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Жыхары Гародчы
на, Ляхоў і сусед
ніх вёсак 28 снеж

ня 2019 года сустрэліся 
з прадстаўнікамі суполкі 
«Вокас» з Лосіц, якая 
бярэ ў арэнду і скупляе 
зямлю ад сялян і плануе 
здабыванне торфу ў Нар
ваўскай і Чыжоўскай гмі
нах. У спатканні прынялі 
ўдзел войт Нарваўскай 
гміны Андрэй Плясковіч 
і сем гмінных радных. 
Мясцовыя гаспадары і іх 
сямейнікі, а таксама пенсі
янеры прыбылі ў вясковую 
святліцу ў Гародчыне, каб 
больш даведацца пра спо
саб здабычы торфу і звя
заныя з гэтым адмоўныя 
паслядоўнасці. У канцы 
спаткання выдатная боль
шасць мясцовых жыхароў 
прагаласавалі супраць 
планаванай інвестыцыі па 
здабычы торфу ў навакол
лі сваіх вёсак.

Спатканне адкрыў войт Нарваўскай 
гміны Андрэй Плясковіч, які прадставіў 
інфармацыю аб планах суполкі «Вокас» 
з Лосіц па здабычы торфу на сельска
гаспадарчых угоддзях пасуседску вёскі 
Гародчына. Частка палёў, якія ўзяла 
ў арэнду або купіла суполка «Вокас», 
распаложана на тэрыторыі вёскі Клені
кі Чыжоўскай гміны. Аднак гэтыя палі 
знаходзяцца ў невялікай адлегласці ад 
палёў сялян Нарваўскай гміны. Рада 
Чыжоўскай гміны прыняла ўжо адпа
ведную пастанову і пачаўся там працэс 
змены планаў прасторавага добраўпа
радкавання так, каб выключыць з сель
скагаспадарчага выкарыстання землі, 
на якіх мела б адбывацца здабыча 
торфу. Рада Нарваўскай гміны запрапа
навала грамадскія кансультацыі ў згада
най справе ў вёсцы Гародчына.

Старшыня суполкі «Вокас» Дар’юш 
Вайцешук паінфармаваў, што ягонае 
прадпрыемства займаецца здабычай 
торфу, крэйды, пяску і жвіру. Робіць гэта 
ў некалькіх ваяводствах. На Падляшшы 
здабывае торф у Міхалоўскай гміне. 
Свае прадукты прадае між іншым у мага
зінах «Бядронка» і «Лідль». На тэрыторыі 
Нарваўскай і Чыжоўскай гмін суполка 
ўзяла ўжо ў доўгатэрміновую арэнду 
дзеля здабычы торфу або купіла дзясят
кі гектараў зямлі. Канчаткова плануе 
здабываць торф на 170 гектарах зямлі 
і прыняць на працу пры здабычы торфу 
2030 мясцовых жыхароў. Старшыня Вай
цешук пераконваў, што яго суполка пас
ля эксплуатацыі радовішча торфу право
дзіць рэкультывацыю кар’ераў, прыкла
дам чаму з’яўляецца вадаём «Імшар ІІ» 
у Міхалоўскай гміне, які прычыняецца 
да павышэння ўзроўню вады ў глебе 
ў яго наваколлі. Аднак сабраныя звярта
лі ўвагу, што дзякуючы вадзе ў торфе на
вакольныя палі ўтрымліваюць вільгаць 
і апасаліся, што пасля выкапання торфу 
глеба высахне.

— Я згодны з вамі, што ў торфе зат
рымліваецца вада. Аднак вадаёмы, якія 
мы будуем на месцы кар’ераў, дзе выбя
рэм торф, таксама спрычыняюцца да 
трымання на вышэйшым узроўні вады 
ў іх наваколлі, — тлумачыў Дар’юш Вай
цешук.

— Я не веру, што вада пасуседску з ва
даёмам, які паўстаў бы ў тарфяным кар’
еры, будзе трымацца на такім самым уз
роўні, як перад здабычай торфу. З нашых 
пясчаных палёў яна сплыве спачатку на 
месца, дзе будзе выбірацца торф і сель

скагаспадарчыя ўгоддзі пачнуць у нас 
засыхаць, — гаварыла Раіса Бэнэдычук 
з Ляхоў, якая паінфармавала, што яна 
закончыла адпаведную адукацыю і раз
біраецца ў меліярацыйных справах.

У Ляхах ёсць чатыры буйныя жывё
лаводы, якія з вясны да восені пасвяць 
кароў на лугах і калі тыя павысыхаюць, 
не будзе на чым пасвіць быдла. Земляро
бы з Гародчына і Ляхоў перш за ўсё апа
саюцца, што здабыча торфу пацягне за 
сабою паніжэнне і так невысокага ўзроў
ню вады ў глебе і можа стаць прычынай 

яшчэ большай засухі на лугах і палях, 
што прывядзе да скарачэння расліннай 
вытворчасці і жывёлагадоўлі.

Адказваючы на пытанні сабраных 
старшыня суполкі «Вокас» Дар’юш Вай
цешук удакладніў, што пасля платы як за 
куплю большасць палёў, узятых ад гас
падароў Нарваўскай гміны ў арэнду на 
30гадовы тэрмін, пасля рэкультывацыі 
вернецца да ўласнікаў.

— У нас купляюць кароў і калі жывё
лавод акажацца банкрутам, нам ужо не 
плацяць за гэтае быдла. Якую мы маем 
гарантыю, што пасля трыццацігадовай 
здабычы торфу атрымаем рэкультывава
нае поле? — пытала жанчына. Іншыя ся
ляне папракалі арганізатараў сустрэчы 
за тое, што не былі падрыхтаваны карты 
з пазначанымі месцамі планаванай зда
бычы торфу. Паявілася прапанова, каб 
карты і планы здабычы торфу ў Нарваў
скай гміне разгледзела Урбаністычна
архітэктанічная камісія, якая дзейнічае 
ў Гайнаўскім павеце.

— Па нашых палях без нашага дазво
лу хадзілі працаўнікі і рабілі даследаван
ні глебы. Калі нашы гаспадары паяўлялі
ся на сваім полі, яны ад’язджалі. Гэтыя 
працаўнікі не бралі таксама дазволу 
ў гміннай управе на свае даследаванні. 
Ці можна так без згоды ўласнікаў палёў 
і мясцовых органаў даследаваць глебу 
на прыватных палях? — пытаў Уладзімір 
Бэнэдычук з Ляхоў.

Жыхары супраць 
планаў здабычы торфу 
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Што ча кае бе ла ру саў 

у 2020 го дзе
2020 год ужо 
ру шыў у да ро
гу. Па чаў ся 
но вы ка лян дар
ны ад лік — но

вых на дзей, па дзей, спа дзя ван няў і рас ча
ра ван няў, на быт каў і не паз беж ных страт. 
Пас п ра бу ем за зір нуць на пе рад, пры га даць 
тое, што ча кае жы ха роў Бе ла ру сі ў го дзе 
з дзвю ма пры го жы мі двац цат ка мі.

Год мо жа стац ца ка лі не вы ра шаль
ным, то кар ды наль на пе ра лом ным для 
на сель ні каў Бе ла ру сі. Ак ра мя га лоў най 
стра тэ гіч най лі ніі так зва най ін тэг ра цыі — 
Маск ва ду шыць — Менск абя цае, але тры
мае апош ні ру беж аба ро ны, на пэў на зной
дуц ца і ін шыя фор мы ма скоў скай эк с пан
сіі. У цэ лым жа дзе ян ні Крам ля, якія мож
на ха рак та ры за ваць як „паў зу чая анек сія”, 
істот на не па він ны змя ніц ца. Тым больш, 
што ра сей скія вер ха во ды за раз ім к нуц ца 
да маг чы ся ад ме ны эка на міч ных сан к цый 
За ха ду. У та кіх ва рун ках да душ ваць свай
го ва са ла і га лоў на га ідэ а ла гіч на га пар т нё
ра ня ма сэн су. З ін ша га бо ку Маск ва ча ста 
ў сва ёй гі сто рыі дзей ні ча ла іра цы я наль на 
і па гро за лік ві да цыі на ват фар маль на га су
ве рэ ні тэ ту Рэс пуб лі кі Бе ла русь пра цяг вае 
ві сець да мок ла вым мя чом.

Га лоў ная па лі тыч ная па дзея — гэ та 
афар м лен не чар го ва га, мож на лі чыць 
па жыц цё ва га, тэр мі ну прэ зі дэн цтва Аляк
сан д ра Лу ка шэн кі. Прэ зі дэн ц кія вы ба ры 
пры зна ча ны на 30 жніў ня, на са мы ка нец 
ка лян дар на га ле та. У гэ ты дзень на чаль
ні ку бе ла ру скай дзяр жа вы спаў ня ец ца 
роў на 66 га доў і ён збі ра ец ца пай с ці на 
сваю 6ю ка дэн цыю. Ня ма сум не ву, што 
да дру го га ту ру га ла са ван ня спра ва не 
дой дзе. Так са ма ня ма за гад кі, ці бу дуць 
у Аляк сан д ра Ры го ра ві ча імі та цый ныя 
су пер ні кі, а на сам рэч спа рынгпар т нё ры 
і фак тыч ныя ста ты сты.

Пе рад дэ ма кра тыч най апа зі цы яй ста
іць за дан не па ла маць улад ны сцэ на рый 
і не гу ляць па пра ві лах, на вя за ных рэ жы
мам. Ад ны апа нен ты рэ жы му бу дуць 
за клі каць да поў на га бай ко ту, ін шыя — да 
маг чы мас ці ска ры стаць ле галь ныя маг
чы мас ці і „пра ца ваць з на ро дам”, трэ ція 
— да ўдзе лу і „іс ці да кан ца”. Рэ аль на га аб’
яд нан ня ўсіх дэ ма кра тыч ных сіл не ад бу
дзец ца — гэ та да клад на. У вы ні ку вый с ці 
на адзі на га кан ды да та ад апа зі цыі так і не 
ўдас ца. Ці зной дзец ца гра мад скі лі дар, 

здоль ны на неш та не маг чы мае і не ар ды
нар нае — гэ та пы тан не. Ужо Дзень Во лі 25 
Са ка ві ка вы раз на па ка жа, ці бу дзе ўла да 
ў 2020 го дзе гу ляць у лі бе ра лі за цыю, ці 
жор ст ка аб мя жуе дэ мак ра тыч ную су поль
насць у адз на чэн ні зна ка вай да ты ай чын
най гі сто рыі. Пра „па лі тыч ныя” штра фы 
за ўдзел у не сан к цы я на ва ных ак цы ях 
асоб ная гу тар ка — за та кі ўдзел па вод ле 
ад мі ніст ра цый на га ко дэк су мак сі маль на 
мо гуць аш т ра фа ваць аж но на 1350 руб лёў 
(на сён ня ка ля 675 до ла раў ЗША!).

Па ляп шэн ня эка на міч на га ста но віш ча 
Бе ла ру сі і ро сту даб ра бы ту яе на сель ні каў 
ча каць ні як не да во дзіц ца. Не трэ ба быць 
вя лі кім ара ку лам і знаў цам эка но мі кі, каб 
праг на за ваць да лей шы рост цэн прак тыч
на на ўсё. У но вым го дзе вы рас ла ба за вая 
ве лі чы ня. Пры чым вель мі істот на — з 25 
руб лёў 50 ка пе ек аж но да 27 руб лёў. Гэ та 
ад па вед на пад вы шае і па мер уся ля кіх раз
на стай ных штра фаў. Да клад на вя до ма, 
што вы ра стае ап ла та за жыл лё вака му
наль ныя пас лу гі. Спа дзя вац ца на ней кую 
струк тур ную ма дэр ні за цыю гас па дар кі, 
ства рэн не но вых пра цоў ных мес цаў мар
на. Урад і га лоў ны на чаль нік дзяр жа вы 
зноў бу дуць на сіц ца па ўсім све це ў по
шу ках но вых крэ ды таў. Для пры ват на га 
біз не су сон ца зза хмар не праг ляд ва ец ца 
— знеш нія ва рун кі ўсё па гар ша юц ца, а па
куп ная здоль насць на сель ні цтва няў хіль
на па дае. У кож ным ра зе Бе ла русь ча кае 
но вая хва ля эка на міч най эміг ра цыі, дэ маг
ра фіч ны спад і пра цяг вы мі ран ня ма лых 
мяс цо вас цей. А тым, хто яш чэ за ста нец ца 
ў „стра не для жыз ні”, да вя дзец ца ту жэй 
„за цяг ваць па сы”.

Гі ста рыч ны мі ўгод ка мі для гра мад скай 
су поль нас ці ста не 100я га да ві на з ча су 
Слуц ка га паў стан ня, якая пры па дае на 
лі ста пад. Дзяр жаў ная ідэ а ло гія пара ней
ша му не прыз нае на цы я наль ных ге ро яў ХХ 
ста год дзя, та му для дзяр жаў ных струк тур 
га лоў ны мі бу дуць свят ка ван ні 75х угод каў 
„Дня по бе ды”. За мест спа кой на га хрыс ці ян
ска га ўша на ван ня ах вяр Дру гой су свет най 
вай ны, зноў бу дуць „ско кі на кас цях”, са вец
кія ін с цэ ні роў кі і ней кі вар’ яц кі мі лі та рыс ц кі 
культ з на сталь гі яй па „стра не, ка то рую мы 
па ця ра лі”.

Так што як звы чай на, па вод ле на род най 
муд рас ці, бу дзем спа дзя вац ца на леп шае, 
але рых та вац ца да гор ша га.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Пі шу чы пра ка ляд ны ха ос, для нас, 
пад ляш скіх бе ла ру саў, трэ ба аба вяз ко ва 
яш чэ асоб на за ся ро дзіц ца на свят ка ван
ні двух Но вых га доў, Сіль вест ра і Шчод
ра га ве ча ра. Вось ка лян дар ная, юлі ян
скагры га ры ян ская рэ ча іс насць выз на
чае нам фун к цы я на ван не ў жыц цё вым 
і ду хоў ным вы мя рэн ні. І ме на ві та з сак
раль наду хоў ным бо кам свя точ на га пе
ры я ду ма ем што раз боль шыя кло па ты. 
Бо ка лі ў ка то лі каў час по сту пе рад Раж
джа ством Хры сто вым з’яў ля ец ца ча сам 
ра дас на га ча кан ня, то наш пра ва слаў ны 
Пі лі па вы пост не па мя няў сва іх прын цы
паў. А тут ты дзень пе рад Ка ля да мі па 
ста рым сты лі ма ем ня бач ны, але ве ка
пом ны і свят ка ва ны па ўсім све це Сіль
ве стар і Но вы год. Як та ды выт ры маць 
у ду хоў ным пос це, ка лі ўсё ва кол ві руе 
ў тан цы і нач ных ве ча ры нах. Пра што тут 
ду маць у су ці шэн ні і спа коі, ка лі на шы ся

мей ні кі ма юць адзін га лаў ны боль — як 
ап ра нуц ца ў гэ тую ноч, ці якія стра вы на
рых та ваць на свя точ ны стол, каб не са
ро мец ца пе рад гас ця мі. А по тым пас ля 
цяж кай но чы пры хо дзіць дзень, у якім 
абед з пад трым кай пра цэн т ных на піт каў 
бы вае ры ту аль най част кай пер ша га дня 
но ва га го да і ў га ла ве ня ма мес ца для 
бу ду ча га но ва на ро джа на га. У та кой сі ту а
цыі будзь ты ра зум ным і пры ду май Са ла
мо на ву раз вяз ку. Усе ўжо звык лі ся з та
кой рэ ча іс нас цю і, ма быць, ат рым лі ва ем 
ней кае ня пі са нае ад пуш чэн не гра хоў 
за жыц цёбыц цё ў паст цы Но ва га го да. 
Але не заў сё ды так бы ва ла. Па мя таю як 
мае баць кі зла ва лі на май го ста рэй ша
га бра та, ка лі пры кан цы ся мі дзя ся тых 
га доў з сяб ра мі вы браў ся на Сіль вест ра 
ў Гай наў ку. Ап ра ча дум кі, а што ж яны бу
дуць там вы раб ляць, га лоў най спра вай 
быў факт здзяй с нен ня вя лі ка га грэ ху 
ў апош ні ты дзень по сту. Стра шан не пек
лам пра яў ля ла ся амаль у кож ным ска зе 

ў час га ра чай спрэч кі па між баць ка мі 
і бра там. Як по тым ака за ла ся, тое ж са
мае выс лу хоў ва лі бра та вы сяб ры ў сва іх 
да мах. Вя ско вая гра мад ская дум ка не 
да пу ска ла да ся бе фак ту ра ска лы ха най 
гуль ні ў няз год нас ці з па рад кам Бо жым 
па юлі ян скай тра ды цыі. Са свай го сту
дэн ц ка га пе ры я ду згад ваю та кія Ка ля
ды, што яш чэ ў час хат няй ура чы стай 
вя чэ ры не заў сё ды бы лі сі лы па спра ба
ваць усіх страў, на рых та ва ных ма мі ны мі 
ру ка мі. Над та со рам на бы ло слу хаць 
слоў баць коў, як то ўсю Пі лі паў ку пас ці лі 
так як трэ ба. А тут ся дзіць блуд ны сын, 
які не толь кі не пас ціў, але яш чэ з най
боль шай аса ло дай гра шыў апош ні мі 
тыд ня мі і дня мі. Та кія кар ці ны ўсплы ва
лі мне пе рад ва чы ма, ка лі ме на ві та ле жа
чы ў лож ку слу хаў ад са мо га па чат ку да 
кан ца на ва год ні кан цэрт па жа дан няў на 
Ра дыё Ра цыя. І як за раз не сім ва ліч на, 
але і сам на ды ход поў на чы ў той са мы 
дзень трэ ба ад зна чаць двой чы. Тут роз

ні ца не двух тыд няў, але дзвюх га дзін, 
якія жы ха роў Зуб роў, Кры нак, Баб роў нік 
і нас усіх праз мя жу пе ра но сяць у хут
чэй шае вы мя рэн не ча су і Но ва га го да. 
Ле жа чы пры ра ды ёп ры ём ні ку па ду ма ла
ся мне, што зу сім рэ аль ным мо жа быць 
зда рэн не, ка лі на два нац ца тую па вод ле 
бе ла ру ска га ча су да е хаць і па він ша ваць 
сяб роў у Га род ні і на тую ж са мую два
нац ца тую на ша га ча су вяр нуц ца ў Бе ла
сток і тут слу хаць два нац цаць уда раў га
дзін ні ка. Тэ о рыя ад нос нас ці ча су про ста 
на ві да во ку на ват для най боль шых ма ла
ве раў. Так са ма слу ха ю чы кан цэрт да ло ся 
заў ва жыць, што ўсё ж та кі для боль шас ці 
на ша га вя ско ва га на сель ні цтва свят ка
ван не па поў най пра гра ме но ва га го да 
ча ка ец ца з тры нац ца та га на ча тыр нац
ца та га сту дзе ня. Ад нак цы ві лі за цый ны 
ка лян дар ны вык лік не даз ва ляе так са ма 
ста яць збо ку, ка лі свят ку юць ін шыя. Та му 
вель мі мне па да ба лі ся прось бы пра му
зы ку. Ад ны ха це лі яш чэ слу хаць ка ля дак, 
як у пос це вы па дае, дру гія раск руч ва лі ся 
пры за стол лі з на шым бе ла ру скім ды ска
по ла, з му зы кай, пры якой, аказ ва ец ца, 
лю бяць гу ляць і ад па чы ваць мі льё ны 
па ля каў. Слу ха ю чы кан цэрт на Ра дыё 
Ра цыя, ад чу ваў я, якую важ ную мі сію вы
кон вае гэ тая пе ра да ча ў сён няш нім све це 
са мо ты і за быц ця. Про стыя, доб рыя сло
вы лю дзей да юць на дзею ў Но вым го дзе, 
што быц цё ра зам — са мае леп шае для 
нас ля кар ства. 

