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ельскагаспадарчыя
палі ў наваколлі Бе
лавежскай пушчы
нашы продкі здабы
валі выпальваючы і высяка
ючы лес. На іх вырошчвалі
збожжавыя культуры і пасвілі
хатнюю жывёлу, карыстаючы
ся таксама дабрадзействамі
суседняй пушчы. З сельска
гаспадарчай прадукцыі жылі
нашы прадзеды, дзяды, баць
кі і наша пакаленне выхадцаў
з вёсак. Аднак зараз на Гай
наўшчыне штораз менш ахвот
ных гаспадарыць на землях
горшай якасці. Цяпер у нава
коллі Белавежскай пушчы ба
чым адваротны працэс, калі
сельскагаспадарчыя палі пла
нава насаджваюцца лесам.
Лугі і ворыва, якія яшчэ ня
даўна выкарыстоўваліся для
сельскагаспадарчых мэт, аб
лясяюцца таксама натураль
на, без дапамогі чалавека. Ад
нак эксперты прадугледжва
юць, што па прычыне вялікіх
змен у клімаце будуць штораз
часцей засыхаць у лясах елкі,
а пасля і сосны. Іх якраз най
больш садзілі ўласнікі палёў
згодна з планамі, распрацава
нымі ў надлясніцтвах. Сохнуць
таксама іншыя гатункі дрэў,
перш за ўсё тыя, якія любяць
падмоклы грунт.
— Вакол нашай вёскі раней амаль усюды
былі лугі, на якіх мы пасвілі кароў і сушылі
сена, і палі, якія мы аралі і сеялі збожжа, са
дзілі бульбу і вырошчвалі кармавыя культу
ры. Зараз у розных месцах вакол Тапароў
можна ўбачыць маладняк, а некаторыя
палі таксама сталі парастаць самасеем.
Зараз каля дарогі з нашай вёскі ў Малінні
кі знаходзіцца многа новых лесапасадак.
Нядаўнія лугі і ворыва пераўтварыліся
ў лес. Раней паміж Тапарамі і Грабаўцом
былі сельскагаспадарчыя землі, а зараз
на працягу некалькіх кіламетраў расце лес,
які быў пасаджаны яшчэ перад даплатамі
з еўрабюджэту да лесанасаджэнняў. Лясы
растуць таксама на лугах і палях суседніх
Сакоў і Залешан, — стала расказваць Люд
міла Мрук з Тапароў Кляшчэлеўскай гміны.
— Зараз мы паволі вяртаемся да таго, што
было ў мінулым, калі рос тут лес. Нашы
продкі высякалі дрэвы ў пушчы, каб на
здабытых такім спосабам землях пачаць
сеяць збожжа і вырошчваць іншую рас
ліннасць. Пераўтварыць стары лес у поле
было вельмі складана. Гэта займала многа
часу і патрабавала цяжкай працы. Нашы
дзяды пераказвалі ўспаміны сваіх продкаў
з часоў, калі ў нас рос стары пушчанскі лес.
Яго высеклі і стварылі сельскагаспадар
чыя палі. Адваротны працэс пачаўся прыб
лізна сто гадоў таму назад, калі ў выніку
бежанства запушчаныя палі натуральна
аблясіліся. Не ўсе бежанцы вярнуліся да
моў і тады нашы жыхары не рашыліся вы
сякаць дрэў на іх палях горшай якасці. Ад
пясчаных участкаў пачалі натуральна абля
сяцца суседнія палеткі. Сялянам патрэбна
была тады драўніна ў якасці будаўнічага ма
тэрыялу і перш за ўсё апалу. Аднак гэтых
участкаў з лесам не было ў нас многа. Усе
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Генеральнай дырэкцыі Дзяржаўных лясоў
Кшыштаф Ростэк. Лічыць ён, што сёлетняя
бясснежная зіма давяла да вялікага вып
рабавання дрэвы ў нашых лясах, узмац
няючы засуху, якая ад пяці гадоў вельмі
адмоўна ўздзейнічае на лясы. Сохнуць елкі
і хутка слабнуць іншыя гатункі дрэў, а прат
рываць засуху змагаецца 300 мільёнаў
новапасаджаных у Дзяржаўных лясах дрэў
цаў, якім апошнія дажджы кароткатрывала
моцна дапамаглі.
— Засуха спрычыняецца да абмежавання
трываласці елак і на нізінных тэрыторыях
сохнуць яны не толькі ў Польшчы, але і ў ін
шых краінах цэнтральнай Еўропы. У елак
плыткая карэння сістэма і без доступу да
вады моцна паніжаецца іх імуналагічная
сістэма і яліна не ў змозе супрацьстаяць
грыбам, караедам і іншым шкоднікам,
— мяркуе начальнік Аддзялення лясной
гаспадаркі Генеральнай дырэкцыі ДЛ
Кшыштаф Ростэк. — Сярод спецыялістаў
ідзе дыскусія, ці на тэрыторыях, дзе маса
ва насаджвалася яліна па эканамічных
прычынах і дзе зараз яна таксама масава
расце, не вырэзваць частку елак у хуткім
часе, каб паспець перад караедамі, якія
яшчэ там не паявіліся. Аднак эксперты не
рашаюцца прапанаваць такое, каб не вык
лікаць супраціву грамадскай думкі.

