прын цы пам. 
Агент за пі саў, што той ду хоў ны не пры год
ны для су пра цоў ні цтва, бо з’яў ля ец ца рэ лі
гій ным фа на ты кам.

У 1960я га ды ўла ды раз гар ну лі шэ раг 
ме ра пры ем стваў, якія ме лі кан ф лік

та ваць пра ва слаў ных з ка та лі ка мі. Усе 
ўза е мап ры хіль ныя та кія кан так ты звяр та лі 
асаб лі вую ўва гу ор га наў бяс пе кі і яны за во
дзі лі іні цы я ты вы ў на прам ку іх ра зар ван ня. 
З па чат кам 1960х га доў у ра пар тах СБ 
па яў ля юц ца па ве дам лен ні, якія фрак цыі 
іс ну юць у роз ных звен нях Пра ва слаў най 
цар к вы. Ад соч ва лі ся так са ма ўся ля кія кан
так ты, асаб лі ва з за меж жам. Вось ад на му 
са свя та роў на Гай наў ш чы не зах ва рэ ла 
дзі ця і ён па пі саў свай му зна ё ма му свя та
ру ў Па ры жы прыс лаць ля кар ства, яко га 
ў Поль ш чы не бы ло. Але агент СБ, які пра
чы таў ліст, прый шоў да выс но вы, што гэ та 
не пра ля кар ства мо ва, толь кі тая наз ва 
аба зна чае крып та нім ней кай не ле галь
най за ду мы. Пай шоў у гай наў скую ап тэ ку 
і спы таў ці та кі лек іс нуе. А па коль кі та ко га 
ў Поль ш чы на той час не бы ло, то фар
ма цэў т ка ад ка за ла, што ня ма. Ну і Служ
бай бяс пе кі бы ла ўзбу джа на ак цыя па 
вы яў лен ні ней ка га не за кон на га дзе ян ня. 
Спра ва дай ш ла амаль да са мых вяр хоў, 
дзе, ад нак, знай шоў ся нех та, хто за ха цеў 
пра ве рыць у па рыж ска га рэ зі дэн та СБ, ці 
там та кі лек ёсць. Ака за ла ся, што ён там 
паў сюд ны... Сак рэт ныя служ бы ці ка ві ла 
так са ма, ці бе ла ру скія дзе я чы не ма юць 
у шэ ра гах пра ва слаў на га ду ха вен ства сва
ёй аген ту ры...

Чым да лей у лес, тым больш дрэў. Гэ та 
мож на ска заць і пра заг ля дан не ў гі

сто рыю Пра ва слаў най цар к вы ў пэ э нэ раў
скую эпо ху. Гэ та не толь кі ві зан тый скае 
ба гац це аб ра ду і дэ ко ру...

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

Пра ва слаў ная цар к ва 

ў ПНР
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