vЯў ген ВА ПА

Сваімі вачыма

Калядны хаос (3)

Крыш ку я за ба віў ся, пі шу чы ін шую 
ка лон ку; пра шу пра ба чэн ня. За апош нія 
не каль кі дзён ні чо га асаб лі ва га не ад бы ло
ся. Ні доб ра га, ні дрэн на га. Уво гу ле, мож на 
бы ло ска заць пра гэ тыя дні, што яны мя не 
ра ду юць. Ні чо га мне не паш ко дзі ла. Ні чо га 
не хва ля ва ла. Ніх то вы пад ко ва ці зу сім наў
мыс на не паш ко дзіў мне, і ад мя не ніх то не 
па цяр пеў. Так, і азі ра ю чы ся на зад, я ма гу 
сён ня ска заць, што ў той час я быў шчас лі
вым ча ла ве кам. Ці яш чэ лепш: я быў бы 
шчас лі вым ча ла ве кам, ка лі б не бы ло ну до
ты гэ тых дзён. Ну да — гэ та стан ча ла ве ча га 
іс на ван ня, яко га ніх то не выт рым лі вае 
ў кан чат ко вым ра хун ку. Эмо цый у гэ тым 
ня ма. Ну дой ніх то не ці ка віц ца, та му ня ма 
по пы ту на яе, што не дзіў на, бо яе пра па но
ва праз мер ная. Вы па да ла б гэ тым це шыц
ца. Але ніх то не це шыц ца. Ну да не пад вяр
га ец ца здзел кам ча ла ве ча га аб ме ну, на ват 
та кім, як той, што ня лю ба му су се ду не 
ўда ло ся, і мы ма ем ад яго няш час ця шчы
ра сха ва ную ра дасць. Апе ра цыя па аб ме не 
— гэ та не толь кі гро шы, але яна заў сё ды 
здзяй с ня ец ца ў вы ні ку по пы ту і пра па но
вы. Не менш, не больш, пры клад па каз вае 
гэ тае пра ві ла рын ку. По пыт на чар го вае 
спа тык нен не су се да рас це, чым больш 
пас пя хо вым з’яў ля ец ца яго жыц цё. Чым 
боль шая пра па но ва яго «няш час цяў», тым 
меншы по пыт ся род су се дзяў. Вя до ма, я не 
ха чу дэ ман ст ра ваць дро бяз насць на гэ тым 
прык ла дзе. Я хут чэй лі чу, што люд ская дро
бяз насць і сквап насць, як рын ка выя за ко
ны, аль бо са цы яль ныя сі стэ мы — ад ка му
ніз му да ка пі та ліз му — толь кі вы нік эва лю
цый ных пра ві лаў, якія рэ гу лю юць пры ро ду 
і ча ла ве ка. Ці не дзіў на, што на ват у гэ тым 
ме ха ніз ме «су сед ства» по пыт і пра па но ва 
— грун тоў на пры пі са ны ка пі та ліз му — пра
га пер шас най роў нас ці, узя тая з ута піч ных 
ідэй ран ня га ка му ніз му? Та кім чы нам, мы 
пры ма ем на шу бед насць, ка лі ў ін шых жыц
цё не леп шае. І ка лі мы па жа да ем даб ра
бы ту на шым ба га тым су се дзям, то толь кі 
та ды, ка лі мы бу дзем пла ваць у да стат ку 
са мі. Гэ та са праўд ны рай, жыць па між ад
ноль ка ва дур ны мі ці муд ры мі, ад ноль ка ва 
хво ры мі ці зда ро вы мі, та кі мі ж ста ран ны мі 
ці ля ні вы мі — ідэ аль на спра вяд лі ва і роў на! 
Але не дай Бог, ка лі б хтоне будзь за над та 
на хі ліў ся так ці інакш — ка нец раю! Та кі 
пра ва па ру шаль нік ад ра зу пад вяр гае ся бе 
пак лё пу і ча ста пе рас ле ду. Ад на го аб ві на
вач ва юць у кра дзя жы, дру го га ла юць, што 
ён ля ні вы ці п’я ні ца.

Так, гэ та вель мі сво е а саб лі вае су па дзен
не, што эка на міч ныя якас ці так про ста ад

Ну дот на га 
Но ва го да

люст ра ва ны 
ў ча ла ве чых 
каш тоў нас
цях. Возь мем 
для прык ла ду 
та кую ну ду... 
На рын ку 
ча ла ве чых 
па трэб яе заш мат. Ня гле дзя чы на па кут лі
ва ад чу ва ны сін д ром кан ца пэў най эры, 
ня гле дзя чы на шы ро кую тры во гу, вык лі ка
ную гла баль ным па цяп лен нем і звя за ны мі 
з імі са цы яль ны мі зме на мі з не вя до мым 
фі на лам, ня гле дзя чы на няс пын ную поль
скаполь скую вай ну, якая сі лай свай го 
га неб на га ўздзе ян ня ры ка шэ там б’е па 
на цы я наль ных мен шас цях, усім нам, гра ма
дзя нам Рэ чы Пас па лі тай, на о гул ну дот на. 
І ка лі нам сум на, мы па чы на ем жа даць 
пе ра мен. Што змя ніць? Та кім чы нам ад бы
ва юц ца ўзру шэн ні і пе ра ва ро ты, пер шыя 
зме ны за мя ня юць дру гія зме ны ці доб рыя 
зме ны. Час цей яны ідуць на гор шае. Ад нак 
спра ва ў мар ке тын га вай хіт рас ці — про ста 
змя ніць ло зунг «ну да» на ло зунг «шчас це», 
каб ад на віць на ша іс на ван не і, ад па вед на, 
жыц цё вую эка но мі ку ў пат рэб ных пра пор
цы ях. Мне шка да та го, што Гра ма дзян ская 
плат фор ма не прый ш ла з гэ тай ідэ яй да 
свай го па лі тыч на га па дзен ня. Та му што 
спра ва ў тым, што ну дзіц ца ніх то не хо ча, 
але ўсе хо чуць быць шчас лі вы мі. На жаль, 
пад час кі ра ван ня Плат фор май ну дот насць 
ста ла амаль усе а гуль най. Згод на з тэ о ры
яй вы дат на га эка на мі ста Шар ля Жы да, які 
па мёр у 1932 г., пра па но ва зна хо дзіць свой 
по пыт тым прас цей, чым боль шая коль
касць ліш няй пра па но вы. У гэ тым штось ці 
ёсць. Та му што, як ка жа ін шы эка на міст 
Ан ры Гі тан, «по пыт і пра па но ва — гэ та два 
спо са бы вы ра жэн ня ад ной рэ ча іс нас ці». 
Пра па но ва ну ды і по пыт на шчас це — гэ та 
тая са мая рэ аль насць, у якой мы іс ну ем. 
На жаль, абод ва яны не па кі да юць сля доў. 
Прай ш ло не каль кі сум ных дзён, зра зу ме
ла, з май го аса бі ста га пун к ту гле джан ня 
— і я ні чо га не па мя таю! І пра што тут пі
саць? Як ужо ад зна чыў бяс цэн ны фран цуз
скі гі сто рык Фер нан Бра дэль, «пас пя хо выя 
здзел кі, як і шчас лі выя лю дзі, не ма юць 
гі сто рыі». Са праў ды, яе кар т кі за поў не ныя 
толь кі сты хій ны мі бед ства мі і вой на мі і мі
льё на мі іх ах вяр, ураж лі вы мі ча ла ве чы мі 
няў да ча мі і, на рэш це, бан к ру цтва мі аль бо 
кра ха мі на бір жы. Шчас лі выя лю дзі для яе 
ня бач ныя. Шчас лі выя лю дзі — не ма тэ ры
ял гі сто рыі. Шчас лі выя ча сы не за піс ва юц
ца ча ла ве чай па мяц цю.vМі ра слаў ГРЫ КА
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Настаўнікі роднай мовы

Са мае важ нае 
— на ву чыць па ша ны для дру го га ча ла ве ка

— Ча му Вы ста лі на стаў ні кам бе ла ру-
скай мо вы?

— Ужо з дзя цін ства мне ха це ла ся стаць 
на стаў ні цай, ха ця я ве да ла што гэ та ня
лёг кая і ад каз ная пра ца. Заў сё ды ці ка ві
лі мя не гу ма ні тар ныя прад ме ты, лю бі ла 
бе ла ру скую мо ву і вы ву ча ла яе з дру го га 
кла са па чат ко вай шко лы. Ка лі за кон чы
ла бе ла ру скую і ру скую фі ла ло гіі, пай ш
ла пра ца ваць у шко лу.

— Хто для Вас ідэ ал на стаў ні ка род най 
мо вы?

— Пер шай ма ёй на стаў ні цай бы ла Воль
га Сян ке віч. Яна ўвя ла мя не ў свет род
най мо вы, тра ды цыі, куль ту ры. Па сён
няш ні дзень па мя таю, як яна спя ва ла 
нам бе ла ру скія пес ні. Вя лі кі ўплыў ме ла 
так са ма Ва лян ці на Дміт рук, якая вя ла 
тэ ат раль ны гур ток на бе ла ру скай мо ве. 
Мы рых та ва лі прад стаў лен ні, дэ ка ра цыі 
і вы сту па лі на сцэ не. У лі цэі па чат ко ва 
ву чыў мя не Аляк сей Ма роз, а пас ля 
Ва сіль Са коў скі. Яш чэ му шу ўспом ніць 
Яў ге на Ва пу, ён ву чыў мя не ве даў пра 
гра мад ства (WOS), але яго за хап лен не, 
энер гія і лю боў да род на га вык лі ка ла вя
лі кую па ша ну для гэ та га ча ла ве ка. Ужо 
на пра цы я па зна ёмі ла ся і па сяб ра ва ла 
з Люд мі лай Гры га рук. Мя не ўра зіў яе во
пыт і пра ца ві тасць. Так што на сва ёй да
ро зе я спат ка ла ці ка вых лю дзей. Ду маю, 
што мы, на стаў ні кі, ста ра ем ся зра біць як 
най больш для сва іх вуч няў.

— Ці суп ра цоў ні ча е це з на стаў ні ка мі 
бе ла ру скай мо вы ў ін шых шко лах? Ка лі 
так, на за ві це сва іх сяб роў.

— У сва ёй шко ле суп ра цоў ні чаю з Люд
мі лай Гры га рук, ца ню ме та дыч ныя кан
фе рэн цыі, якія ла дзіць Іа лан та Гры га рук, 
суп ра цоў ні чаю з Ан ге лі най Ма саль скай, 
Ан най Фран коў скай, Ан най Грэсь, Ян кам 
Кар чэў скім. Вель мі ка рыс най ака за ла ся 
па ез д ка на на стаў ніц кія кур сы ў Мінск.

— Якія ар га ні за цыі і ўста но вы, па вод ле 
Вас, най больш да па ма га юць?

— Ду маю, што ўсе ар га ні за цыі і ўста но
вы, якія дзей ні ча юць у ка рысць раз віц ця 
і пад трым кі бе ла ру скай куль ту ры, вель
мі важ ныя. Шмат доб ра га і ка рыс на га 
ро біць АББА. Важ нае мес ца зай мае 
тыд нё вік «Ні ва». Пры маю ўдзел у шмат
лі кіх кон кур сах, якія ла дзіць БГКТ. Суп ра
цоў ні чаю з Му зе ем бе ла ру скай куль ту ры 
ў Гай наў цы і Аду ка цый ным ася род кам 
у Шчы тах. Ца ню так са ма Куль тур ны 
цэнтр Рэс пуб лі кі Бе ла русь у Поль ш чы, 
які апош нім ча сам ар га ні за ваў між на род
ны ад па чы нак для дзя цей у ася род ку 
«Зуб ро нак».

— Ці ве дзя це ў шко ле бе ла ру скія пра ек-
ты для сва іх вуч няў? Ка лі так, на за ві це 
іх.

— «На род ныя бе ла ру скія тан цы», «Паз
на ё мім ся са сва ім рэ гі ё нам», неў за ба ве 
пач нем тран с г ра ніч ны пра ект «Бе ла ру
скае вя сел ле па меж жа».

— Ваш лю бі мы бе ла ру скі кон курс?

— Най больш грун тоў ны і пат ра ба валь ны 
— прад мет ны кон курс па бе ла ру скай 
мо ве. Каб ву чань стаў лаў рэ а там, ён му
сіць вы ву чыць гра ма ты ку, лі та ра ту ру, 
па ві нен сва бод на ва ло даць мо вай. Люб
лю так са ма кон кур сы, якія ад к ры ва юць 
та лен ты вуч няў.

— Ці мо жа це раз ліч ваць на да па мо гу 
баць коў, ася род дзя?

— Так, ма гу. Ка лі ёсць та кая па трэ ба, 
баць кі, суп ра цоў ні кі шмат лі кіх уста ноў ах
вот на да па ма га юць.

— Ці на ву чан не на прын цы пе доб ра ах-
вот нас ці для вас скла да насць ці, мо жа, 
ко зыр?

— На ву чан не на прын цы пе доб ра ах вот
нас ці над та скла да нае. Гэ ты за кон не 
да па ма гае, ву чань прак тыч на мо жа вы
пі сац ца з уро каў у лю бы мо мант. Трэ ба 
мно га ра біць, каб за ці ка віць і за ах во ціць 
дзя цей рэ гу ляр на пры хо дзіць на ўро кі. 
Не да па ма гае і тое, што за нят кі най час
цей ад бы ва юц ца на 7 і 8 уро ку. Та ды ўсе 
стом ле ны, нам но га ця жэй пра ца ваць.

— Ці мо жа це зра біць усё за тры га дзі-
ны ў ты дзень, што ра ней зап ла на ва лі?

— Тры га дзі ны ха пае. Вя до ма, рэ а лі за цыя 
пра гра мы за ле жыць так са ма ад та го, 
з якой гру пай пра цу еш. Да кон кур саў рых
ту ем ся так са ма пас ля ўро каў. Мно га ці ка
ва га ад бы ва ец ца на да дат ко вай га дзі не, 
ад ве дзе най мяс цо вай гі сто рыі і куль ту ры. 
Мы ча ста ез дзім на эк скур сіі. Вуч ні на ве
да лі ўжо Ду бі чыЦар коў ныя, Ба ры саў ку, 
Ста рое Ляў ко ва, Шчы ты, Са кі, За ле ша ны. 
Ра зам з сяб роў кай і пры да па мо зе ды рэк
тар шко лы ла дзім эк скур сіі ў Бе ла русь.

— Ёсць у Вас лаў рэ а ты прад мет на га 
кон кур су? Ка лі так, на за ві це іх лік.

— Ёсць. Ка лі доб ра я па лі чы ла, іх бу дзе 
дзе сяць.

— Ці па вод ле Вас пад руч ні кі па бе ла ру-
скай мо ве да па са ва ныя да су час нас-
ці?

— Гэ та праб ле ма. Яны ўжо не да па са
ва ныя да су час нас ці і не ці ка выя для 
вуч ня. Ха ця ёсць адзін ста ры пад руч нік 
«Лі та рын ка», якім цэ лы час мы ка ры ста
ем ся. На ўро ках у ста рэй шых кла сах вы
бі раю най больш ці ка выя тэк сты і ка ры
ста ю ся ін шы мі да па мож ні ка мі. Вель мі 
ка рыс ны ёсць «Сцэ на рый за нят каў для 
1 кла са па чат ко вай шко лы» аў тар ства 
Алі ны Ваў ра нюк.

— Ваш лю бі мы пад руч нік па бе ла ру-
скай мо ве?

— «Лі та рын ка» і «Сцэ на рый за нят каў для 
1 кла са па чат ко вай шко лы».

— Хто Ваш лю бі мы бе ла ру скі аў тар?

— Ка лі ідзе пра дзі ця чую лі та ра ту ру, люб
лю Вік та ра Шве да і Ні ла Гі ле ві ча. Люб лю 
чы таць Мі ха ся Ан д ра сю ка, Ган ну Кан д ра
цюк, Мі ру Лук шу.

— Якую бе ла ру скую кніж ку Вы ак ту аль-
на чы та е це?

— Ак ту аль на чы таю «Куль тур ную спад чы
ну рэ гі ё ну Бе ла веж ская пуш ча».

— Ці пры ві ва е це ці ка васць да бе ла ру-
скай прэ сы?

— Чы таю «Ні ву» і ар ты ку лы з «Зор кі». 
У на шай шко ле дзе ці пад піс ва юц ца 
на «Ні ву», яны ра ша юць кры жа ван кі 
і ўдзель ні ча юць у кон кур сах.

— Якое па вод ле Вас са мае ці ка вае бе ла-
ру скае ме ра пры ем ства?

— Гэ та «Ку пал ле» і «Куль ту ра на схо дах 
му зея». Па да ба ец ца мне цыкл фэ стаў 
«І там жы вуць лю дзі», «Бар даў ская во
сень».

— Ці раз маў ля е це са сва і мі вуч ня мі па-
бе ла ру ску па-за ўро ка мі, шко лай?

— Я ста ра ю ся га ва рыць са сва і мі вуч ня
мі на бе ла ру скай га вор цы.

— Ці ма е це прык рыя ўспа мі ны ў су вя зі 
са сва ёй пра фе сі яй?

— У пра цы на стаў ні ка бы ва юць прык рыя 
хві лі ны, але гэ тых доб рых бы вае нам но
га больш.

— Што Вас па ло хае, нак лі кае сто му?

— Час, які вель мі хут ка бя жыць і лю дзі, 
якія ады хо дзяць у веч насць.

— Ці ся род Ва шых вуч няў ёсць вя до-
мыя вы пуск ні кі?

— Я пра ца ва ла з мно гі мі та ле на ві ты мі 
вуч ня мі. Яны за раз ва ўні вер сі тэ тах і вы
шэй шых ву чэль нях, не ка то рыя ўжо пра
цу юць. Ад на мая ву ча ні ца іг рае і спя вае 
ў бе ла ру скім ка лек ты ве. Ін шая з пер ша
га кла са пры ма ла ўдзел у «Род ным сло
ве» і «Бе ла ру скай га вэн дзе», а ця пер яна 
ву чыц ца ў тэ ат раль най шко ле. Ду маю, 
што ў пра цы на стаў ні ка не са мае важ нае 
хто кім бу дзе, а тое, каб на ву чыць па ша
ны для дру го га ча ла ве ка.

— Ці ат ры ма лі Вы ўзна га ро ды за сваю 
пра цу (гра шо выя, га на ро выя)?

— Так, не каль кі ра зоў я ат ры ма ла гра шо
вую ўзна га ро ду ды рэк та ра шко лы з на
го ды Свя та на стаў ні ка. У 2017 ат ры ма ла 
я ўзна га ро ду бур га міст ра го ра да Гай наў
ка. Ат ры ма ла па дзя кі ад уста ноў і ар га ні
за цый, з які мі суп ра цоў ні чаю.

— Што Вам дае сі лу, нат х нен не? 

— У аса бі стым жыц ці — гэ та сям’я, сяб
ры. На пра цы — ус меш кі і ўдзяч насць 
дзе так, доб рае сло ва ад баць коў, спры
яль ная ат мас фе ра ся род на стаў ні каў. 
І на пэў на пос пе хі вуч няў.

— Са мы цу доў ны ўспа мін на стаў ні ка бе-
ла ру скай мо вы? 

— Гэ та та ды, ка лі ву чань за ан га жа ва ны, 
ак тыў ны, шчас лі вы. Ус меш ку на ма ім 
тва ры мо гуць вык лі каць паш тоў кі з улас
на руч ны мі ма люн ка мі дзя цей.

— Які на цы я наль ны сім вал уп ры гож-
вае Ваш клас?