Як будзе 
з лесанасаджэннямі
на лугах і палях?
лугі і палі выкарыстоўваліся для сельска
гаспадарчых мэт.
З Тапароў не было блізка ў Белавежскую
пушчу, куды сяляне пастаянна ездзілі за
дровамі. Высякалі яны дрэвы на апал
у прыватных лясах. Цяперашняе аблясен
не лугоў і палёў у Тапарах пачалося на зло
ме мінулага і цяперашняга стагоддзяў.
— Адзін з нашых гаспадароў пасадзіў лес
на частцы сваіх палёў і нават на лузе, дзе
зямля не была найгоршай якасці. Тады так
сама іншыя гаспадары сталі садзіць лес на
палях і лугах, дзе вельмі слаба расло збож
жа і знікала трава. Аднак гэта не былі яшчэ
вялікія арэалы. Мы гадоў дваццаць таму
таксама пасадзілі лес на невялікіх участ
ках за свае грошы. Гэты працэс спыніўся
разам з далучэннем Польшчы да Еўраса
юза і ўвядзеннем даплат да сельскагаспа
дарчай прадукцыі. Тады нашы вяскоўцы,
якія мелі ўжо нават спыняць сельскагаспа
дарчую прадукцыю, рашыліся прадаўжаць
гаспадаранне дзеля атрымання даплат,
— сказала Людміла Мрук.
Аднак з еўрасаюзнага бюджэту сталі тады
выплачвацца таксама сродкі на куплю са
джанцаў, пасадку, дагляданне за новымі
лесанасаджэннямі і на іншыя расходы,
а таксама на прэмію за немагчымасць
далейшага выкарыстання лугоў або воры
ва дзеля сельскагаспадарчай прадукцыі.
Аднак гэтая прэмія належалася толькі асо
бам, у якіх быў невялікі даход з сельскагас
падарчай прадукцыі або была невысокая
заработная плата.
— Я таксама пасадзіў раней без даплаты
лес на частцы свайго пясчанага поля, па
колькі там плён быў вельмі слабы. Пазней
рашыўся аблясіць вельмі слабое поле, калі
сталі ўжо даваць грошы на куплю саджан
цаў і на дагляданне за лесанасаджэннямі
на працягу пяці гадоў. Таксама ў выпадку
гэтай лесапасадкі трэба ўжо было даклад
на трымацца плана, які быў апрацаваны
ў надлясніцтве. Запланавалі, каб я на част
цы поля пасадзіў дубы і я мусіў трымацца
гэтага. Лясная звярына з’ядала маладыя