— У кла се бе ла ру скай мо вы ёсць Па го
ня. На па лі цах прэ зен ту ем вы шы ван кі 
з бе ла ру скі мі ма ты ва мі, а на нас цен га зе
тах — ма люн кі вуч няў з на цы я наль най 
ар на мен ты кай.

— Як ба чы це бу ду чы ню бе ла ру саў?

— Цяж ка ска заць. Ад нас са міх мно га 
за ле жыць, якія бу дуць прыш лыя па ка
лен ні.

Апы таль нік пра вя ла 

vГан на КАН Д РА ЦЮК

Бе а та КЕН ДЫСЬ (год на ра джэн ня 1978) за кон чы ла ПШ 
№ 3, а пас ля Гай наў скі бел лі цэй. За кон чы ла бе ла ру скую 
і ру скую фі ла ло гіі на Уні вер сі тэ це ў Бе ла сто ку. У гай наў-
скай па чат ко вай шко ле № 4 пра цуе з 1 ве рас ня 2003 го-
да. З ма лен ства жы ве ў Гай наў цы.
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Аб ча ром хаў скай 
куль ту ры (10) 
Прэ зі дэнт Рэ чы Пас па лі тай што год 

ад зна чае шлюб ныя па ры ме да ля мі за 
шмат га до вае су поль нае су жон ства. 
У ка лен да ры Гмін на га ася род ка куль-
ту ры ў Ча ром се за пі са на па ста ян ная 
цык ліч ная ім п рэ за, пры све ча ная 50-га-
до ва му юбі лею шлюб ных пар.

І так, 10 лі ста па да 2016 го да ме да лі 
ат ры ма лі Воль га і Ан д рэй Ду бя гі, Ана-
ста сія і Мі хал Па тэй чу кі, Ні на і Ула дзі-
мір Шэў чэн кі, Ма рыя і Мі хал Свен та хоў-
скія, Ма рыя і Ула дзі мір Вы соц кія.

10 лі ста па да 2017 го да ме да лі ат-
ры ма лі Ма рыя і Іла ры ён Аляк се ю кі, 
Ма рыя і Пётр Бу бэ лі, Ма рыя і Мі ка лай 
Кузь мы, Га лі на і Мі ка лай Мі ха лю кі, Ма-
рыя і Сяр гей На за ру кі, Га ле на і Мар’ ян 
Па чу скія, Ма рыя і Ан то ні Ра ман чу кі.

5 каст рыч ні ка 2018 го да ме да лі ат-
ры ма лі Ірэ на і Адольф Ба ру цін скія, На-
дзея і Мі хал Ду дэ лі, Яў ге нія і Мі ка лай 
Мар ты ню кі, Воль га і Мі ка лай Саў чу кі, 
Яў ге нія і Вік тар Сі да ру кі.

Ка ля ду юць 
з гвяз да мі
Па ўсім ві даць, што ў На раў чан скай 

гмі не Гай наў ска га па ве та тра ды цыя ка-
ля да ван ня не згі не. За раз мо жа не так 
мно га ка ляд ні каў — юна коў і дзяў чат 
ды гвяз даў, як бы ло ў па ла ві не мі ну ла-
га ста год дзя, але ўсё ж яны ёсць. Не ка-
то рыя хо дзяць ка ля да ваць з гвяз да мі, 
а ін шыя са свя той ікон кай. Гвяз ды бы-
лі г.зв. ад на рад кі і двух рад кі (у іх бы ло 
два ра зы больш г.зв. ра гоў з пу шы сты-
мі ку та са мі з мяк кай гаф ры ра ва най 
па пе ры) і, ка лі іх кру ці лі адзін рад ра гоў 
кру ціў ся ўле ва, а дру гі ўпра ва. Ця пер 
у рэ пер ту а ры ка ля доў ш чы каў ёсць зда-
вён-даў на вя до мыя пры го жыя ка ляд-
ныя пес ні з ба гаг лас ні каў, але так са ма 
і но выя пес ні.

За раз груп кі ка ля доў ш чы каў хо-
дзяць з пры го жы мі ка ля ро вы мі гвяз-
да мі-ад на рад ка мі з шас ці і ся мі ра га мі 
з роз на ка ля ро вы мі ку та са мі ды наў к-
руг г.зв. лі ца і па ся рэ дзі не яго з элек т-
ра лям пач ка мі. Ад на рад кі лёг кія, ка лі іх 
на сіць. Вя лі кае дзя куй ка ляд ні кам за 
тое, што яны з кож ным го дам пра даў-
жа юць даў нюю пры го жую тра ды цыю 
ка ля да ван ня. (яц)

Ма стац кую част ку рых та ва лі да-
школь ні кі і вуч ні. У юбі лей ных ме ра пры-
ем ствах удзель ні ча лі кі раў нік ЗАГ Са 
Алі цыя Пы тэль, сяб ры і су ро дзі чы юбі-
ля раў, а ме да лі з га на ро вы мі гра ма та мі 
ад прэ зі дэн та Рэ чы Пас па лі тай уру чаў 
та га час ны войт Мі хал Вруб леў скі. Юбі-
ля рам бы лі ўру ча ны квет кі і па да рун кі 
ад Гмін най уп ра вы. Пры су поль ным 
па ча стун ку за ба ка лам шам пан ска га, 
пры ба га та за стаў ле ным пя чэн нем, ла-
сун ка мі і фрук та мі ста ле ўдзель ні кі ўра-
чы стас ці дзя лі лі ся ўспа мі на мі і анек до-
та мі. Ім п рэ зы пра хо дзі лі ў сар дэч най 
і сяб роў скай ат мас фе ры.

Ула дзі мір СІ ДА РУК
Фо та з ар хі ва ЗАГС

— Ці Вы пом ні це сва іх дзя доў. Ра ска-
жы це пра сва іх баць коў...

— Дзя доў не пом ню, ве даю толь кі, што 
дзед Ан д рэй Ба ліц кі быў шаў цом. Баць
ка Аляк сей, 1923 го да на ра джэн ня, 
мяс цо вы. Ма ці Ан на з Ярас ла ва, што за 
Жэ ша вам. Па зна ёмі лі ся на пры му со вых 
ра бо тах у Гер ма ніі. Маю ста рэй шую за 
мя не сяст ру і ма лод ша га бра та.

— Шко ла? Аду ка цыя пас ля пад ста воў кі?

— Ву чыў ся ў Мо ры; яш чэ па ло
ву го да ха дзіў у но вую шко лу, 
што за раз за вё скай. Пас ля 
пад ста воў кі пай шоў ву чыц ца 
ў Гай наў ку, у за ва доў ку, на ста
ляр скую спе цы яль насць. Але 
пас ля не каль кіх тыд няў па кі нуў 
тую на ву ку — не ха це ла ся да яз
джаць, ра ні цай уста ваць; ця пер 
не па кі нуў бы.

— Пай ш лі на пра цу?

— І пай шоў па ра бо тах, пра ца
ваў у Пуш чы. Бо гас па дар ка 
не вя лі кая бы ла, ка ля шас ці 
гек та раў. Ра біў у мяс цо вым кал
га се пяць га доў, так са ма пяць 
га доў трак та ры стам у кры вя
тыц кім сель гас гур т ку, а пас ля 
ў эска э ры.

— А я Вас па мя таю як бу даў ні-
ка, му ля ра. Што та ды лю дзі 

ха це лі бу да ваць?

— Пас ля я пай шоў на му ляр скія кур сы. 
Бу да ваў да мы, пе ра важ на ў Бель ску. Бы
лі мод ныя „пян т роў кі” на пад ва ле. Спа
чат ку пра ца ваў з Ген кам Явор скім, а пас
ля з ка ша лёў ца мі — Ся ро жам Ка ля дой 
і Влад кам Боб рам. Ра бі лі так са ма па вё
сках, але най больш то ў са мім Бель ску.

— І бу да ва лі так са ма сак раль ныя аб’ек-
ты...

— Па мя таю, што ка лі бы ла тая ава рыя 
ў Чар но бы лі, то мы бу да ва лі пля ба нію па 
ву лі цы Траў гу та ў Бель ску. У Ор лі так са
ма тын ка ва лі ін тэр’ ер но вай шко лы (дру
гая па ло ва 1980х га доў — М. М.)

У Ор лі на суп раць школь на га бу дын ка 
па ву лі цы Бель скай бу да ва лі кап лі цу 
ў го нар Сі мя о на Стоў п ні ка. (Па бу да ва на 
ў па чат ку 1990х га доў; яе 16 лі пе ня 1995 
го да выс вя ціў міт ра па літ Ва сі лій. Што
год у пер шую ня дзе лю пас ля Вя лі кад ня 
ад бы ва ец ца шэс це пад кап лі цу да ру скіх 
і ня мец кіх сал дат, за гі нуў шых у Пер шую 
су свет ную вай ну і па ха ва ных на ста рым 
цэр к ві ску, там, дзе да па ло вы XVIII ста
год дзя ста я ла пер шая цар к ва. Кап лі ца 
бы ла збу да ва на ста ран ня мі на ста я це ля 
а. Аляк сан д ра Та ка рэў ска га — М. М.)

— Вы так са ма ўме е це печ па ста віць...

— На ву чыў ся сам па са бе. У кал га се па
ба чыў як адзін пяч нік ста віў. Про стая 
спра ва.

— Вы так са ма бы лі ма ста ком-ама та-
рам, ма ля ва лі кар ці ны.

— Ка лі ву чыў ся ў пад ста воў цы, то лю біў 
ма ля ваць. З ры сун каў меў доб рыя ацэн
кі. Ву чы ла ў шко ле на стаў ні ца Та і са Ду
жэй, пас ля за муж жа Ка цэй ка. Па мя таю 
— ка лі яш чэ не пра ца ваў, то цяж ка адар
вац ца, ка лі ма лю еш.

— Вой ска?

— Меў ка тэ го рыю „А”, а ўзя лі ў тэ ры та ры
яль ную аба ро ну. У Эл ку бы ла пры ся га; 
ра ней кры ху па па га ня лі. Слу жыў у 1971 
го дзе, па ло ву го да на ра бо тах, а пас ля 
тры ме ся цы ў Су вал ках. Пра ца ва лі пры 
тран с пар це буль бы. У Са кол цы пе раг ру
жа лі збож жа.

— Ці ў Кры вя ты чах Вы зай ма лі ся так са-
ма вып ля тан нем са ла мя ных ка ро бак?

— Зай маў ся; не дзе ў 19641965 га дах. 
Шыў па дзве шту кі ў сут кі, без шаб ло наў. 
Хлю бы куп ля лі га то выя, а пас ля лю дзі 
са мі дзер лі. Вып ля та лі так са ма та лер кі, 
крэс лы, збан кі. Зда ваць ва зі лі ў Ру ду ты, 
по тым у Ор лю, у БельскПад ляш скі. Ад
на ка роб ка, г.зв. „югас ла вян ка”, каш та ва
ла ў па чат ку 148 зло таў. Я са бе амаль на 
ма та цыкл мар кі «SHL» на шыў, а каш та
ваў ён та ды 14 300 зло таў.

— Ва ша пры ват нае жыц цё, дзе ці?

— Ажа ніў ся, ка лі меў 33 га ды. Па жы лі 
пяць га доў і ра зыш лі ся. По тым ажа ніў ся 
дру гі раз з Ан кай з Гай наў кі. Ма ем ад на
го сы на.

— Пен сія?

— Маю пен сію з КРУС, а ра ней быў на 
струк тур най. Ха ця спяр ша пла ціў склад
чы ны ў ЗУС. Але зі мою на бу до ве не 
пра цу еш, а склад чы ны пла ціць трэ ба. То 
ўзяў ад шваг ра гек тар зям лі і пе рай шоў 
на КРУС. Трэ ба бы ло мець пры нам сі 
адзін гек тар, каб ат ры маць струк тур ную 
пен сію; і так зра біў.

— Ця пер, на пен сіі, Вы і ры ба лоў...

— Маю ку сок „кія”. Маю кар ту, за якую пла
чу 100 зло таў, бо ўжо больш дзе ся ці га доў; 
а так то трэ ба па 200 зло таў. Ці пра вя ра
юць кар ты? Ця гам дзе ся ці га доў мне пра
вя ра лі тры ра зы. Мой су сед Алік так са ма 
ры ба лоў і мы ўдва іх ез дзім на ры бал ку.

— Вё ска Кры вя ты чы, як і ін шыя вё-
скі, па мя ня ла ся. У вас ад ра ман та ва на 
шы кар ная ву лі ца. Пры хат ніх ла ва чак 
мно га, але яны пу стыя. Пад х ме ле ных 
так са ма не ві даць.

— Ня ма ўжо ка му піць. І зу сім не ві даць 
лю дзей, ка лі вый дзеш на ву лі цу. Ка лісь 
бы ло ве ся лей. Кра ма бы ла, ка ля кра мы 
лю дзі ста я лі, зой дзеш на пі ва. Збя руц ца, 
пас пя ва юць...

— Дзя кую за раз мо ву.

vПы таў і сфа таг ра фа ваў 
Мі хал МІН ЦЭ ВІЧ

Бу да ва лі па вё сках, 
але най час цей у Бель ску

Раз мо ва з Янам БО БІ КАМ, пен сі я не рам з Кры вя тыч 
Ар лян скай гмі ны, 1948 го да на ра джэн ня, му ля ром-
тын коў ш чы кам па пра фе сіі.

15 лі ста па да 2019 го да ў Гмін ным ася
род ку куль ту ры ў Ча ром се пра хо дзі ла 
не звы чай нае ме ра пры ем ства. Дзе сяць 
шлюб ных пар з Ча ром хаў скай гмі ны 
ад зна чы ла пя ці дзе ся ці га до вы юбі лей су
поль на га су жон ства. З гэ тай на го ды войт 
гмі ны Ежы Ва сі люк у пры сут нас ці на мес
ні ка Ра ды гмі ны Ма ры ю ша Шы ма ню ка 
ўру чы лі юбі ля рам Ме да лі за шмат га до вае 
су жон ства. Зван ня га на ро ва га юбі ля ра ўда
сто і лі ся дзе сяць шлюб ных пар: Ва лян ці на 
і Ян Якім ю кі, Ве ра і Якуб Кер да ле ві чы, Ні на 

і Ула дзі мір Ляў чу кі, На
дзея і Мі хал Мі цэ ві чы, 
Ма рыя і Вік тар Ні чы
па ру кі, Да ну та і Марк 
Ра дзі коў скія, Ве ра і Вік
тар Рош чан кі, На дзея 
і Дзміт ры Са мо сю кі, 
Ні на і Ілья Са лас цю кі 
ды Ні на і Ген рык Су
лен ц кія.

— Пя ці дзе ся ці га ло
вы жыц цё вы шлях, 
па ва жа ныя Юбі ля ры, 
паза ва мі, — ска заў 

войт Ежы Ва сі люк. — Су поль на пра жы лі 
вы шмат га до вы пра ме жак ча су. Пэў на 
ў ва шым су жон стве бы лі пос пе хі і няў да чы, 
так са ма мо ман ты сум ныя і цяж кія хві лі ны, 
якія пат ра ба ва лі са ма ах вяр нас ці і ня год. 
Ас ноў нае, што бы лі вы ра зам. Та му пя ці дзе
ся ці га до вы юбі лей у на шым гра мад стве 
лі чыц ца важ най па дзе яй, — ад зна чыў войт 
Ежы Ва сі люк.

У ме ра пры ем стве ўдзель ні ча лі ся мей ні
кі ды за про ша ныя гос ці. Слоў наму зыч ны 
ман таж пад за га лоў кам «Моц ныя ка хан

нем» пад рых та ва лі мяс цо выя школь ні кі, 
за тым вы сту піў фал к лор ны гурт «Гі лоч ка». 
У за кан чэн ні вы сту піў юбі ляр Ва ло дзя 
Ляў чук, які за чы таў свой верш «Гімн пен сі
я не ра».

Pły ną la ta pły ną, ale du sza mło da.
Nie szko da nam pra cy, lecz mło doś ci szko da.
Mi ja mło dość, pra ca, zos ta ją wspom nie nia.
Trze ba się z tym zgo dzić, tu już wyj ś cia nie ma.
Po ru sza my dziar sko nóż ką krok po kro ku,
by le by do cze kać do no we go ro ku.
Krok jest po su wis ty, cza sa mi jak ta niec, 
tu idzie ele gant, a tam prze bie ra niec. 
Idą star sze la le, a obok nar cia rze,
ma ki już je sien ne, po mar sz czo ne twa rze.
Idzie dziś eme ryt, idzie na spot ka nie,
bę dą tu szpa no wać Pa no wie i Pa nie.
Niech ży je eme ryt, nie chaj dłu go ży je, 
a dopóki żyje, niechaj wino pije.

Юбі ля рам ап ра ча ме да лёў бы лі ўру ча
ны га на ро выя гра ма ты, квет кі і па да рун кі. 
За тым удзель ні каў ім п рэ зы ар га ні за та ры, 
а бы лі імі Гмін ная ўпра ва і Гмін ны цэнтр 
куль ту ры, за пра сі лі на су поль ны па ча сту
нак. Пры за стол лі юбі ля ры па дзя лі лі ся 
ўспа мі на мі, бы ло зроб ле на шмат па мят ных 
здым каў.

vУла дзі мір СІ ДА РУК
Фо та ЗАГС

Га на ро выы юбі лей
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n Ан на Ра дзю ке віч і Янка Карчэўскі

Свя точ ныя 
ўспа мі ны
Пра ва слаў ныя вер ні кі ў сту дзе ні ад-

зна ча юць най больш свя таў. А свят ка-
ван ні па чы на лі ся з Куц ці, 6 сту дзе ня. 
Для дзет ва ры гэ та быў асаб лі вы дзень 
уп ры гож ван ня ёл кі. Дрэў ка заў час на 
пры но сі лі мы з ле су. Сся ка лі не каль кі 
дзён ра ней і ста ві лі ў сен цах, каб ра-
стаў ле дзя ны снег. На Куц цю 6 сту дзе-
ня ў пас ля а бе дзен ны час бра лі ся за ўбі-
ран не. Дрэў ка за ма цоў ва лі ў драў ня ны 
кры жа чок (пас ля ў ме та ліч ную стой ку, 
якую ра бі лі ў ва гон ным ці па ра воз ным 
дэ по). На вяр шы ні ве ша лі за ла тую зор-
ку, а пад ёл кай ста ві лі вя лі ка га Дзе да 
Ма ро за ў чыр во ным каф та не з мя шоч-
кам на пля чы. Гэ ту цац ку пры вёз баць-
ка з Аў ст рыі, вяр та ю чы ся з кан ц ла ге-
раў. За тым ве ша лі ша ры кі, ка ля ро выя 
свай го вы ра бу лан цуж кі, анёл кі, доў гія 
цу кер кі, пя чэн не да маш ня га вы ра бу, 
яб лы кі, за тым ста ві лі ў пад с веч ні ках 
свеч кі і ве ша лі «зім ныя ог ні». Жан чы ны 
рых та ва лі два нац цаць пос ных страў. 
Аба вяз ко ва му сі лі быць куц ця, аў ся ны 
кі сель, шчо лак з фрук таў і се ляд цы. На 
га на ро вым мес цы, у ку точ ку кух ні ста-
я ла звяз ка жы та. Да вя чэ ры за ся да лі 
пры пер шай зор цы. Стол быў зас ла ны 
бе лым аб ру сам, пад які кла лі се на. Заў-
ж ды па кі да лі воль нае мес ца для нез на-
ё ма га гос ця. Пас ля вя чэ ры стол па кі-
да лі неп рыб ра ным. Ка за лі, што рэш т кі 
за ста юц ца для душ па мер лых ся мей ні-
каў. Бо жае На ра джэн не ад зна ча ла ся 
тры дні (7-9 сту дзе ня). За тым рых та ва-
лі ся да Шчод ра га ве ча ра і Но ва га Го да 
(13-14 сту дзе ня).

Вось што за ха ва ла ся ў па мя ці з пе-
ры я ду ма ёй ма ла дос ці. На пя рэ дад ні 
Но ва га го да ка ва лер ка ра бі ла ўся ля кія 
фо ку сы. Зды ма лі з за ве саў фор тач кі 
ды бра мы і ад кі да лі ў цём ны ку то чак, 
каб гас па дар не змог знай с ці. У Ку за ве 
фор тач кі за кі да лі ў студ ню або за цяг-
ва лі на са ла мя ны дах. У гас па дар скіх 
да мах, дзе бы ла па нен ка, вап най за ма-
лёў ва лі вок ны, ка мін на да ху зак ры ва лі 
шклом. Дзяў ча ты зай ма лі ся ва раж бой. 
Вы лі ва лі воск на ва ду, бра лі з пад да ша 
дрэў ка ды лі чы лі: па ра, ліш ка. Па ра аба-
зна ча ла, што дзяў чы на неў за ба ве вый-
дзе за муж, пры ліш цы — за ста нец ца па-
нен кай. Ін шая ва раж ба гэ та слу хан не 
брэ ху са бак. Вый шаў шы з ха ты, слу ха лі 
ад куль са ба кі заб рэ шуць. Зна чыц ца, 
з та го бо ку пры е дзе жа ніх. У Шчод ры 
ве чар ха дзі лі фо кус ні кі з «Га га ту хай» 
— пе ра ап ра ну тыя дзед з ба бай, смерць 
з ка сою і д’я бал. Він ша ва лі гас па да ра 
з на ды хо дам Но ва га го да. У зап ла ту 
гас па дар аб да роў ваў гра ча най кіш кай, 
каў ба скай або гра шы ма. Хто не да ваў 
ні чо га, дык вы маў ля лі:

Го го ту ха го го та ла,
ныг дэ кіш кі нэ до ста ла.
Як до ста ла то і з’і ла
под окень цём на пэр ді ла.

А ў па жы лым ужо ўзрос це збі ра лі ся 
мы ў кам па ніі з Мі ка ла ем Пыт лем і Пят-
ром Са лас цю ком ды суст ра ка лі Но вы 
год у Мі ха ся Яр ма ла е ва га. Гас па ды ня, 
Ма ры ся, пяк ла заў ж ды гра ча ную кіш ку 
і мы бра лі дух мя нае сма коц це ў пры ку-
ску да вы пі тай чар кі. У Но вы год (14 
сту дзе ня) сы ны Іва на Мар ке ві ча ха дзі-
лі з шоп кай. За раз на шы кам па ньё ны 
адыш лі ў веч ны спа чын. За ста лі ся ад-
но мы з Мі ха сём. Абод ва пен сі я не ры. 
Абод ва зня во ле ныя хва ро бай. Жы вем 
у ад ной вёс цы і не мо жам спат кац ца па 
пры чы не ба лю чых ног.

Сту дзень скія свят ка ван ні кан ча лі ся 
Ва дох рыш чам (19-21 сту дзе ня). Даў ней 
ва ду свя ці лі ў кры ні цы, якая спа лу ча ец-
ца з рэч кай Ну рэц. За раз ва ду ас вя ча-
юць у цар к ве. Для мя не Ва дох рыш ча 
— асаб лі вае свя та, мой дзень на ра-
джэн ня. У гэ тым го дзе 19 сту дзе ня бу-
ду ад зна чаць вась мі дзе ся ці год дзе.

Ула дзі мір СІ ДА РУК

— Гэ та кні га пра па на ва на да вы дан ня 
на па ло ву 2021 го да, — ка жа рэ дак тар 
Ан на Ра дзю ке віч. — З гэ ты мі пра ек та мі 
зас пе ла нас рэ фор ма аду ка цыі, але мы 
ўклю чы лі два пер шыя пад руч ні кі, якія бы
лі вы да дзе ны для трох кла саў лі цэя для 
пер ша га і дру го га кла са — вы да дзе ныя 
на мі бы лі све жыя, доб рыя, і я пе ра кон ва
ла мі ні стэр ства, што ня ма сэн су вы кід
ваць на ват бю джэт ных гро шай на рэ да га
ван не но вых пад руч ні каў. І з гэ та га яны 
ства ры лі ра зам з гэ тым пад руч ні кам, які 
вы да лі ў 2019 го дзе, і з пад руч ні кам, які 
вы пус цім праз паў та ра го да, — се рыю 
для лі цэя. Аў та ры ёсць роз ныя, гэ та Воль-
га Сян ке віч, Іа лан та Гры га рук і Ян ка Кар-
чэўскі, які бу дзе так са ма аў та рам пад руч
ні ка для чац вёр та га кла са. Якія па він ны 
быць пад руч ні кі па бе ла ру скай мо ве, каб 
яны бы лі ці ка выя для ма ла дых лю дзей? 
Я пра цую — а ду маю што бу дзе гэ та два
нац ца ты пад руч нік — і заў сё ды ха чу, каб 
ак ра мя бе ла ру скай лі та ра ту ры, а гэ та аб
са лют ная пад ста ва пад руч ні ка, з’я ві ла ся 
так са ма ці ка вае гра фіч нае афар м лен не, 
якое нас ад на ча со ва ўво дзіць у га лі ну 
ма ста цтва. Пад руч ні кі, якія вы да ва ла Вы
да ве цтва школь нае і пе да га гіч нае, ме лі 
та кую ўбо гую ша ту — ней кія лап ці, па ста
лы, ней кі вя ско вы кра я від... Мне зда ва
ла ся, што мы не мо жам зво дзіць бе ла ру
скай куль ту ры толь кі да та кой на род най, 
ся лян скай, та му што бы лі ў ёй і вы со кія 
ма стац кія слаі. І зза гэ та га мае па да рож
жы ў Бе ла русь, як рэ дак та ра, — гэ та бы лі 
кан так ты з му зе я мі гі сто рыі, му зе я мі 
ма ста цтва, лі та ра ту ры, і ў суп ра цоў ні цтве 
з імі ды пры да па мо зе так са ма Па соль
ства Бе ла ру сі, Цэн т ра куль ту ры Бе ла ру сі 
— я вель мі ўдзяч ная за гэ тыя кан так ты, 
ка ар ды на ты і ад к ры ван не для мя не дзвя
рэй — я маг ла зда быць вель мі ці ка вы 
ілюст ра цый ны ма тэ ры ял. Гэ та бы лі і ста
рыя паш тоў кі, м.інш. з між ва ен на га пе
ры я ду, вель мі мно га су час ных, але і дзе
вят нац ца ці веч ных рэп ра дук цый кар цін, 
здым каў роз ных бе ла ру скіх ма ста коў. 
Ка лі мы га ва ры лі пра тэ ат ры, ат ры ма лі 
здым кі напр. з Тэ ат ра Ян кі Ку па лы, ка лі 
бы лі раз дзе лы пра ар хі тэк ту ру, бы лі па ка
за ны вы дат ныя пом ні кі ар хі тэк ту ры. Пры 
на го дзе роз ных тэк стаў бы лі на пры клад 
па ка за ны кня жац кія, маг нац кія ся дзі бы... 
Та кім чы нам уз нік ла се рыя мна га воб раз
ная, ін шая, чым бы лі пад руч ні кі ў «ка му
ні стыч ныя» ча сы, ка лі ўсё зво дзі ла ся да 
ся лян ства ў бе ла ру скай куль ту ры. На ват 
паз ней, ужо па пе ра ме нах, ка лі пад руч ні кі 
рэ да га ва ла Вы да ве цтва школь нае і пе
да га гіч нае — яны про ста не ме лі до сту пу 
да гэ тай сфе ры, па да рож жаў па Бе ла ру сі. 
У мя не за пля чы ма шмат па да рож жаў, 
ка лі я рэ да га ва ла перш за ўсё пад руч нік 
па гі сто рыі ці ге аг ра фіі для лі цэ і стаў, якія 
ву чац ца бе ла ру скай мо ве. Я аб’ ез дзі ла 
цэ лую Бе ла русь, бы ла амаль ва ўсіх важ
ных му зе ях, су стра ка ла ся з гі сто ры ка мі, 
якія мне так са ма пад каз ва лі, што трэ ба 
сфа таг ра фа ваць, па ка заць. Уво дзім так
са ма раз дзе лы пра на шу ла каль ную куль
ту ру. Гэ та за ле жыць ад пе ры я ду. У чац
вёр тым бу дзе змест з дру гой па ло вы 
двац ца та га ста год дзя. Гэ та ма тэ ры ял аб 
бе ла ру сах, якія пра жы ва лі або пра жы ва
юць на на шых зем лях, аб важ ных з’я вах, 
важ ных да сяг нен нях... Вось у пад руч ні ку 
для дру го га кла са — тут мы на па чат ку 
прыб лі жа ем та кія по ста ці як Іг нат Ана цэ
віч, Мі хал Баб роў скі, Іг нат Да ні ло віч, Іо сіф 
Яра шэ віч, Ан тон Сас ноў скі, род Ка сты
цэ ві чаў, род Хляб цэ ві чаў, Аляк сандр Гер
шун (фі зік), Іо сіф Лан г бард (ар хі тэк тар), 
Не стар Пе ра вой, шчы тоў скі цэнтр ас ве ты 
і сель ска гас па дар ча га пра грэ су з між ва
ен на га пе ры я ду... Так што вуч ні бу дуць 
ад ра зу ўве дзе ны ў са мыя най важ ней шыя 
спра вы, якія зра дзі лі бе ла ру сы на на шых 
зем лях. Да гэ тай па ры бы ло толь кі тое, 

што «бы ло ка лісь ці», у Са вец кай Бе ла ру сі 
ці ця пер у Рэс пуб лі цы Бе ла русь, а на шы 
спра вы не бы лі важ ныя. А важ на, каб дзе
ці ве да лі, што вы ра ста юць у бе ла ру скім 
ася род дзі і што іх прод кі да сяг ну лі мно га, 
а яны з’яў ля юц ца іх нас лед ні ка мі і пра цяг
ва юць бе ла ру скую куль ту ру.

Аў та рам пад руч ні ка да трэ ця га кла са 
з’яў ля ец ца Ян ка Кар чэў скі.

— Ка лі па раў наць яго для пад руч ні каў, 
з якіх ву чыў ся я, — ка жа аў тар, — у па чат
ко вай шко ле ці по тым у лі цэі, дык мож на 
жар там ска заць, як па між тым, што ма ем 
ця пер як да Ві зан тыі. Ін шы час, ін шыя пат
ра ба ван ні, ін шыя тэх ніч ныя ма тэ ры я лы, 
які мі мы рас па ра джа ем ся. Ка лі га вор ка 
ідзе пра на шу мяс цо вую спад чы ну, ма ем 
у кніж цы та кія по ста ці як Ярас лаў Ка сты
цэ віч, ай цец Кан стан цін Бай ко, так са ма 
га во рыц ца пра гім на зію ў Віль ні, фі ло са
фа і на стаў ні ка Мі ко лу Чар нец ка га... Ка лі 
возь мем у ру кі і пе раг ля нем су час ныя 
праг рам ныя ас но вы, вы да дзе ныя мі ні
стэр ствам, там ка жац ца пра свя до масць 
улас най спад чы ны. І гэ та пад руч нік рэ
а лі зуе. Ап ра ча та го ба га ты лі та ра тур ны 
ма тэ ры ял. Ма ем лі та ра ту ру з ча соў Дру
гой су свет най вай ны, па вась мі дзя ся тыя 
га ды ХХ ста год дзя. Та кія во ла ты бе ла ру
скай про зы як Ва сіль Бы каў і Ула дзі мір 
Ка рат ке віч. Ёсць да пра чы тан ня тэк сты, 
якія трэ ба пра чы таць да ма ту ры, але і да
дат ко выя ма стац кія тэк сты. Так што пад
руч нік так са ма пры мер ка ва ны да ма ту
раль на га эк за ме ну. Ёсць так са ма ба га ты 
кры тыч налі та ра тур ны ма тэ ры ял. Ёсць 
слоў нік, уся ля кія прак ты ка ван ні...

Пер шы раз зда ра ец ца та кое, што пад
руч нік бу дзе ча каць сва іх вуч няў. Та кое 
пат ра ба ван не мо ла дзі — каб та кі пад руч
нік па род най мо ве да іх тра піў, каб іх 
за ці ка віў.

— Я ду маю што так, — ка жа на стаў
нік. — Бо ка лі яны вы ра шы лі вы ву чаць 

бе ла ру скую мо ву ў лі цэі, дык трэ ба рэ а
лі за ваць пра гра му. Вуч ні ра ней ці ка вяц
ца, што ў гэ тым ка ля ро вым пад руч ні ку 
да лей, якія тэк сты, што пра куль ту ру, 
на пры клад — жы ва піс. А гэ та га да во лі 
шмат.

Ця пер у шко лах па яў ля юц ца элек т рон
ныя пад руч ні кі, на ай па дах, план шэ тах. 
І гэ тыя пад руч ні кі зна хо дзяц ца на сай це 
scho la ris. Так то па чы таць іх мо гуць не 
толь кі вуч ні, але і ін шыя ка ры сталь ні кі, 
якія ці ка вяц ца бе ла ру скай лі та ра ту рай, 
куль ту рай і якія са мі хо чуць пад ву чыц ца 
са ма стой на. А хто хо ча ка ры стац ца элек
т рон ным пад руч ні кам, мо жа не на сіць 
у шко лу кні гу, бу дзе яму ляг чэй :).

— Гэ ты пад руч нік вель мі пры ем ны да 
чы тан ня, дзя ку ю чы афар м лен ню, і та му 
што на дру ка ва ны ў іх тво ры са мых вы
дат ных пісь мен ні каў, — да дае рэ дак тар 
Ан на Ра дзю ке віч. — Вель мі хва ляць 
пад руч нік Ян кі Кар чэў ска га так са ма за 
ма стац кае афар м лен не на стаў ні кі і пра
цаў ні кі мі ні стэр ства ас ве ты.

— Пры пра цы над но вым пад руч ні кам 
трэ ба бу дзе склас ці план, кан с пек ты, 
што ту ды ўвой дзе. На пэў на бу дзе там ма
тэ ры ял пра дзей насць бе ла ру скай на цы
я наль най мен шас ці ў Поль ш чы, куль ту ру 
і лі та ра ту ру, ар га ні за цыі, школь ні цтва, 
срод кі ма са вай ін фар ма цыі, бу дзе са мая 
су час ная бе ла ру ская лі та ра ту ра, дзе вя
но стыя га ды мі ну ла га ста год дзя, і на ват 
тое, што па я ві ла ся пас ля двух ты сяч на га 
го да, і вер ну тая бу дзе так са ма лі та ра ту
ра бе ла ру скай эміг ра цыі. На пэў на зной
дзец ца ў кні зе лі та ра тур накры тыч ны 
тэкст пра «Бе ла ве жу» і так са ма не ка то
рыя аў та ры. Ка лек тыў на стаў ні каў вы
бя рэ, што па вод ле іх па він на апы нуц ца 
ў пад руч ні ку з та го, што най больш па ды
хо дзіць для на шых вуч няў.

vТэкст і фота 
Мі ры ЛУК ШЫ

Но выя пад руч ні кі
Гэ та ўжо трэ цяя кніж ка, вы да дзе ная 
для вуч няў лі цэя — «Род ная лі та ра ту ра». 
Праз паў та ра го да — на ступ ная 
— для чац вёр та га кла са.
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Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 26 студзеня 2020 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Мя не з дрэ ва на ла ма лі, 
по тым лы кам аб вя за лі, 
ну а я і не су мую, ды па 
ха це ўсё тан цую.

В....
Ад каз на ад гад ку № 50: га дзін нік.  

Уз на га ро ды — бе ла ру скія нак лей кі — вый-
г ра лі Юля Дар пен ская, Та маш Ваў ра нюк 

з Нар вы, Кі рыл Не мі цін скі, Ка ця ры на Су рэль, 
Да від Мас лоў скі з Арэш ка ва. Він шу ем!

    На тал ля КІН ДЗЮК
Ле шу кі
ПШ у На раў цы 

Ан гел
Пры та бе ста іць,
Ця бе гля дзіць.
Ця бе ад дзі ця ці знае
І ве ру ў ця бе мае.

Кож на га дня.

Прый дзе час,
Ка лі ты ўба чыш яго.
І па ца лун каў праш леш яму сто.

Дом
Ёсць мес ца, ку ды іду.
Ёсць мес ца, ку ды вяр та ю ся.
Ёсць мес ца ўспа мі наў.
Ёсць мес ца сям’і.
Ёсць мес ца сціп лас ці.
Ёсць мес ца ка хан ня.
А ўсё гэ та — мес ца 

май го дзя цін ства і ма ла дос ці.

    
Стары Дзік                  

 Два Новыя 
годы
 Два Новыя годы
 на нашым  Падляшшы 
 не могуць 
 прыйсці да згоды.
 Стары – юліянскі,
 маладзейшы – грыгарыянскі,
 хто з іх важнейшы,
 а які справядлівейшы?
 Даруюць нам 
 гадамі пытанні,
 ад якіх у галовах
 адны сумняванні.
 Новыя годы
 вандруюць вякамі,
 адзін па-другому
 сваімі слядамі
 трынаццаць дзён адчакаюць,
 напэўна на сябе 
 тады не  трапляюць.
 Прыходзяць толькі ўночы
 не даюць спаць да паўночы
 новы годзікі  і гадзіны
 дараць нам роўна,
 што да хвіліны.
 Калі захочам
 іх даганяць,
 яны хуценька
 патрапяць знікаць.
 І аднекуль ізноў прыляцелі
 два Новыя годзікі
 на адзін 
 цэлы год 
 з намі прыселі.

На таль ка Кін дзюк 
ву чыц ца ў шо стым кла-
се На раў чан скай шко-
лы. Ужо не пер шы раз 
пры мае ўдзел у ніў скіх 
і зор чы ных кон кур сах, 
заў сё ды з пос пе хам. Гэ-
та не за ле жыць ад улас-
най сім па тыі да гэ тай 
са ма ві тай дзяў чын кі 
рэ дак та раў ці па э таў 
— сур’ ёз нае між на род-
нае жу ры ацэнь вае 
каш тоў насць і та ле-
на ві тасць на пі са на га, 
а пас ля над ру ка ва на га 
сло ва, на ват не ве да-
ю чы, хто гэ та на пі саў 
і прыс лаў на кон курс. 
Ад но вя до ма, з якой уз-
ро ста вай «ка тэ го рыі» 
аў тар, але і тут ня ма 
ні я ка га льгот на га па-
ды хо ду, што пі саў гэ-
та, на пры клад, ву чань 
па чат ко вай шко лы. А каш тоў насць 
і зна чэн не тво ру ацэ няць тыя, хто 
яго пра чы тае. І што тыя сло вы 
пры ня суць чы та чу, ці «ма ло му», 
ці «да рос ла му» — бо і тыя чы та-
юць «Зор ку», і зна хо дзяць там 
ся бе ма ла дзей шы мі, а тэ мы там та-
кія, якія да сён ня іх хва лю юць і ра-
ду юць. Бо жыц цё ўся ляк ту зае кож-

На тал ля поў ная на дзей і... трэ мы

на га ча ла ве ка і ча сам на валь вае на 
спі ну но шу змож ную да ўзняц ца 
рос лым асіл кам, а не дзі цём.