дубочкі, а я мусіў іх насаджваць нанова
і так паўтаралася, — расказаў пенсіянер
з Тапароў, які свае лугі і ворыва перадаў на
ўласнасць дзецям. — Пазней елкі і сосны
на новых пасадках сталі месцамі сохнуць,
так як сохнуць у пушчы і ў старых лясах.
Здараецца, што сохнуць таксама маладыя
бярозкі. Мяркую, што гэта ўсё адбываецца
з‑за нізкага ўзроўню вады ў глебе.
Хаця апошнім часам падаў часта дождж
і не даваў гаспадарам добра высушыць
сена, то не здараліся аблажныя дажджы
і ўзровень вады ў глебе на палях вёскі Тапа
ры надалей застаўся невысокім. У адным
калодзежы майго суразмоўцы амаль не
засталося вады, а ў другім — узровень ва
ды зараз намнога ніжэйшы, чым быў у час
мінулагодняй засухі.
— У вывернутых моцным ветрам елак бач
на, што іх каранёвая сістэма — паверхне
вая, разыходзіцца ў бакі і састаўляе вялікае
кола. Елкі сохнуць з‑за таго, што іх карэнне
найхутчэй адчувае недахоп вады. Паніжа
ецца іх імунітэт супраць шкоднікаў і таму
караеды так лёгка нішчаць елкі ў нашых
лясах. Карэнне іншых дрэў ідзе намнога
больш у глыбіню глебы і таму яны лепш
трымаюцца ў час засухі. У нашых лясах
сталі сохнуць не толькі елкі і сосны, але так
сама лістоўніцы і нават бярозы, што свед
чыць аб вельмі нізкім узроўні вады ў глебе.
Мы стараемся высякаць сухія елкі і сосны
на дровы. Засохлых дрэў у лясах зараз так
многа, што іх дастаткова для абагрэву да
моў. Здаровыя дрэвы пакідаем расці або
выкарыстоўваем у якасці будаўнічага матэ
рыялу, — распавёў жыхар Тапароў.
Апошнія ападкі дажджу моцна абмежава
лі небяспеку пажараў у лясах. Аднак, каб
памяняць гідралагічныя ўмовы ў лясах і па
высіць узровень вады ў глебе патрэбныя
інтэнсіўныя і працяглыя дажджы.
— Так скупой у снег зімы я не памятаю за
час усёй маёй працы. Калі не будзе праліў
ных і доўгіх дажджоў у бліжэйшай будучы
ні, будзем лічыць вялікія страты, — заявіў
начальнік Аддзялення лясной гаспадаркі

Начальнік Аддзялення лясной гаспадаркі
Генеральнай дырэкцыі ДЛ Кшыштаф Ро
стэк удакладніў, што ў дзяржаўных лясах
прадбачваецца ўжо адыходзіць ад пасадак
елак і абмежаваць пасадку сосен. У дзяр
жаўных лясах на больш якасных землях
прадбачваецца садзіць больш дубоў, букаў,
піхтаў і вязаў. Адначасна прадугледжваец
ца, што саджанцы павінны вырошчвацца
на месцы, каб былі ўстойлівымі на мясцо
выя хваробы. Улічваючы змены ў нашым
клімаце падобны напрамак павінен адбы
вацца ў плане пасадак у прыватных лясах.
Аднак згодна з абавязваючымі законамі
нельга аблясяць лугоў і палёў добрай
якасці, а на сельскагаспадарчых землях
горшай якасці складана будзе садзіць і вы
рошчваць гатункі дрэў прызначаныя для
пасадак на дабраякасных землях.
— Апошнімі гадамі, калі яшчэ выплачва
юцца даплаты да сельскагаспадарчай
прадукцыі, вельмі рэдка нашы вяскоўцы
рашаліся садзіць лес з выкарыстаннем
еўрасаюзнай датацыі. Абрабляюць яны
палі самі або з дапамогай суседзяў, косяць
траву на лугах і не патрабуюць дадатковай
драўніны з новапасаджаных лясоў, паколь
кі хапае ім драўніны са старэйшых лясоў.
Аднак калі б спынілася выплачванне
дапамогі з еўрасаюзнага бюджэту да сель
скагаспадарчай прадукцыі, тады нашы жы
хары могуць пачаць аблясяць частку сваіх
лугоў і палёў. У нас жа нерэнтабельнай
стане іх апрацоўка без даплат, а землі ў нас
у асноўным слабой якасці, — мяркуе мой
суразмоўца з Тапароў.
Працэс лесанасаджэнняў на лугах і палях
Гайнаўшчыны ў будучыні могуць спыніць
змены ў клімаце і агульнаеўрапейская за
суха, калі могуць больш масава сохнуць
таксама дрэвы ў прыватных лясах. У нава
коллі Белавежскай пушчы яшчэ і караеды
могуць заатакаваць елкі ў прыватных ля
сах, калі тыя падрастуць, што масава адбы
ваецца ўжо зараз у пушчы.