На таль ка Кін дзюк зноў не пры-
е ха ла на ўра чы стае за вяр шэн не 
кон кур су «Дэ бют» — уз на га ро ду, 
пэў на, прый дзец ца пры вез ці ў шко-
лу і ўра чы ста ўру чыць яе гэ тай 

та ле на ві тай дзяў чын-
цы. А ка лі мы еха лі 
ў Бе ла сток на аў то бу се 
са ста рэй шы мі ўдзель-
ні ка мі «Дэ бю ту» 
з На раў чан скай гмі ны, 
На тал ля прыс ла ла мне 
па ме сен джэ ры ліст 
на бе ла ру скай мо ве, 
дзе пат лу ма чы ла сваё 
ра шэн не. «Дзя кую, 
што па ні па мя та ла аба 
мне. Я про ста ба я ла ся, 
што праз трэ му не дам 
ра ды па дыс ці па ўзна-
га ро ду. Я про стая дзяў-
чы на, пі шу тое, што ду-
маю, але горш у мя не 
з трэ май. Яш чэ раз сар-
дэч на дзя кую. На тал ля 
Кін дзюк». На таль ка! 
Я да гэ тай па ры маю 
праб ле му з трэ май, 
ха ця да во дзі ла ся мне 
дзе ся ці год дзя мі вы сту-

паць на роз ных сцэ нах і пры маць 
роз ныя ўзна га ро ды. Па мя таю ся бе 
ў Тва іх га дах, як дзяў чын ку з су сед-
няй шко лы, якая па ча ла пры го ду 
з род ным сло вам і як яно ста я ла 
са мною і за мною! Ма цуй ма ся! Пі-
шам!

Мі ра ЛУК ША

Чыр во ны ко лер - адзін з га-
лоў ных у тра ды цый най 
куль ту ры бе ла ру саў. Ён 
сім ва лі за ваў жыц цё і звя за-

ныя з ім па няц ці: кроў, на ра джэн-
не, ад ра джэн не, уваск рэ сен не. Чыр-
во нае ве лі код нае яй ка лі чы ла ся 
сім ва лам дру го га на ра джэн ня Ісу са 
Хры ста.

Ці ка выя прык ме ты з на ра джэн-
нем дзі ця ці. Чыр во ны ко лер тва ру 
і це ла ў но ва на ро джа на га бе ла ру сы 
лі чы лі вя лі кім шчас цем. Яны ве-
ры лі, што дзі цят ка бу дзе мець доў-
гае жыц цё. Каб яно бы ло зда ро вае 
і ру мя нае, пад час ку пан ня ў ва ду 
кла лі прад ме ты чыр во на га ко ле ру, 
на пры клад, яга ды ка лі ны. Ва ду, 

у якой пер шы раз ку па лі дзяў чын-
ку, вы лі ва лі на чыр во ную віш ню. 
Ад гэ та га яна ме ла быць пры го-
жай, зда ро вай і жыц цяз доль най. 
Пас ля пер ша га ку пан ня не маў ля 
пе ра вяз ва лі чыр во ным па я ском ці 
чыр во най стуж кай.

Чыр во ны ко лер ска ры стоў ва лі 
ў ры ту а лах на пос пех. Каб быць 
ба га ты мі і пры го жы мі, дзяў ча ты, 
па чуў шы пер шы гром увес ну, бег лі 
да ра кі. Яны мы лі ся і вы ці ра лі ся 
чым-не будзь чыр во ным. Так са ма 
вя сель ны ка ра вай на зы ва лі «чыр-
во ным», бо яго пяк лі доб рыя і ўда-
лыя ма ла дзі цы. На тым жа ка ра ваі 
чыр во ны мі ніт ка мі пе ра вяз ва лі 
ў па ры фі гур кі пту шак.

Ча ста шлюб ны строй аз даб ля лі 
чыр во най вы шы ван кай.

Ці ка вая ва раж ба з вы ба рам мес-
ца для па ся лен ня. Каб выб раць мес-
ца для но вай ха ты, лю дзі па кі да лі 
на аб ра ным мес цы ча ра пок. Ка лі 
ў яго на паў з лі чыр во ныя на ся ко-
мыя — цы га нач кі, гэ та зна чы ла, 
што ў но вай ха це за па нуе даб ра-
быт.

Чыр во ны ко лер звяз ва лі так са ма 
са све там па мер лых. Ка лі ў ха це 
нех та па мі раў, то ця жар ную жан-
чы ну «ад га родж ва лі ад смер ці» 
ды пе ра вяз ва лі яе жы вот чыр во-
ным по я сам. Каб зас це раг чы жы-
вых, вер х нюю част ку тру ны па мер-
ла га абі ва лі чыр во най тка ні най.

Лю дзі ве ры лі, што ся род но чы 
на ба ло це, кур га нах све цяц ца чыр-
во ным ко ле рам за ка па ныя скар бы. 
Так са ма чыр во ным ко ле рам зац ві-
та ла ле ген дар ная па па раць-квет ка 
ў ку паль скую ноч.

(Ад рэ зак ад рэ да га ва ны на ас но ве 
кніж кі Але ны Кор шак «Бе ла ру ская 
мі фа ло гія для дзя цей»)

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

Ад каз на кры жа ван ку № 50-2019: 
Ду га, сой ка, сказ, ка был ка, ка ба рэ, дно, дзік, 

лік, ка шу ля, Ас. Дзед, як, кро на, гу ска, каб, са-
ба ка, ко зыр, для, лэ дзі, кок, Ні ка, па ра дак.

Уз на га ро ды, аў та руч кі, вый г ра лі Оля Кар-
даш, Мар цін Га лён ка з Нар вы, Мі хал Лаў ра-
шук, Дар’я Ра дзі вон чык, На тал ля Ва сіль-
чык з На раў кі, Пётр Ві люк, Аляк сан д ра Куп-
тэль з Арэш ка ва. Він шу ем!

Марта ДРАЗДОЎСКАЯ
Міхалова 

Што значыць 
слова 
«каханне»?
Парыў ветру...
У замкнутай, самотнай зале
Ціхі голас картак
Дваццаць чатыры лаўкі
І толькі адна занятая
Музыка затрымалася
Нашы вочы спаткаліся
Бляск яе вачэй колеру васількоў
Кветка з родных бакоў
Прывяло мне....
Прыпомніла мне пачуццё...

Пісьмо 
назаўсёды
Мая мама заўсёды занятая
Прыходзіць нейкая спадарыня 

і мне яе забірае
Мама пра ўсё тады забывае
У нейкую скрынку ўваходзіць
У іншы свет пераносіцца
Мне хацелася трохі часу 
мамінага 

падкрасці
Лялькамі ў дом пагуляць...
Потым я зразумела,
Маму назаўсёды маю
Нават калі яе не маю...

Ад на ма ла дзіц ца з-за ра-
бо ты све ту не ба чы ла. 
Яна так шчы ра ва ла, 
што за бы ла ся пра свя-

тыя ве ча ры. Яна шы ла і пра ла, 
дзень і ноч за ві ха ла ся. Раз, а то 
бы ло ўжо пад поў нач, нех та па-
сту каў у ак но:

— Хто там? — пы тае яна.

— Я пры нёс та бе ра бо ту, — ка-
жа го лас. — Гля дзі, каб за ад ну 
ноч ты нап ра ла два нац цаць па-
чын каў.

Спа ло ха ла ся ма ла дзі ца, ва ла-
сы ды бам ста лі, ахі нуў страх.

А не зна ё мы паў та рае:

— Ка лі не спра віш ся з ра бо-
тай да ран ня, не нап ра дзеш два-
нац ца ці па чын каў, га туй са бе 
на дру гую ноч тру ну...

І знік.

А ма ла дзі ца — ні жы вая, ні 
мёр т вая, тры ра зы пе ра жаг на ла-
ся. Вый ш ла яна на двор, ні ко га 
ня ма. Толь кі ба чыць — ля жыць 
во рах лё ну. Узя ла той лён, пры-
нес ла да ха ты і ду мае: «Ня ма ад-
ва ро ту! Трэ ба прас ці!»

Яна се ла прас ці і зра зу ме ла 
што ні як не пас пее з ра бо тай. 
Та ды ўзя ла ве ра ця но, ак ру ці ла 
яго па кул лем, а на верх нап ра-
ла ні так у два ра ды, каб усё зак-
ры ла. Та кім хіт рым спо са бам 
яна нап ра ла два нац цаць ве ра-
цён. Ра ні цай усе да маш ні кі паў-
ста ва лі, — гля дзяць, ад здзіў-
лен ня во чы пра ці ра юць:

— Ці ты цэ лую ноч пра ла, 
што ў прас ні цы та кая ку дзе ля? 
А мо жа яна не на ша?

Маў чыць ма ла дзі ца, во чы 
ад вяр тае. Узя ла яна тыя два-
нац цаць па чы нак, вы нес ла іх 
у ка мор ку ды пак ла ла ў куб ле. 
А по тым яш чэ вы нес ла той лён 
не дап ра дзе ны. А яго столь кі 
— най менш два нац цаць дзён 
і ве ча роў трэ ба прас ці.

— Да па ма жы Бо жа, — уз дых-
ну ла ма ла дзі ца і ляг ла спаць.

Спа ла яна цэ лы дзень, ні чо га 
не пі ла, не ела. Уста ла ве ча рам, 
па ма лі ла ся Бо гу, а ўсе да маш нія 
па ла жы лі ся спаць. Пай ш ла яна 
ў ка мор ку па гля дзець на сваю 
ра бо ту. А там — пу сты ку бал. 
Ня ма ні дзе і та го лё ну, што яна 
не дап ра ла.

Пра шчод рыя ве ча ры
(бе ла ру ская ле ген да)

— Мо жа дач-
ка, сын, або 
муж дзесь ці 
сха ваў? — па ду-
ма ла.

Як толь кі пе-
ра сту пі ла па рог 
ка мор кі, зноў 
па чу ла той го-
лас:

— Ну, шчас-
це та бе, ка бе та, 
што ты нап ра-
ла два нац цаць 
па чын каў. 
А то  ка нец та-
бе б прый шоў 
за тое, што свя-
тых ве ча роў не 
ша ну еш. Ка лі 
зноў ста неш 
прас ці і шы ці, 
я та бе ў тры 
ра зы ра бо ты за-
дам!

І пай шоў.

Ма ла дзі ца 
зат рэс ла ся як асін ка. Зай ш ла 
ў ха ту і зір ну ла ў ак но. А ноч 
бы ла ме сяч ная, від ная. Жан-
чы на прык ме ці ла як нех та 
ста ры з доў гаю, бе лай ба ра дою 
сы хо дзіць ад іх два ра і ня се на 
пля чах два нац цаць па чын каў. 
Пак ла ла ся спаць. Як ляг ла, два 
тыд ні ў цяж кай хва ро бе ля-
жа ла, ні чо га не пі ла і не ела. 

І мо ву ёй адаб ра ла, 
ледзь-ледзь не па-
мер ла...

(Па вод ле ле ген ды за-
пі са най І. А. Кар скім 
на Га ра дзен ш чы не) 

* Шчод рыя ве ча ры 
— ве ча ры, якія па чы-
на юц ца з 7 і доў жац-
ца да 21 сту дзе ня (па 
пра вас лаў ным аб ра-
дзе); зва лі ся яш чэ 
ста ры мі або кры вы-
мі. Та ды за ба ра ня-
ла ся прас ці, шыць, 
гнуць што-не будзь, 
каб не паш ко дзіць 
свой скай жы вё ле, 
што на ра дзі ла ся 
ўзім ку.

Agrest
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Я на ват на па пя ро су не вый шаў, 
— за я віў сяб ра, у пры ват нас ці за ця
ты ку рыль ш чык, — ба яў ся, каб не 

згу біць хоць бы адзін мо мант...

Ня ма леп шых слоў, каб ад даць ма гію 
і энер ге ты ку сё лет ня га, ужо ХХІІ «Бяз
меж жа», якое тра ды цый на пра хо дзі ла 
ў пуш чан скім пан сі я на це «Бо раЗдруй» 
з 20 па 22 снеж ня 2019 го да.

Най перш трэ ба ска заць пра ак ту а
лі за цыю трэн даў і з’яў у бе ла ру скай 
і су свет най лі та ра ту рах. Над та вы раз на 
пра гу ча ла рэ ха сё лет няй Но бе леў скай 
прэ міі для Воль гі Та кар чук і яе бе ла ру скі 
кан тэкст. Дру гі ат рак цы ён — гэ та жы вая 
прэ зен та цыя лаў рэ а таў лі та ра тур ных 
прэ мій Ежы Гед рой ца і На тал лі Ар сен
не вай за 2019 год. Фраг мент ба лю ча га 
«Li bi do», быц цам з за ка вул каў пад с вя до
мас ці, пра чы таў, ці мо жа лепш ска заць 
— ін с цэ ні ра ваў, сё лет ні пе ра мож ца 
«гед рой ца» Ілья Сін. Ад на ча со ва прэ
зен та ва лі ся са ка ві тыя на він кі з на ша га 
пад ляш ска га па над вор ка, за яў ля ю чы 
пра наб ры ня лыя праб ле мы і тры вож
ныя зна кі ча су. А на го дай, якая звя за ла 
ўсе лі та ра тур ныя (ды не толь кі лі та ра
тур ныя) кан тэк сты стаў юбі лей Мі ха ся 
Ан д ра сю ка, як ад зна чыў свае спе лыя 60 
га доў! Мі ха ся він ша ва лі му зыч на (яму 
прыс вя чаў ся кан цэрт Ва ло дзі Хіль ма но
ві ча) і пат ры яр халь на, тобок, юбі ля ра 
за пра сі лі на сто лак і па ста рой звыч цы 
па гу ца лі на пос пех і зда роўе. А ён сам, 
хоць і ага лом ша ны та кім эфек т ным «па
жа дан нем», не за стаў ся ў даў гу пе рад 
«бяз меж най» кам па ні яй.

* * *
Так, гэ та быў са ка ві ты і на сы ча ны 

ўры вак но вай кніж кі «Ру скі квад рат», 
над якой ак ту аль на пра цуе Мі хась Ан д ра
сюк. Ру скі квад рат — не лі та ра тур ная вы
дум ка, а мер ка 10 х 9, якой ка ры ста лі ся 
ў мі ну лым пад ляш скія дой лі ды. Дзе ян не 
за чы та на га фраг мен та ад бы ва ец ца на 
вя ско вых мо гіл ках.

— Гэ тая кніж ка пра зло, якое выс пя
вае ў між кан фе сій ных ася род дзях, — 
пры знаў ся аў тар «Поў ні». — Ча му та кая 
тэ ма? Ба ю ся, што ў ма ёй Гай наў цы мо жа 
зда рыц ца дру гая Срэб ра ні ца.

Яш чэ пе рад чы тан кай удзель ні кі се мі
на ра ме лі на го ду па гля дзець рэ пар та жы 
Мі ко лы Ваў ра ню ка, дзе ма ла дзень кі 
(і над та сім па тыч ны) Мі хась Ан д ра сюк 
апа вя дае пра сваю пра цу ка ме ня чо са 
і за фік са ва ную на мо гіль ні ку па мяць 
прод каў. За раз той бі яг ра фіч ны дос вед 
ажы вае ў «Ру скім квад ра це», які спа лу
чае су час насць і мі ну лае, свет лую і чор
ную па мяць. Мі хась Ан д ра сюк — твор ца, 
які бе зу пын на здзіў ляе і за хап ляе. А дзя
ку ю чы сё лет няй Прэ міі Гед рой ца яго да
ца ні ла і па лю бі ла ўся Бе ла русь.

— Мі хась Ан д ра сюк і На дзея Ар ты мо
віч, — га ва рыў у дак ла дзевы ступ лен ні 
вы дат ны па эт Юры Плю то віч, — аў та ры 
еў ра пей ска га маш та бу.

На дзею Ар ты мо віч, фі на ліст ку Прэ міі 
На тал лі Ар сен не вай, аў тар ку зна ка мі та
га бе ла ру скаполь ска га то ма «Кра я від 
з не ві доч най па мыл кай» па він ша ваў з бу
ке там руж сам Ан д рэй Ха да но віч, экс
прэ зі дэнт Бе ла ру ска га ПЭНЦэн т ра.

І кож ны з асоб на быў удзяч ны На дзі 
за роз ду мы і эмо цыі, якія пры нёс яе 
но вы, ме та фі зіч ны і выс ма ка ва ны «КРА
Я ВІД».

* * *
А наш «бяз меж ны» лі та ра тур ны бе ла

ру скі кра я від тра ды цый на ўжо не мог 
абыс ці ся без прэ зен та цыі но вых ідэй, 
кні жак, філь маў, ра ды ё рэ пар та жаў, жы
вых чы та нак, му зы кі і сяб роў скіх бя сед, 

якія цяг ну лі ся ча ста да бе ла га ран ня. 
Як заў сё ды нат х ніў Менск, які ў гэ ты 
раз пры е хаў пад ка ман дай Ці ха на Чар
ня ке ві ча. Ся род кніж ных па да рун каў 
тра піў ся і 103 ну мар «Дзе яс ло ва», у якім 
на дру ка ва ны вер шы Ан д рэя Сце па ню ка 
і фраг мент ра ма на «По дых Тэм ры» Вік та
ра Стах вю ка. «По дых» апя рэ дзі ла та кое 
«Сло ва ад „Дзе яс ло ва”»: «„Дзе яс лоў” ры-
зы куе пра па на ваць ша ноў ным чы та чам 
нез вы чай ны тэкст...». 

Ка лі пра не звы чай нае, тут трэ ба наз
ваць чы тан ні Мі ры Лук шы з яе све жа га, 
пра сяк ну та га ду хам пуш чы збор ні ка 
«Вер шы зпад ле су». Гэ тае вы дан не, 
па доб на як „Wier sze tu tej sze” тры ва ла 
наз на чыць поль скабе ла ру скае лі та ра
тур нае па меж жа. Для та кой спра вы вы
дат на пас лу жы лі і пе рак ла ды Ма ры ны 

Шо ды, якая пе рак ла ла на 
бе ла ру скую мо ву тво ры 
Воль гі Та кар чук. Ра зам з 20 
пе рак лад чы ка мі з роз ных 
кра ін све ту яна па бы ва ла 
ў Стак голь ме на ўру чэн ні 
Но бе леў скай прэ міі. Кож ны 
з пе ра клад чы каў за чы таў 
свой лю бі мы ўры вак тво
раў Та кар чук на мо ве пе рак
лад чы ка:

ўжо бяз меж ны і су свет ны. Дык і ў гэ ты 
раз ён па ча ста ваў кам па нію са ка ві тым 
фраг мен там ра ма на «Ге не тыч ны ал фа
віт», які вый дзе ў 2020 го дзе.

Сё лет ні вы пуск се мі на ра ака заў ся 
яш чэ і звыш му зыч ным, а най больш здзі
ві ла му зыч ная ажыў ле насць за ста лом, 
ка лі гі та ра, лі та раль на, пе ра хо дзі ла з рук 
у ру кі. Ап ра ча кла сі каў, тобок Але ся Ка
моц ка га ці Ан д рэя Ха да но ві ча, аб’ я ві лі ся 
дэ бю тан ты, ся род якіх най больш здзі віў 
і па ра да ваў стры ма ны рэ дак тар Ці хан Чар
ня ке віч.

Як год ра ней лі та ра тур ную кам па нію 
на ве даў войт На раў чан скай гім ны Ярас
лаў Га лу боў скі. У гэ ты раз ён пры е хаў 
з фі гур кай зуб ра, якую ўру чыў ша ноў на
му юбі ля ру Мі ха сю Ан д ра сю ку. І ска заў:

— Я ра ды, што ў на шай гмі не ад бы ва
юц ца не толь кі на род ныя фэ сты, але і та
кія ім п рэ зы са зна кам якас ці!

«Бяз меж жа» са зна кам якас ці

А ў ма ёй га ла ве яш чэ сён ня гу чыць 
не за быў ны па э тыч ны вы ступ На тал лі 
Ру сец кай, якая ўпер шы ню пры е ха ла на 
«Бяз меж жа» з Люб лі на.

— Бу ду пра вас доў га ду маць, — ска за
ла яна на раз ві тан не. — Еду чы ў пуш чу, 
я не спа дзя ва ла ся, што тут бу дзе так 
на сы ча ная і вы тан ча ная ат мас фе ра. 
І я зра зу ме ла, які са ма стой ны і моц ны 
дух у бе ла ру саў Пад ляш ша.

vФо та і тэкст 
Ган ны КАН Д РА ЦЮК 

У ар га ні за цыі чар го ва га вы пу ску 
«Бязмежжа» «Ні ву» пад т ры ма лі Мі ністр 
унут ра ных спраў і ад мі ніст ра цыі Поль ш чы, 
Мар шал коў ская ўпра ва Пад ляш ска га ва я-
вод ства, Са юз бе ла ру скіх пісь мен ні каў і На-
раў чан ская гмі на.

— А я пе рак ла ла та кі ўры вак пра руч
ны м лынок і за раз вам яго пра чы таю, 
— пра па на ва ла Ма ры на Шо да.

Та кі «швед скі» на пра мак па ра да ваў 
і аб на дзе іў усіх удзель ні каў «Бяз меж жа». 
Дзе ля гэ тай спра вы прак ла дзе ныя ўжо 
пад мур кі. Ка лі зір нуць на су час ную дзі ця
чую лі та ра ту ру пабе ла ру ску, тут не кан
ку рэн т ны пе рак ла ды са швед скай мо вы.

* * *
«Бяз меж жа», як ад зна чы лі мно гія сяб

ры се мі на ра, не толь кі ма ты вуе іх да пі
сан ня. Тут за вяз ва юц ца твор чыя кан так
ты, а ча сам і тры ва лыя сяб роў ствы. Мне 
са мой цяж ка пры пі саць Ві цю Са зо на ва 
да лі та ра та раў з Рэс пуб лі кі Бе ла русь. 
Са сва ім га ю чым гу ма рам ён вы ключ на 
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n На дзея Ар ты мо віч і Ан д рэй Ха да но віч

n Злева: Алесь Камоцкі, Ілья Сін, Ціхан Чарнякевіч, Яўген Вапа
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 * * * 
Ка лі б я на ра дзіў ся сто га доў та му,
Бы ла б су ро вая зі ма 1918 го да,
Упі са лі б у ма ім ак це на ра джэн ня,
Бе ла ру скую на цы я наль насць,
На на шай ву лі цы Кры вой,
Бы ло б ма лое свя та,
Мой баць ка пай шоў бы ў цар к ву,
У па ра фі яль ных кні гах,
За пі саў бы мне, ма быць, ін шае імя,
Ат ры маў бы пры го жа на пі са нае па свед чан не аб на ра джэн ні,
На ста ра цар коў най мо ве,
Я меў бы пе рад са бою пры го жае двац ца ці год дзе,
Па сяб ра ваў бы з Со няй Цу кер ман,
Мы ха дзі лі б на ма ро жа нае,
У рэ ста ран Фей гі,
(Яна пас ля вяр тан ня з Тар бу та і я пас ля шко лы),
Яна б лі чы ла за леп шае сме тан ко вае, а я ша ка лад нае,
Мы ся дзе лі б пад на шай лі пай, а рас п лаў ле нае ма ро жа нае,
Цяк ло б нам па пад ба род ках,
У на шай студ ні мы па мы лі б ру кі,
Паз ней я пра вёў бы яе да ха ты,
Пры Фаб рыч най ву лі цы,
Ска заў шы доб ры дзень баць ку дзяў чы ны,
А ця пер гэ ты мой да ку мент ля жаў бы,
У Му зеі або толь кі на ФБ,
А лі пу вы ра за лі б пры па бу до ве бло каў,
А пра тую студ ню праз сто га доў,
Толь кі склаў ся б верш.

 * * * 
На шы ма ла дыя лі пы,
З па бе ле ны мі ў траў ні ства ла мі,
Што рас лі на ста рым рын ку,
Ка ля га ра доц кай гас по ды,
Ад Фаб рыч най ву лі цы,
Дзе мы гу ля лі ў мяч,
Ста я лі спа кой на,
Ка лі мы з іх ства лоў ра бі лі ва ро ты,
І мяч ча сам трап ляў у іх нія га лі ны,
А ма ла дыя га лін кі ча ка лі, каб хтось ці,
Сплёў іх у вян кі,
Пас вя ціў у ак та ву Бо жа га Це ла,
І зат к нуў іх за іко ну,
А та ды яны бу дуць пад трым лі ваць,
Спа кой до ма,
Ад га ня ю чы бу ры, ма лан кі і пра ліў ныя даж джы,
А мы маг лі б пра цяг ваць,
Бяс печ ную гуль ню ў сваё дзя цін ства.

* * * 
Асен нія пла ды ара бі ны,
Я рваў што год,
З ма лых і кры вых дрэў цаў,
Што рас лі ка ля рын ку,
Па ву лі цы Сьвяр чэў ска га,
По бач з пя кар няй,
До ма на кух ні,
Я ра біў з іх па цер кі,
Для сва ёй сён няш няй жон кі,
На ігол ку на ніз ваў чыр во ныя пла ды,
І пах хле ба,
На чор ную ніт ку,
З ма мі най шуф ля ды,
І спя ваў у шко ле,
 Ko ral, ko ral sznur ko ra li
 La, la, la, la, la, la, la.
 Ko ral, ko ral sznur ko ra li
 Ko ral ja rzę bi na da.
Сён ня я зра біў бы тое ж са мае.

* * * 
Ісу се Хрыс це з Мель ні ка,
З ад рэ за ны мі пля чы ма,
Па мі луй нас, грэш ных,
Ця пер і ў га дзі ну ўклю чэн ня пі лы,
Для та го, каб аб рэ заць ніж нюю бэль ку ста ро га кры жа,
Пад Твае но гі, Гос па дзе,
Адзін ка нец ніж няй бэль кі быў уз ня ты,
Па каз ва ю чы на Не ба,
Ку ды па даў ся Доб ры Зло дзей,
Ук ры жа ва ны ра зам з Та бою,
Дру гі ка нец быў апуш ча ны,
Па каз ва ю чы на Пек ла,
Мес ца для дру го га злыд ня,
Які не ра ска яў ся,
Які шлях мы ця пер вы бя рэм?
Як ця пер ра ска жаш нам пра дра му,
Трох асу джа ных на Гал го фе,
На ша лях апа ка ліп тыч най ва гі,
Якая рых туе нам лёс на Зям лі.
«Свя тый Бо же, Свя тый Креп кий, 
  Свя тый Бес с мер т ный, по ми луй нас»

* * * 
Пра чы тай м не ма ма,
Яш чэ раз,
Ста рыя кні гі,
Та кія сап раў д ныя,
Для дзя цей,
А я абя цаю быць вет лі вым,
Не бу ду ця бе тур ба ваць,
І за па мя таю кож нае сло ва,
Якое са бе ўспом ню,
Ка лі бу ду чы таць ужо сам,
Но выя кні гі для да рос лых.

Дар’ юш ЖУ КОЎ СКІ
Ве лі шэў
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205 га доў з дня на ра джэн ня

ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРА

Па ле скі пуб лі цыст, удзель нік выз воль на
га ру ху Фран ці шак Са віч на ра дзіў ся ў 1815 
го дзе ў вёс цы Вя ля ці чы (Пін скі ра ён). Дак
лад ная да та яго на ра джэн ня не вя до мая, 
ня ма і яго пар т рэ та. Пі саў Са віч на за ход не
па ле скай га вор цы і паполь ску. Ра на стра
ціў баць ку. Ву чыў ся па спя хо ва, ад на час на 
з ву чо бай пра ца ваў хат нім на стаў ні кам. 
У 1833 г. скон чыў Пін скую па вя то вую ву
чэль ню. Па сту піў у Ві лен скую ме ды кахі
рур гіч ную ака дэ мію. На све та пог ляд Са ві
ча моц на паў п лы ваў наг ляд чык Пін скай 
па вя то вай ву чэль ні Фран ці шак Мах ніц кі.

Най боль шая лі та ра тур ная ак тыў насць 
Са ві ча пры па ла на час ву чо бы ў Віль ні. 
У той час зай маў ся лі та ра ту рай, пі саў про
зу і вер шы. У ака дэ міі зы шоў ся з ук ра ін
цам Янам За гор скім. Спак ва ля ва кол іх 
згур та ва ла ся ко ла ад на дум цаў і ў 1836 г. 
ар га ні за ва ла ся та ем нае сту дэн ц кае „Дэ
мак ра тыч нае та ва ры ства” (па чат ко вая 
наз ва — „Крыж і Еван гел ле”), якое аб’ яд на
ла не каль кі со цень ча ла век. Сяб ры та ва ры
ства лі чы лі ся бе пра даў жаль ні ка мі спра вы 
фі ла ма таў. Са ві ча аб ра лі сак ра та ром і скар
б ні кам. Неў за ба ве на пі саў для та ва ры ства 
ста тут і адоз вупрак ла ма цыю „Заў ва гі аб 
ма раль най вай не на ро да з дэс па тыз мам”. 
Ста тут аб вяш чаў зма ган не з без за кон нем, 
да па мо гу абяз до ле ным, вы ха ван не сум
лен ных і спра вяд лі вых гра ма дзян. Свае 
ад дзя лен ні ар га ні за цыя ме ла ў роз ных га
ра дах, у тым лі ку і ў Пін ску.

Улет ку 1837 г. Са віч па зна ёміў ся з поль
скім зма га ром, удзель ні кам паў стан ня 
1830 г. Шы ма нам Ка нар скім. Су стрэ ча 
ад бы ла ся ў ма ён т ку Лы са ва (Ма не віц кі 
ра ён Ва лы ні). Увес ну 1838 г. Франц спра ба
ваў ар га ні за ваць улас ную дру кар ню. Каб 
знай с ці ча ла ве ка, на імя яко га мож на бы
ло вы пі саць з Жэ не вы дру кар ку, у траў ні 
ў Віль ню пры е хаў Шы ман Ка нар скі, ад нак 
пры вы ез дзе яго арыш та ва ла па лі цыя. 1 
чэр ве ня 1838 г. арыш та ва лі і Са ві ча. У зня

во лен ні ён на пі саў на поль скай мо ве „Спо
ведзь”. След ства цяг ну ла ся больш вась мі 
ме ся цаў, Са віч ся дзеў у Ві лен скім ба зы
льян скім кляш та ры. За час след ства Са віч 
ат ры маў 12 ты сяч бі зу ноў, ча ста ся дзеў 
у кар ца ры. До пы ты вёў стар шы ня след
чай ка мі сіі князь Тру бяц кі, са праўд ны кат. 
Паз ней Са віч пад ра бяз на апі саў ка та ван ні. 
У лю тым 1839 г. след ства бы ло скон ча на. 
Са ві ча выс ла лі на Каў каз у сал да ты без 
выс лу гі.

Ра зам з ін шы мі арыш тан та мі пеш шу 
быў ад п раў ле ны ў Стаў ра паль праз Чар ні
гаў, дзе зах ва рэў. Там вы ву чаў гор скія мо
вы, зблі зіў ся з па лон ным гор цам Алі, які 
даў яму рэ ка мен да цый ныя лі сты ў Тыф ліс. 
Паз ней кан ва я ва ны ў Ап шэ рон скі пя хот ны 
полк у Кіз ля ры, за тым у Дэр бент і на рэш це 
ў Тыф ліс. Няў да ла спра ба ваў уця чы. У траў
ні 1840 г. ся дзеў у цвер дзі Жы ран чы на 
Кас пій скім мо ры, дзе вы кон ваў і аба вяз кі 
ле ка ра. За тым вяр нуў ся ў Кіз ляр. 22 кра
са ві ка 1841 г. Са віч ін с цэ ні ра ваў са ма губ
ства, па кі нуў шы на бе ра зе Це ра ка воп рат
ку і цы дул ку. Даб раў ся да Та ган ро га, пас ля 
скі ра ваў ся ва Ук ра і ну, каб тра піць у Ру мы
нію. У Бал тах ка ля Адэ сы зах ва рэў, за тым 
арыш та ва ны па меж най вар тай. Два га ды 
пад чу жым імем пра ся дзеў у тур ме Ты рас
па ля. У 1843 г. ад п раў ле ны са ні та рам у Чар
ні гаў скі ба та льён унут ра най вар ты. Увес ну 
1844 г. зноў уцёк, даб раў ся да Кі е ва, по тым 
пад імем док та ра Гель ге га зат ры маў ся 
ў мя стэч ку Януш поль на Жы то мір ш чы не. 
Па чаў у мя стэч ку ле кар скую прак ты ку 
і пра сла віў ся як над звы чай уме лы ле кар. 
У 1845 г. зас лу жыў да вер мяс цо вых улад 
і ат ры маў за меж ны паш парт. Ад нак у час 
эпі дэ міі ха ле ры зах ва рэў. Пе рад смер цю 
па спеў на пі саць ус па мі ны.

Па ха ва ны Франц Са віч у Януш по лі (Чуд
наў скі ра ён) на Чар ні гаў ш чы не. У яго го нар 
наз ва ная ад на з ву ліц Пін ску.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

У той час, ка лі Бе ла русь толь кі на бы ла 
сваю не за леж насць, на бе ла ру скую мо ву 
па ча лі пе рак ла даць агу ча ныя пару ску 
філь мы. Праў да, цяг нуў ся гэ ты пра цэс, 
які вёў ся за дзяр жаў ныя гро шы, ня доў га 
і з пры хо дам няз мен на га прэ зі дэн та цал
кам спы ніў ся. Праз дзе ся ці год дзе спра ву 
бе ла ру скай агуч кі філь маў узя лі на ся бе 
гра мад скія ак ты ві сты. І сён ня ўжо ёсць 
філь мы, якія ўва хо дзяць у су свет ную куль
тур ную скар бон ку, пабе ла ру ску. Ад ной 
з та кіх іні цы я тыў з’яў ля ец ца сту дыя дык
тар ска га агуч ван ня пабе ла ру ску Ga va run.
by. Ад рас яе сай та ў ін тэр нэ це ад па вя дае 
наз ве — http://ga va run.by.

Згод на па да дзе най там ін фар ма цыі, сту
дыя ўзнік ла як пра ект эн ту зі я стаў, што ха це
лі гля дзець сус вет нае кі но на род най мо ве. 
І за два га ды іс на ван ня яны агу чы лі 20 поў
на мет раж ных сту жак, больш як 40 ка рот ка
мет раж ных і на за па сі лі каш тоў ны дос вед 
якас на га бе ла ру ска моў на га агуч ван ня.

„Га лоў ная ідэя пра ек та — па пу ля ры за
цыя і раз віц цё бе ла ру скай мо вы. Для мно гіх 
бе ла ру саў сён ня важ на мець маг чы масць 
пе ры я дыч на кан так та ваць з на цы я наль
най спад чы най, а кі но з’яў ля ец ца ад ной 
з са мых уп лы во вых і пры ця галь ных ча стак 
су час най ма са вай попкуль ту ры. Та кім чы
нам, ці ка вы ві дэакан тэнт даз ва ляе лёг ка 
і не на вяз лі ва па сяб ра ваць з бе ла ру скай мо
вай!” — га во рыц ца на ста рон цы „Пра нас”.

Па вод ле раз меш ча най там ін фар ма
цыі, сён ня над агуч кай філь маў пра цуе 
ка ман да з пе ра клад чы каў, рэ дак та ра, 
дык та раў і гу ка рэ жы сё ра, здоль ная вы
раб ляць пра дукт пра фе сій най якас ці. 
„Кож ную но вую пра цу мы ім к нём ся зра
біць ле пей, пад вы ша ю чы тэх ніч ны ўзро
вень за пі су, уда ска наль ва ю чы вы маў
лен не і эма цы я наль ную па да чу пер са
на жаў, дак лад насць і ма стац кі ўзро вень 
пе ра кла ду. Філь мы з на шым агуч ван нем 
мож на па гля дзець на не каль кіх буй ных 

ле галь ных ан лайнкі на тэ ат рах”, — сцвяр
джа ец ца на сай це.

Ства раль ні кі пра ек та за пэў ні ва юць, што 
кі но пабе ла ру ску да па ма гае па зна ёміц ца 
з бе ла ру скай лек сі кай, прыз вы ча іц ца да гу
чан ня на шай мо вы, а так са ма ма ты вуе раз
маў ляць на бе ла ру скай мо ве. У сваю чар гу 
дзе ці на ту раль на ўспры ма юць бе ла ру скую 
мо ву і хут ка за па мі на юць но выя сло вы, ка
лі гля дзяць ці ка выя ім муль т філь мы пабе
ла ру ску.

„Яш чэ кі но сён ня — гэ та ад на з са мых 
ча стых тэм для аб мер ка ван ня, а ла ка лі за
ва нае пабе ла ру ску, яно з’яў ля ец ца паў на
вар тас ным срод кам ка му ні ка цыі, ка лі ёсць 
з кім і пра што па гу та рыць. Мы ўпэў не ныя, 
што бе ла ру ская мо ва не толь кі ар га ніч на 
гу чыць у су час ным су свет ным кі но, але 
і здоль ная ўпры го жыць лю быя жан ры: ад 
фэн тэ зі і фан та сты кі да жа хаў і артхаў са!” 
— ка жуць апан та ныя бе ла ру скім сло вам ак
ты ві сты.

Ка лі праг ля дзець цэ лы сайт, то мож на 
да ве дац ца пра тых, ка му вель мі за ле жыць 
на ства рэн ні бе ла ру ска моў ных вер сій філь
маў. Гэ та кі раў нік пра ек та Па вел Быч коў, 
дык тар На тал ля Быч ко ва, рэ дак тар Леў Глу
шыц кі і пе рак лад чы ца Ксе нія Ка пі ца.

Спра ва „га ва ру ноў” зна хо дзіць ста ноў чы 
вод гук у ама та раў філь маў пабе ла ру ску. 
„Шчы ры дзя куй вам за тое, што вы ро бі це. 
Гэ та вя лі кі ўклад у раз віц цё бе ла руш чы ны”, 
„Гле дзя чы і слу ха ю чы тое, што ім ці ка ва, мо
ладзь і дзе ці ву чац ца ра зу мець і ад чу ваць 
мо ву, а та ды ўжо і раз маў ляць пабе ла ру
ску. Вы маў лен не ак то раў агуч кі пра віль нае 
і якас нае — бя ры і слу хай і ву чы ся бе ла ру
скай мі ла гуч нас ці”, „Бе ла ру сі за цыя му сіць 
па чы нац ца ме на ві та з дзя цей, а пе рак ла
дзе ных на бе ла ру скую мо ву муль т філь маў 
увоб маль!” — та кія вод гу кі мож на пра чы
таць на сай це пра ек та, а так са ма па зна ёміц
ца з прык ла да мі зроб ле на га.

vАляк сандр ЯКІ МЮК

Дар’ юш Вай це шук за вя раў, што су пол
ка «Во кас» ка ры ста ец ца агуль на да ступ
ны мі кар та мі з на ме ча ны мі на іх за ле жа
мі тор фу і не вы сы ла ла пра цаў ні коў для 
дас ле да ван ня гле бы на па лях. Саб ра ныя 
да ве да лі ся так са ма, што пры тран с пар
це тор фу су пол ка бу дзе ка ры стац ца цяж
кі мі гру за вы мі ма шы на мі.

— На шы да ро гі не выт ры ма юць па
то ку цяж кіх ма шын з тор фам і хут ка 
зніш чац ца, — ка за лі муж чы ны, а Дар’ юш 
Вай це шук пат лу ма чыў, што су пол ка «Во
кас» бу дзе дак лад вац ца да ра мон ту мяс
цо вых да рог.

— У столь кіх мес цах зда бы ва е це 
торф і вам яш чэ ма ла? Па кінь це нас ма
ніць но вы мі мес ца мі пра цы, — га ва ры лі 
ўсхва ля ва ныя ўдзель ні кі су стрэ чы, звяр
та ю чы ўва гу на вя лі кія маг чы мас ці эка
ла гіч най сель ска гас па дар чай пра дук цыі 
ў Га род чы не і ў на ва кол лі.