vТэкст і фота
Аляксея МАРОЗА
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Невясёлыя
анекдоты
Даўно не пачы
наў фельетона
з анекдотаў.
Хіба трэба для
разнастайнасці
зноў хоць адзін
раз разбавіць
чытачоў анекдатычнай тэматыкай. Як казаў
герой вельмі філасофскага фільма „Усё той
жа Мюнхгаўзен”, уся праблема многіх лю
дзей у тым, што ў іх занадта сур’ёзныя выра
зы твару. А ўсе на свеце подласці робяцца
менавіта вось з такімі сур’ёзнымі абліччамі.
Ну а анекдот — добры сродак для разбаўлен
ня звышсур’ёзнасці выразаў чалавечнасцю.
Гэта, пры ўмове, што анекдот вясёлы. Ну
а якім жа ён мусіць быць?! Ясна, што вясё
лым. На тое ён і анекдот.
Палез я, значыць, у сеціва, каб пагля
дзець, як і пра што зараз жартуюць людзі
на свеце. На захадзе ад Беларусі на пер
шае месца сталі выходзіць анекдоты пра
чай і „Мэрсэдэс”. Маўляў, зараз, нельга
гаварыць на чорную гарбату, што гэта чор
ная гарбата. Не талерантна стала ўжываць
слова „чорны”. Таму на чорны чай трэба
казаць „не зялёны чай”, „не чырвоны чай”
і „не белы”. І чалавек сам здагадаецца, што
гаворка ідзе пра чорны. Словы зялёны,
чырвоны і белы ўжываць пакуль не забара
няецца.
Ну а з „Мэрсэдэсам” увогуле ўсё проста
і лёгка. Фірма „Мэрсэдэсбэнц” нібыта пера
стае выпускаць некалі знакамітыя чорныя
мадэлі сваіх аўто, бо хопіць, маўляў, ужо ез
дзіць на чорных. Колькі можна?! На белых
пакуль што ездзіць можна.
На ўсходзе ад Беларусі, у Расіі значыць,
анекдоты зусім іншыя. Ну які там чай ці
„Мэрсэдэс”?! Тым больш „бэнц”. У іх там
свой поўны „бэнц”! Там кіраўнік расійскай
дзяржавы мяняе Канстытуцыю Расійскай
Федэрацыі і тым самым абнуляе ўсе свае
прэзідэнцкія тэрміны. Скасоўвае іх, зна
чыць, і зможа зноў пачынаць прэзідэнцтва
з нуля.
Дарэчы, гэта вельмі зручная мадэль,
некалі апрабаваная ў Беларусі яшчэ ў далё
кім 1996 годзе. Расія ідзе з адставаннем ад
Беларусі ў дваццаць чатыры гады, але ідзе
ўпэўнена. Вось і анекдоты там пайшлі ў гэ
тым жа рэчышчы, што і абраны шлях.
Маўляў, прэзідэнт вырашыў памяняць
Канстытуцыю, бо Канстытуцыя настойва
ла, каб мянялі прэзідэнтаў.
Коратка і зразумела! У лепшых трады
цыях анекдатычнага жанру.

Вось і атрымліваецца, што хто каго
змог, той таго і памяняў. Хто скажа, што
гэта несправядліва?! І цяпер ужо былыя
прэзідэнцкія тэрміны абнуляюцца, скасоў
ваюцца значыць, не ўлічваюцца, і новы
тэрмін прэзідэнцтва будзе лічыцца пер
шым.
Дык вось пра тое абнуленне прэзідэнцкіх
тэрмінаў, ці проста абнаўленне, новы анек
дот, які хіба жанчынам вельмі спадабаецца.
Даўно не чуў такіх чыста жаночых жартаў.
Ляжаць, значыць, двое закаханых у лож
ку. І тут дзяўчына нечакана заяўляе свайму
любаму, што ён у яе першы. Хлопец здзіў
ляецца, прыгадвае сваёй каханай, што тая
неяк не так даўно была прызналася яму,
што да яго ў яе было яшчэ паратройка
мужчын. І нават некалькі жанатых. На што
дзяўчына з чыстым поглядам, чыстым сум
леннем і чыстым голасам адказвае:
— А я іх абнуліла. Скасавала значыць. Та
му зараз ты першы. Радуйся.
Ну але пяройдзем нарэшце да Белару
сі. Тут ужо даўно ўсё абнулілі што можна
і нават на чорным „Мэрсэдэсе” катацца.
І раптам у сеціве натыкаюся на новы бела
рускі анекдот на гэту тэму. Гучыць проста,
адным сказам: „Ад чорнага „Мэрсэдэса” да
чорнай гарбаты адзін крок, калі гэты крок
ты зрабіў у бок прэзідэнцкага крэсла.
А затым і другі анекдот вымалёўваецца.
Пытаецца, значыць, адзін беларус у дру
гога:
— Што гэта так шмат людзей міліцыя
затрымліваць стала?
— Дык у нас жа зараз этап праверкі са
праўднасці подпісаў, пастаўленых за канды
датаў на прэзідэнцкае крэсла, — адказвае
другі.
— І што з таго, — здзіўляецца першы.
— Вось і забірае міліцыя тых, хто подпі
сы ставіў, каб праверыць іх сапраўднасць.
Трэба праверыць кожны подпіс. У нас жа
чэсныя выбары.
Дарэчы, подпісаў гэтым разам у суме
за ўсіх прэтэндэнтаў сабралі каля трох
мільёнаў. Плюсмінус нешта там, ды гэта
неістотна. Не думаю, што ўсе іх будуць пра
вяраць такім чынам, але добры адсотак то
дакладна.
Анекдот ды толькі. Толькі вось чамусьці
не весяліць. Нейкі новы жанр анекдотаў
пайшоў, што не весяліць. І хіба што мы яго
вынаходнікі. Хоць, праўду кажучы, і ў сусе
дзяў новыя анекдоты таксама нейкія не
вельмі вясёлыя.
vВіктар САЗОНАЎ