— Ця пер вя дуц ца на ма ган ні, каб 
Пад ляш скае ва я вод ства ста ла эка сель
ска гас па дар чай кра і най — выт вор цам 
эка ла гіч на га, зда ро ва га хар ча ван ня. 
Ка лі ў нас пач нец ца зда бы ча тор фу, гэ та 
бу дзе пя рэ чыць гэ тай ідэі, — за я ві ла Ра і
са Бэ нэ ды чук.

— Пад час зда бы чы тор фу зніш ча ец ца 
ася род дзе без маг чы мас ці вяр тан ня да 
пер ша быт на га ста ну. У нас па він ны раз ві

вац ца вы твор часць зда ро ва га хар ча ван
ня і ту рызм, — га ва рыў адзін з саб ра ных.

— На шы лу гі і ар хі тэк ту ра ці ка выя 
ту ры стам. Мы па він ны ра біць стаў ку на 
ту рызм, аг ра ту рызм і сель ска гас па дар
чае раз віц цё рэ гі ё на. Ахоў ва юц ца ў нас 
рэд кія ві ды кве так і рэд кія га тун кі пту
шак. Мы ўжо пры вык лі да але няў, дзі коў 
і на ват ваў коў, а да зда бы чы тор фу не 
пры вык нем, — за я ві ла жан чы на.

Доб ра бы ло б, каб у час су стрэ чы вы
сту піў прад стаў нік тых асоб, якія зда лі 

ў арэн ду або пра да лі па лі су пол цы «Во
кас» і прад ста віў мер ка ван ні на конт пла
на ва най ін ве сты цыі ў Нар ваў скай гмі не, 
але та ко га не ад бы ло ся. У час га ла са ван
ня пад ка нец спат кан ня вы дат ная боль
шасць мяс цо вых жы ха роў пра га ла са ва лі 
су праць пла нам зда бы чы тор фу ў на ва
кол лі Га род чы на, Ля хоў і су сед ніх вё сак.

— Ва шы вы каз ван ні на конт пра па на
ва най ін ве сты цыі зда бы чы тор фу вель
мі важ ныя. Ад нак у на шай гмі не ёсць 
вель мі вя лі кія ін ве сты цый ныя пат рэ бы, 
а ў вы пад ку дзей нас ці на тэ ры то рыі на

шай гмі ны су пол ка «Во кас» пла ці ла б тут 
па дат кі. Част ка на шых гмін ных рад ных 
пры мае ўдзел у сён няш няй су стрэ чы 
і выс лу ха ла ва шы вы каз ван ні. Трэ ба бу
дзе рад ным пры маць скла да нае ра шэн
не: ці па мя няць план пра сто ра ва га доб
раў па рад ка ван ня, каб на па лях мож на 
бы ло ка паць торф, ці не? — ска заў войт 
Нар ваў скай гмі ны Ан д рэй Пля ско віч і за
я віў, што ра зам з рад ны мі бу дуць яш чэ 
вы сту паць за но вы мі ана лі за мі на конт 
уз дзе ян ня пра па на ва най ін ве сты цыі на 
на ва коль нае ася род дзе.

— Я су праць зме нам у пла не пра сто
ра ва га доб раў па рад ка ван ня. Зда бы ча 
тор фу мо жа пры чы ніц ца да па ні жэн ня 
ўзроў ню ва ды ў гле бе і ў вы ні ку да вес ці 
да за су хі. Ужо за раз у ка ло дзе жах наг ля
да ец ца ніз кі ўзро вень ва ды, — за я ві ла 
рад ная Ан на Яка нюк з Гра доч на.

Трох ін шых рад ных Нар ваў скай гмі ны 
ска за лі, што ўлі чаць вы каз ван ні прад
стаў ні коў су пол кі «Во кас», мяс цо ва га 
на сель ні цтва і бу дуць браць пад ува гу 
ін шыя ін фар ма цыі на конт пла наў зда бы
чы тор фу і маг чы май шкод нас ці гэ тай 
ін ве сты цыі для на ва коль на га ася род
дзя. А пад час га ла са ван ня на се сіі Ра ды 
гмі ны бу дуць су поль на вы ра шаць, ці 
ўвес ці зме ны ў план пра сто ра ва га доб
раў па рад ка ван ня з мэ тай да зво ліць вы
ка ры стан не па лёў для зда бы чы тор фу, ці 
не ўво дзіць змен.

vТэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

1Fпрацяг Жыхары су праць пла нў зда бы чы тор фу
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12.01 — 18.01

Адгаданка АдгаданкаАдгаданка
1. част ка вуп ра жы, якая на дзя ва ец ца 

ка ню на шыю, 2. Ге надзь, бе ла ру скі па эт 
і дзяр жаў ны дзе яч (19362014), 3. Зо ран, 
сер б скі ва лей боль ны трэ нер (Zo ran Ga-
jić), 4. га лоў ная кры вя нос ная ар тэ рыя, 
5. буй ная мар ская дра пеж ная ры ба, 6. 
не га лос ны гул, 7. пар т нёр асе цін кі, 8. 
го рад з Хрэш ча ці кам, 9. па су дзі на для 
ку рэн ня ла да ну ў час на ба жэн ства, 10. 
вя лі кая ры ба лоў ная сет ка.

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 — на род ная 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 50 ну ма ра
Ка юк, фунт, Бай кал, го ра, дзіч ка, пе

вень, Штоф, Рым, аку ла, чу ма, ка лю жы
на, ру жа, бю ро, моц.

Ра шэн не: Га дзю ку най лепш тры маць 
чу жою ру кою.

(22.03. — 20.04.) 11-13.01. да клад на гар тай 
да ку мен ты, дзя ку ю чы ча му змо жаш ура та-
ваць спра вы фір мы. 11-15.01. мо жаш быць 
зра не ны. 14-18.01. твой пар т нёр па ка жа зу-
сім ін шы твар. Ад 16.01. бу дзеш у са мым цэн-
т ры ўва гі, ха ця ад 13.01. схо чац ца па быць та-
бе ў адзі но це. Не зло віць ця бе ча ла век, яко га 
сло вы ні чо га не зна чаць. Дзя ку ю чы ін ту і цыі 
доб ра ўкла дзеш гро шы.
(21.04. — 21.05.) Зда бу дзеш но выя ін фар ма-
цыі. Ад 13.01. ты поў ны кра сы. Бы кі пас ля лю-
боў ных тур бот яш чэ бу дуць ус па мі наць. Пас-
ля 13.01. на го ды для за ба вы. Пас ля 16.01. 
не вер ліш не ў мі лыя слоў цы. 14-18.01. раз-
ві нуц ца твае за ці каў лен ні, паз на ё міш ся з ці ка-
вы мі асо ба мі. З 17.01. па я вяц ца ці ка выя пра-
па но вы пра цы. 17-19.01. мо жа быць больш 
шко лы чым ка рыс ці ад тва іх дзе ян няў. Ка лі 
хо чаш да сяг нуць мэ ты, ста рай ся не іс ці нап-
раст кі. З 17.01. не паз бя гай пра цы і шэ фа.
(22.05. — 22.06.) З 17.01. не ад бу дзец ца без 
гаф і пра ва лаў. Вель мі піль нуй ся 11-13.01., 
не за будзь ча го і не на ра бі па мы лак — ад ра-
зу, ка лі што, прыз най ся. Ад к ры ва юц ца пе рад 
та бою шан цы на раз вой у амаль усіх сфе рах. 
Най боль шыя пос пе хі на пра цы. 11.01. не бя-
ры ся за стра тэ гіч ныя ра шэн ні, за ся родзь ся 
на не да роб ле ным.
(23.06. — 23.07.) 11-15.01. за ду май ся над 
бу ду чы няй у па чуц цях. У фір ме бу ры з пе ру-
на мі, але на шчас це яны моц на на кра нуць ця-
бе. Ка рыс ны мі бу дуць ней кія ста рыя, даў нія 
зна ём ствы, мо гуць быць ці ка выя пра па но вы. 
11.01. ад к ры юц ца та бе во чы на тое, ча го 
да гэ туль не заў ва жаў. Час унут ра на га ад ра-
джэн ня, ад к рыц цё но ва га на прам ку дзе ян ня. 
Кла ня ец ца дан тыст!
(24.07. — 23.08.) Час пра цы і ад ра чэн няў. 
Юпі тар мо жа ад няць та бе ней кія пры ві леі. 
Пат рэб на бу дзе пад трым ка рад ні і сяб роў. 
З 17.01. нер вы і праб ле мы са сном. Тры май-
ся дыс цып лі ны, не за бы вай аб бліз кіх.
(24.08. — 23.09.) Зой дзеш ту ды, ку ды хо чаш. 
Не на ці скай на пат р нё ра. До ма кар на валь ная 
ат мас фе ра. 11-14.01. ін ве стуй у свае ўме лас-
ці, неў за ба ве пры да дуц ца. Стаў на но выя зна-
ём ствы. Кан так ты, ра зам з людзь мі, з які мі паз-
на ё міш ся, зла дзіш пры быт ко вы біз нес, але не 
стой на ча ле. Ін ве сты цыі мо гуць не пры нес ці 
хут кіх і від ных пры быт каў, але бу дуць бяс печ-
ным ка пі та лаў к ла дан нем. 17-19.01. бу дзеш 
паз баў ле ны ін стын к ту бяс пе кі.
(24.09. — 23.10.) У пра фе сіі про ста сар ван не 
га ла вы. Хат нія спра вы мо гуць уск лад ніц ца. 14-
18.01. маг чы мыя ці ка выя пра па но вы пра цы. 
Пас ля 13.01. горш з фі нан са мі. Не даз воль, 
каб аб мі ну лі ця бе доб рая за ба ва і ка хан не.
(24.10. — 22.11.) 11-13.01. раз вя жаш праб-
ле му, з якой ніх то не мог спра віц ца. 11-
15.01. ніх то не змо жа ця бе за а та ка ваць. Бу-
дзеш мець сі лу пе ра кон ван ня і вя лі кі ўплыў 
на ін шых. Будзь сум лен ным. На пра цы стаў 
свае ўмо вы, Скар пі ён з ІІІ дэ ка ды мо жа стаць 
да рад чы кам шэ фа. Па са да ма раў — як ру кой 
па даць. Ка лі каш ля еш, гэ та хут чэй з-за пы лу, 
а не пра сту ды.
(23.11. — 22.12.) Свет на ле жыць да ця бе, ма-
ры — як ру кой па даць. Ка хан не ад най б лі жэй-
шых. Маг чы мыя ава рыі пры лад. Кан т ра люй 
вы дат кі. Бу дзеш энер гіч ны, не па ба іш ся хо ла-
ду. 11-14.01. мо жа ча каць ця бе неп ры ем ная 
раз мо ва з кі раў ні цтвам. З 16.01. бу дзе біць 
з ця бе ап ты мізм, ад к ры тасць і твор чыя ідэі. 
Бу дзеш на ва тар скі і про ста ша лё ны!
(23.12. — 20.01.) 12.01. су тыч ка з цяж кім 
пра ціў ні кам. 14-18.01. ка ха ная асо ба пры ем-
на ця бе за дзі віць. Вы я ві свае фан та зіі. Ся род 
сяб роў і сва я коў не будзь та кі ўпар ты! На 
пра цы ні чо га та бе не па гра жае. Не спя шай-
ся на пен сію! На тва іх пля чах ця пер мо жа 
спа чыць лёс фір мы; спра віш ся з ня лёг кі мі 
і да лі кат ны мі спра ва мі. Аб ду май, ка му хо чаш 
да ве рыць свае фі нан сы.
(21.01. — 19.02.) 14-18.01. мо жаш змя ніць 
у са бе на штось ці леп шае. 17-19.01. ні чо-
га не ра бі ў спеш цы. Пас ля 16.01. доб ры 
на строй і ды стан цыя. Суст рэ неш брат нюю 
ду шу. На пра цы трэ ба бу дзе за няц ца па пя-
ро вай ра бо тай. 12-15.01. ча кае ця бе ві зіт ва 
ўста но ве, пе раш ко ды, спаз нен ні. Най лепш 
за лезь пад плед, па пі вай га ра чую гар бат ку...
(20.02. — 21.03.) Бу дзе лепш. Пас ля 13.01. 
ра ман тыч нае па чуц цё. Зго дзе і гар мо ніі спры-
яе на ват па ра дак на пісь мо вым ста ле. Зор кі 
га ран ту юць та бе кра су, ваб насць, вык лі кан не 
сім па тыі ў кож на га, ка го суст рэ неш. Па ра на 
свой біз нес! 14-18.01. мо жа з нес па дзя ва на-
га бо ку ад к рыц ца та бе біз не со вая жы ла зо ла-
та (асаб лі ва ка лі ты з І дэ ка ды зна ка). З 18.01. 
сім па тыч ныя су стрэ чы і ўда лыя ім п рэ зы.

Ага та АРЛЯН СКАЯ

Бе ла ру ска моў ныя 
на ва год нія і ка ляд ныя 
паш тоў кі, 1990-я га ды
На ва год нія бе ла ру

ска моў ныя паш тоў кі 
ў Бе ла ру сі вы пу ска лі ся 
і да 1990 го да. Іх бы ло 
няш мат. Але і тыя, якія 
вы пу ска лі ся пабе ла ру
ску ў Бе ла ру сі ці ў Ра сеі 
Мі ні стэр ствам су вя зі 
СССР, ат рым лі ва лі ся 
не вель мі пры го жы мі 
і пама стац ку аз доб
ле ны мі. Але іх мож на 
бы ло на быць у кі ё сках 
ці на пош це. Праў да, 
больш за ўсё бы ло паш
то вак ру ска моў ных. 
З 1990 го да у Бе ла ру сі 
па чаў ся ак тыў ны вы
пуск бе ла ру ска моў ных на ва год ніх 
і ка ляд ных паш то вак. На ват па за
ка зе Мі ні стэр ства су вя зі Бе ла ру сі 
не ка то рыя з іх пабе ла ру ску дру ка
ва лі ся ў Ра сеі. Нак лад бе ла ру ска
моў ных паш то вак на ват да ся гаў да 
2,5 мі льё на штук. А по тым паш тоў кі 
на род най мо ве па ча ло вы пу скаць 
вы да ве цтва „Бе ла русь”. Паш тоў кі 
рых та ва ла і са мо вы да ве цтва і па 
за ка зе Мі ні стэр ства су вя зі і ін фар ма
ты кі Рэс пуб лі кі Бе ла русь, а так са ма 
асоб ных фір маў. На па чат ку 1990х 
га доў фір ма „Ка ва лер” да лу чы ла ся 
да вы пу ску бе ла ру ска моў ных паш
то вак і вы пу ска ла іх вя лі кі мі нак
ла да мі. Паш тоў кі вы пу ска ла і ТАА 
„Ад к ры тае пісь мо”, яны дру ка ва лі ся 
на па ліг раф кам бі на це імя Яку ба 
Ко ла са. А так са ма ТАА „Гра фе ма” і ін
шыя фір мы. Не ста я ла ўба ку і „Бел
пош та”, якая і 30 га доў та му, і за раз 
вы пу скае вель мі пры го жыя бе ла ру
ска моў ныя на ва год нія і ка ляд ныя 
паш тоў кі і кан вер ты. Ары гі наль ныя 
ма люн кі да свя точ ных паш то вак ма
ля ва лі ў тыя 1990я га ды ма ста кі Мі хал 
Анем па ды стаў, Ні на Са ка ло ваКу бай, Іры
на Ла гу ноў ская... Паш тоў кі з фо таз дым
ка мі зі мо вых пей за жаў і га ра доў аз даб
ля лі ся фа таг ра фі я мі Г. Ліх та ро ві ча, 
А. Шчу кі на, А. Бар та шэ ві ча, П.Ка стэн
кі, Н. Аг ла дзэ і ін шых. Вель мі цёп лы мі 
і свя точ ны мі ат рым лі ва лі ся ка ляд ныя 
паш тоў кі з тэк ста міпа жа дан ня мі: ”З Ка
ляд ка мі — доб ры мі свят ка мі: блі на мі ды 

алад ка мі!”, „Каб вы пі лі і елі, ха ро шыя 
мыс лі ме лі, вя сё лыя пес ні пе лі!. Доб рых 
ка ляд!”. Ці па жа дан ні з Но вым го дам: 
„Каб вы ве се ла жы лі і зда ро выя бы лі! 
З Но вым го дам!”. Пра па ную не каль кі 
на ва год ніх і ка ляд ных паш то вак з тых 
1990х га доў.

vБа рыс БАЛЬ, 
Бе ла ру скае Ра дыё Ра цыя

Ча ла ве чая са мо та, 

дэп рэ сіў ныя наст роі

З ці ка вас цю пра чы таў я ар ты кул пад 
за га лоў кам „Ка ляд ныя сло вы ўвесь год” 
Яў ге на Ва пы ў „Ні ве” № 51 ад 22 снеж ня 
2019 го да. Ён мне спа да баў ся і за ін с пі ра
ваў да та го, каб узяць го лас. І вось мой 
вод гук. Жы ву я ў пры пуш чан скай вёс цы, 
тут за раз за ра кой На раў кай рас пас ці ра ец
ца Бе ла веж ская пуш ча. Маё род нае ся ло 
як і су сед нія ад мі ра юць. У вёс цы аста лі ся 
да жы ваць свой век па ста рэ лыя лю дзі. Іх 
най больш. Ужо і мне 75 га доў, а я яш чэ не 
лі чу ся бе ста рым. Вось учо ра пра е хаў на 
ро ва ры ка ля 20 кі ла мет раў і да та го па без
да рож жы ды лу га вых ма ла пра тап та ных 
сця жын ках. Люб лю па да рож жы ў пуш чан
скія нет ры, дзе ця пер хо дзяць зуб ры і ла сі.

Я ў сва ім вя ско вым ася род дзі за раз 
ад чу ваю, што то ёсць ча ла ве чая са мо та. 
Та му як маю воль ную ча сі ну, іду на ве даць 
80 і 90га до вых ды яш чэ ста рэй шых ад
на вя скоў цаў або зна ё мых з блі жэй шых 
су сед ніх вё сак. Яны — жы вая гі сто рыя. 
Я пра іх не за бы ваю, а яны ча ка юць мя не 
як жа да на га гос ця. Ім хо чац ца ра ска заць 
пра ся бе, пра свой пра цоў ны шлях ды 
ўво гу ле пра сваё жыц цёбыц цё якое б яно 
не бы ло. Ці ка выя іх ра ска зы. Жан чы ны 
да во лі ча ста апа вя да юць пра сва іх не за
быў ных ко ліш ніх „уха жо раў” і пра доб рых 
му жаў, што ра ней ад іх адыш лі ў ня быт. Бы
вае, што ка лі не на ве да ю ся праз ты дзень 
або даў жэй шы час, за не па ко е ныя ма ёй 
ад сут нас цю тэ ле фа ну юць і пры па мі на
юц ца. І ўсё вяр та ец ца, як ка жуць, на сваё 
мес ца. Так мае быць. Та кі ў нас за ве дзе ны 
па ра дак.

Для мя не па да ба ец ца па чуць ці ка він кі 
з іх бі яг ра фіі, да якіх, ма быць, ніх то да гэ
туль не меў до сту пу. А за раз яны жы вуць 
у ма ёй па мя ці. Я ці ка віў ся першна перш 
гі сто ры яй род най вё скі і яе ці ка вы мі для 
мі нуў ш чы ны ся ла жы ха ра мі. Ця пер не ка
то рых ма іх су бя сед ні каў ужо ня ма ў жы
вых. Пра не ка то рых з іх на пі шу ў сва іх 
ус па мі нах з мі ну ла га. Пра не ка то рых ужо 
пі саў і эк зем п ля ры „Ні вы” пе ра даў іх нас
лед ні кам, дзе цям.

Са мот на му цяж ка жыць на абяз лю дзе
лай вёс цы ў са мо це і маў чан ні. Асаб лі ва 
за раз на сталь гіч най зі мой. Ім пры да ла
ся б ха ця б су сед ская да па мо га. Але ця
пер з гэ тым пароз на му бы вае. Не то што 
ка лісь. Доб ра ка лі ёсць да ка го адаз вац
ца, з кім пе ра кі нуц ца сло вам. Гэ тай па рой 
на зі му не ка то рых жы ха роў ма ёй вё скі 
за бра лі да ся бе ў го рад у ад ным вы пад ку 
ся стра і ў дру гім — дач ка з унуч кай. Яны, 
ад’ яз джа ю чы, пап ра сі лі мя не наг ля нуць 
на іх апус це лыя да вяс ны да мы, аста ві
лі ну ма ры сва іх тэ ле фо наўма біль ні каў 
і я з імі ў па ста ян ным кан так це. (яц)
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— З ча го па ча ло ся Ва ша за хап лен не страль-
бой: з кор ка ва га пі ста ле та, да ве раб’ёў з 
праш чы?

— З кор ка ва га пі ста ле та ўсе лю бі лі паст ра
ляць. Мы, хлоп цы з Дуб на, ха дзі лі ў Боць кі 
на Ан то нія, эка но мі лі на той час тыя ўсе 
ка пей кі, куп ля лі кор кі і стра ля лі. Але гэ та 
бы ло так, як і ў кож на га па ца на. Але так 
са праў ды, то як я быў у Бел лі цэі ў Бель ску, 
то я тры га ды зай маў ся бок сам у та маш нім 
„Ту ры”. Ад бок су ады шоў, як па сту піў у афі
цэр скую шко лу ў Пі ле ў 1980 го дзе. Бокс 
пай шоў у за быц цё, але ён на ву чыў та му 
спор ту, ду ху зма ган ня, трэ ні ро вач най дыс
цып лі не. А стра ле цтва вый ш ла пас ля так 
вы пад ко ва, бо пап ра сі лі мя не на рых та ваць 
ка ман ду да ма ры ні стыч на га тэ ле тур ні ра 
„Pol ska le ży nad Bał ty kiem”. Я на рых та ваў 
тую ка ман ду, а па коль кі вай ско вая і спар то
вая страль ба гэ та дзве аб са лют на роз ныя 
спра вы, то я па ду маў, што дзе ля гэ тай 
за да чы трэ ба знай с ці спе цы я лі ста. У Пі
ле быў стра лец кі клуб „So kółTar cza”, там 
я знай шоў ін ст рук та ра, пад ру жыў з ім, ён 
мя не крыш ку пад ву чыў — і мая мо ладзь 
з пад ста воў кі вый г ра ла з лі цэ і ста мі. І з та
го па ча ла ся мая пры го да са страл ко вым 
спор там.

— Але Вы бы лі ў Пі ле пад ха рун жым, а як 
гэ та ста ла ся, што Вы на ву ча лі школь ную 
мо ладзь?

— Быў пад ха рун жым, а па коль кі жон ка 
ме ла пап раў ку па ма тэ ма ты цы, а я быў 
па шко ле Мі ка лая Кра соў ска га з Бель ска, 
та кі труй ко ва-чвур ко вы ў ма тэ ма тыч нафі
зіч ным кла се, то я ў той афі цэр скай шко ле 
быў пры му сам па ма тэ ма ты цы. А Мі ка лай 
Кра соў скі на ву чыў нас про стай ма тэ ма тыч
най мо ве, ло гі цы. І я ёй па ма гаў і так два 
сы ны з та го па ма ган ня ат ры ма лі ся. Па жа
ні лі ся, шлюб бра лі ў цар к ве ў Боць ках, а дзя
цей хрыс ці лі ў цар к ве ў Вал чу...

— У Ба рэч кі?

— Не; у Вал чу быў Пётр Жар на чук...

— Але і Ба рэч ка быў у Вал чу; ві даць ра ней, 
а ў Ваш час ён быў ужо ў Бе ла сто ку.

— О, то я гэ та га не знаў — трэ ба з ім спат
кац ца і па га ва рыць... І так я з та го пад ха рун
жа га стаў на стаў ні кам, бо шко лу пе рар ваў 
— не за ха цеў. Бы ло ва ен нае ста но віш ча, 
пом ню што тат ка ска заў: „Сы ноксы нок, 
дур ню, ку ды Ты ле зеш ка му ні стам слу
жыць?” А я: „Што Ві э тэ по ні ма е тэ, Вы ста ры 
са на цый ны хлоп”. А по тым, як ста ла ва ен
нае ста но віш ча і я па ду маў, што трэ ба з тае 
ар міі хут ка ўця каць. Пе рай шоў я ад ра зу 
на за воч ныя шту дыі аба рон ча га прыс па
саб лен ня ў Быд гаш чы, без эк за ме ну, стаў 
пра ца ваць на стаў ні кам. Я пра ца ваў у шко
ле ў Ста рой Лу бян цы ў та дыш нім Піль скім 
ва я вод стве. Пры е хаў да мя не ві цэку ра тар 
і ска заў, што па трэб ны на стаў нік у піль скі лі
цэй. Я доб ра тра піў, быў там Стэ фан Яс наж, 
та кі аду хоў ле ны на стаў нік, шмат ад яго 
я на ву чыў ся. Та ды прый ш ло ся рых та ваць 
ка ман ду да спа бор ні цтва „Sreb r ne Musz kie
ty”. І та ды бы ло шчыль нае су пра цоў ні цтва 
з Юз кам Ру цін скім, трэ не рам стра ле цтва. 

Гу та ры лі мы шмат, не
каль кі га доў, ні я кіх кур
саў я не пра хо дзіў, ён ска
заў, што больш мя не не 
на ву чыць, ска заў ехаць 
у Поз нань. У Поз на ні 
быў Рэ мі гі юш Дут ко вяк, 
які стра ляў шэсь ц сот на 
шэс ць сот, мак сі маль на. 
І я стаў ез дзіць да яго на 
кан суль та цыі. І ўсё ра біў 

так, як ра бі лі сап раў д ныя май ст ры, чэм пі
ё ны.

— Ар га ні за цый ныя спра вы Вы так са ма 
зак ра на лі?

— Не, толь кі пра страль бу бы ла мо ва. Ну, 
а пас ля, ка лі я ўсвя до міў, што ў якас ці на
стаў ні ка я не за да во лю сва іх спа дзя ван няў, 
на тую зар пла ту ў двац цаць до ла раў, што 
не за раб лю, не наз бі раю ні на са ма ход, ні 
на што, то аста ла ся ха ця пра га прыз нан ня, 
што ха ця за неш та пах ва ляць, пах ло па юць 
па пля чы, што доб ры трэ нер. І я так пад с
вя до ма па даў ся ў тое стра ле цтва, каб ха ця 
за гэ та мя не ша на ва лі. І так ста ла ся, што 
ў 1986 го дзе мае піль скія па да печ ныя ўпер
шы ню вый г ра лі чэм пі я нат Поль ш чы ся рэд
ніх школ. І неў за ба ве мы пе ра е ха лі жыць 

у Бе ла сток; жон ка знай ш ла аб’ я ву пра за ме
ну ква тэ ры ў Бе ла сто ку на Пі лу. Пе ра е ха лі 
сю ды на больш сціп лыя ўмо вы; і я за раз 
па даў ся на бай ні цу, на да лей пад кры ла мі Лі
гі аба ро ны кра і ны, бо толь кі гэ тая ар га ні за
цыя ла дзі ла стра лец кія ме ра пры ем ствы. 
І сён ня яна на да лей вя дзе гэ тую спра ву.

— У Вас бы ла ўжо ней ка га ро ду рэ ка мен-
да цыя?

— Та кая рэ ка мен да цыя, што ўзяў ка ман ду 
з „Элек т ры ка” і яны ад ра зу вый г ра лі. І як 
па ба чыў, што ў ЛО Ку ўжо вель мі цес на 
ў сэн се да лей ша га раз віц ця — бо ўсе ра шэн
ні пры ма лі ся ў Вар ша ве, не на мес цы, та ды 
я вы ра шыў зас на ваць той свой клуб. Пад
с мей ва лі ся з мя не: што то та кое, якісь вуч
нёў скі клуб, неш та ін фан тыль нае. А я і не 
вель мі ця міў за што бя ру ся — не бы ло та
ко га ро зу му як сён ня... І сла ва Бо гу, што не 
ве даў, што штось не маг чы ма зра біць... Бо 
ёсць та кі анек дот, што саб ра лі ся ў Лон да не 
ву чо ныя і за я ві лі, што чмель не ў змо зе лё
таць: за тоў сты, за поў ны, за ма лыя кры лы 
ў яго. Але ніх то не ве даў чмя лі най мо вы 
і не па ве да міў чмя лю пра гэ та. І чмель як 
ля таў ра ней, так і да лей ля таў. І я быў быц
цам той чмель, смя я лі ся з мя не, што ўсе 
мае за ду мы не рэ аль ныя. Але не рэ аль нае 
ста ла рэ аль нас цю. А ка лі ма ры буй ныя, то 
фак ты не лі чац ца.

— Вы ста лі на сваё, ба зі ру ю чы ў Ком п лек-
се драў нін на-ме ха ніч ных школ?

— Я пра ца ваў у „Элек т ры ку”; там зра біў 
сваю пер шую бай ні цу. Я пра чы таў у ад
ным агуль на поль скім ча со пі се ар ты кул, 
што ў школь най за ле мож на зла дзіць 

бай ні цу. Там бы ла та кая кан тор ка і мы 
там зла дзі лі стра лец кія стэн ды для пнеў
ма тыч най страль бы. У 1990х га дах я ад 
шко лы кры ху ад хі ліў ся, ады шоў у біз нес, 
а ў 1996 го дзе вяр нуў ся ў Ком п лекс ме та
лё вадраў нін ных школ; ні бы на год, а быў 
пят нац цаць га доў. Да 2007 го да, а пас ля 
пе рай шоў у IV лі цэй, дзе быў спар тыў ны 
клас. І ра ней у Ком п лек се так са ма зла дзіў 
бай ні цу з пя ці стэн да мі, у пад ва ле. І ўжо 
ту ды ста лі пры яз джаць алім пій скія пры
зё ры. І та кі зрух у го ра дзе зра біў ся, што 
пры е ха лі та кія лю дзі і хо дзяць тут у нас 
па пад ва лах. Ну і з’я ві ла ся дум ка зла дзіць 
сап раў д ную бай ні цу. А па коль кі ў праф ву
чы ліш чы пры хо дзі ла што раз менш мо ла
дзі, то адзін з ві цэпрэ зі дэн таў ска заў, што 
афор міць гро шы на ра монт та го па вер ха 
ў школь ным бу дын ку. І да мі ну ла га го да 
мы тут бес п раб лем на трэ ні ра ва лі. Ця пер 
ма ем тут уся ля кія ра мон ты. Але вяр та ю
чы ся кры ху на зад, па ча лі ла дзіць спа бор
ні цтвы, ста лі пры яз джаць спар т с ме ны, 
спяр ша ў ро лі гас цей, з Бе ла ру сі — Іра 
Шы ла ва, алім пій ская чэм пі ён ка з Се у ла, 
Кос ця Лу ка шык, алім пій скі чэм пі ён з Бар
се ло ны, Ігар Ба сін скі, алім пій скі ме да ліст. 
І тыя лю дзі ста лі сю ды пры яз джаць, пад
т ры ма лі нас па ма лень ку, го рад знай шоў 
гро шы, зла дзі лі бай ні цу, на ад к рыц цё 

пры е ха ла Рэ на та Ма у эрРу жань ска, двух
к рат ная алім пій ская чэм пі ён ка, а пас ля 
яна пры яз джа ла што га до ва. І як той Po lish 
Open у нас раск ру ціў ся, то яна двой чы вы
еха ла ад нас са ма хо дам. І так ста ла пры
яз джаць уся Еў ро па; Бе ла русь і Ук ра і на то 
здаў на; Літ ва, Лат вія, Эсто нія, фі ны, Із ра
іль, Аў ст ра лія, Фран цыя, Гер ма нія...

— А як Вы за ду ма лі той Po lish Open?

— Ён ад ра зу та кі не быў, так як ча ла век 
— ро дзіц ца ма лень кі і з та ко га рас це. Мне 
пад каз ва ла ін ту і цыя, муд рыя жыц цё выя 
на стаў ні кі пад ка за лі, што ка лі хо чаш да
біц ца пос пе ху, то му сіш знай с ці іко ну та го 
ме ра пры ем ства і пад ру жыць з ёю. І та кой 
асо бай ста ла Рэ на та; яна ста ла што га до ва 
пры яз джаць, а ка лі пры яз джа ла яна, то 
з кож ным го дам ста ла пры яз джаць усё 
больш і больш на шых, з Поль ш чы. Бы ла 
Бе ла русь, трэ нер бе ла ру скай збор най Ба
сін скі пры вёз свай го дру га Ана то ля Кук су 
з Ук ра і ны, той пры вёз аў то бус „збор ні каў” 
ук ра ін скіх. І так ста лі ра сказ ваць адзін за 
дру гім, што гэ та фай нае ме ра пры ем ства. 
А пра Бе ла сток вы ра ша юць мяс цо выя 
лю дзі і тыя гос ці ад чу ва юць доб рую тут 
ат мас фе ру. Мы не ро бім гэ та га дзе ля 
гро шай ці пры быт ку, толь кі як свя та страл
ко ва га спор ту для ўся го све ту. З Гер ма ніі 
пры яз джае Кры сты ян Рэйц, гэ та ж та кая 
аб са лют ная іко на сён няш ня га стра ле цтва, 
алім пій скі чэм пі ён з Рыо, два га ды та му 
ён вый г раў на ша спа бор ні цтва. Ён пры яз
джае ты дзень да па чат ку спа бор ні цтва. 
Бы вае ў Бе ла ве жы, крыш ку ў нас пат рэ ні
руе, су стра ка ец ца з на шай мо лад дзю.

— А ка лі ад бы ва ец ца Po lish Open Ka li ber?

— Заў сё ды ў апош нія вы хад ныя лі ста па да. 
Апош ні вый г раў фран цуз.

— Га лоў ны прыз гэ та са ма ход. Важ нае 
спон сар ства...

— Най леп шы спон сар гэ та го рад Бе ла сток. 
І мар ша лак. Трэ ба ўліч ваць, што гэ та най
буй ней шае ла гі стыч нае ме ра пры ем ства 
ла джа нае ў Бе ла сто ку. І фір мы нас спан са
ру юць на роз ных ас но вах. І трэ ба са праў
ды ста рац ца.

— Дзе ад бы ва ец ца Po lish Open Ka li ber?

— У Ком п лек се сель ска гас па дар чых школ 
у Дай лі дах.

— Ёсць там бай ні ца?

— Гэ та чар го вы вык лік. Ка лі ёсць кан к рэт
ны брэнд, то та ды і што раз больш ах вот
ных да па ма гаць. Тут і ра бот ні кі, і ле ка ры, 
і юры сты, і прад п ры маль ні кі ан га жу юц ца. 
Пры хо дзяць у се ра ду, бо на шы спа бор ні
цтвы па чы на юц ца з чац вяр га. У шэсць 
га дзін ве ча ра яш чэ ад бы ва юц ца нар маль
ныя ўро кі ў той за ле. А ўжо ў па ло ве сё май 
ува хо дзім мы і пры во зім то ны та го аб ста ля
ван ня і ста вім яго ча сам да дру гой га дзі ны 
но чы, а ча сам і да вось май ра ні цы, каб зра
біць са спар тыў най за лы бай ні цу. Мно ства 
лю дзей нам даб ра воль на па ма гае і мы ім 
за гэ та вель мі ўдзяч ныя. А да поў ні шчас ця 
не ха пае нам толь кі ўдзе лу на шых вы ха ван
цаў у алім пі я дзе.

— А якая роз ні ца па між аг няст рэль най 
збро яй і пнеў ма тыч най?

— У пнеў ма тыч най зброі сна рад на га няе 
сціс ну тае ў ба ло не па вет ра. І гэ та га ха пае, 
каб сна рад вы ля таў са ско рас цю 180 мет
раў у се кун ду. І мо жа пе ра біць кар дон у два 
мі лі мет ры. А пат рон з аг няст рэль на га спар
тыў на га ка ра бін ка пе раб’е пя ці сан ты мет ро
вую дош ку. Та му ў нас па пу ляр ная пнеў ма
тыч ная страль ба, бо тут не па трэб ны ней кія 
тоў стыя сце ны, ад лег ласць уся го дзе сяць 
мет раў.

— У вас шмат па дзяк з за меж жа, на пры-
клад ад ук ра ін скай збор най.

— Мы ву чым ся ад ся бе ўза ем на. Лю дзі з за
меж жа пры яз джа юць да нас і ба чаць сэнс 
у гэ тых пры ез дах. Тыя вы ха ван цы, якія сю
ды пры яз джа юць, едуць на алім пі я ды і там 
за ва ёў ва юць ме да лі. Ся ро жа Ку ліш гэ та 
та кі па цан быў, ка лі я яму май ку „Ка ліб ра” 
па да рыў у Льво ве. Мо жа яму та ды бы ло 
ча тыр нац цаць га доў, а ў Рыо стаў ся рэб
ра ным пры зё рам. На пры клад, ка лі пры яз
джае Кры сты ян Рэйц, ча му мож на ад яго 
на ву чыц ца: у су бо ту ён яш чэ ў Кі таі на спа
бор ні цтвах. У ня дзе лю ён ужо ў Гер ма ніі, 
мя няе воп рат ку і ўсё ін шае і ў па ня дзе лак 
ён ужо ў Бе ла сто ку ква та ру ец ца. У аў то рак 
з са май ра ні цы ён на пер шай трэ ні роў цы, 
дзве га дзі ны, пас ля абе ду чар го вая трэ ні
роў ка — тры га дзі ны. У пяць су стра ка ец ца 
з на шай мо лад дзю. У се ра ду зноў трэ ні
роў ка і ў чац вер ужо спа бор ні цтвы. Хтось 
ска заў бы, што та ко му чэм пі ё ну на вош та 
столь кі трэ ні ра вац ца. А ён пры яз джае і ад 
ас ноў усё, так як з па чат ку пры ву чыў ся. 
І вар та прыг ля нуц ца та кім лю дзям, якія ў іх 
ад но сі ны да пра цы, якая эты ка ў іх, і з ча го 
бя руц ца эфек ты. Дзе ля гэ та га па трэб ны 
вы сі лак, гэ та не тое, што вось так уда ло ся.

— А з які мі за меж ны мі ася род ка мі Вы суп-
ра цоў ні ча е це?

— Львоў і Чар ка сы на Ук ра і не, Грод на і Бе
рас це ў Бе ла ру сі, Алі тус і Віль ня ў Літ ве, Доў
бу ле ў Лат віі, Эль ва ў Эсто ніі, Да ма дзе да ва 
ў Ра сіі. Але са мыя га лоў ныя гэ та Львоў, 
Чар ка сы, Грод на і Бе рас це.

— А ў Поль ш чы?

— Тут ез дзім у прын цы пе толь кі ту ды, дзе 
пра во дзяц ца спа бор ні цтвы — Вроц лаў, Быд
гашч.

— Дзя кую за раз мо ву і жа даю да лей шых 
пос пе хаў.

vПы тан ні і фо та Аляк сан д ра ВЯР БІЦ КА ГА

Раз мо ва з Ула дзі мі рам АЛЕК СЕ Ю КОМ, 
стар шы нёй Вуч нёў ска га стра лец ка га клу ба 
„Ка лі бер” у Бе ла сто ку.