Вёска, у якой я жыву, знаходзіцца ў кро
ку ад скіта ў Адрынках. Гэта, відавочна,
метафарычны крок, бо трэба моцна перабі
раць нагамі, каб пераадолець адлегласць
паміж імі. А дарогу паміж імі перасякае
рака Нарва. На шчасце, яе берагі злучаны
драўлянай кладкай. Амаль кожны дзень
я іду насустрач ёй, гуляю са сваімі сабачка
мі. Штосьці прыцягвае мяне да яе — можа,
чыстая метафара, схаваная ў самой кан
цэпцыі пешаходнай кладкі? Але наперадзе
метафары ёсць звычайная дарога. Таму
спачатку мы ідзем з сабачкамі крыху праз
вёску і крыху за вясковымі заплоццямі.
Не ўсе мае суседзі любяць сабак. А можа
мяне, хто ведае? Мае сабачкі — знайдушкі.
Кацпер трапіў да мяне са струшчанымі
рэбрамі і зламаным хвастом. Неяк ён
прыйшоў да сябе. Толькі не ведаю, чаму ён
усё яшчэ спрабуе куснуць у кола кожную
машыну, якая праязджае каля яго. Ляля,
з пыскай упаўшай бульдожкі і шчырай
усмешкай ратвейлера, калі я прывёў яе
ў наш дом, мела раздробненую падвочную
костку і крывацёчную рану на баку. Цяпер
я гляджу ў яе даверлівыя вочы і здзіўляю
ся, што добры чалавек прычыніў ёй столькі
бязмежных пакут. Калі Кацпер кідаецца на
спадарожны аўтамабіль, здараецца, што
некаторыя кіроўцы паварочваюць руль
і едуць проста на яго. Я спалохана гляджу
на гэта. Цяжка пераканаць старога сабаку
не дзейнічаць падурному. А яшчэ цяжэй
раззлаванага кіроўцу, які спрабуе наехаць
на майго сябра. І яшчэ цяжэй, калі гэта мой
сусед. Але які б ён ні быў, ён добры чала
век. На ўсялякі выпадак, аднак, мы ходзім
са сваімі сабачкамі па загароддзі, а не па
вуліцы. Мы аддаем перавагу блуканню
па наднарваўскіх лугах. Там ніякіх машын
няма, і добрых людзей няма. Мы баімся
гэтых, а не дабрадушных травяных вужоў
заскроньцаў, якіх поўныя рачныя лугі.
Кацпру і Лялі яны не мяшаюць. Але, бывае,
яны выклікаюць у людзях атавістычныя
здані. Раней я дапамагаў суседзям раздзер
ці старую кучу гною, адкладзенага ў полі.
Заскроньцава маці адклала ў яе яйкі.
Убачыўшы іх, мае добрыя суседзі трапілі
ў амок і ўсё іх раздушылі тронкамі вілаў.
Я не змог гэта прадухіліць. Мне стала со
рамна за сябе. Нарэшце я стаю на хісткай
кладцы перакінутай праз раку. З яе я бачу
скіт, створаны айцом Гаўрыілам. Гады таму
тут цягнуліся сакавітыя лугі. Надзвычай
прываблівалі яны статак кароў, якія плылі
па рацэ, ратуючыся ад бясплодных выга

Штрафныя батальёны

Лукашэнкі
Пасля першага тура прэзідэнцкіх
выбараў у Польшчы можам на момант
заглянуць у Рэспубліку Беларусь, дзе
маем дачыненне з жорсткім працэсам са
мапераабрання кіраўніка дзяржавы Аляк
сандра Лукашэнкі на чарговы тэрмін, які
завершыцца 9 жніўня. Пра аніякія выбары
тут няма мовы, можам толькі гаварыць
пра чарговую расправу над беларускім
грамадствам, якому, нягледзячы на шмат
гадовыя рэпрэсіі, надалей хочацца людзь
мі звацца, быць звычайным народам, а не
нейкім народцам. І менавіта беларускаму
народу належацца словы падзякі ад усіх
нас за тое, што залежыць яму на будучыні
сем’яў і дзяржавы. Узбуджэнне ўнутранай
свабоды — аснова для далейшых падзей
паміж грамадствам і аўтарытарнай ула
дай. І менавіта той усплёск грамадскіх,
антысістэмных настрояў для ўсіх быў
нечаканасцю — і для ўлады, і для ўмоўна
званай дэмакратычнай супольнасці. Ніхто

№ 28

На карачках

Сваімі вачыма

з палітыкаў, сацыёлагаў, палітолагаў не
апісаў раней і не спрагназаваў такога хо
ду падзей. Усе дыхалі і думалі ўжо летам,
лецішчам і занудлівым агародам. А тут
бабахнула хваля пратэстных настрояў
і беларускай міжнароднай салідарнасці.
Аляксандр Лукашэнка вокамгнення зразу
меў, што няма чаго чакаць і кантраляваць
у даўжэйшай перспектыве ўмоўна званы
выбарчы працэс, але адразу прыступіць
да пацыфікацыі нават сваёй імітацыі вы
бараў. Значыць, дапякло яго да жывога
тое, што пачало адбывацца. З другога
боку, ці не больш важным і палахлівым
ад унутрыбеларускага фактара аказаўся
яму прывід звяржэння ягонай улады газа
ва і нафтапратэктарамі з крамлёўскага
напрамку. Таму, каб не паказаць сябе сла
бым і трапіўшым у тупік, Аляксандр Рыго
равіч механічна спрацаваў па сцэнарыі рэ
алізаваным ім дзесяцігоддзямі. Значыць,
узяць у заложнікі саміх беларусаў і ганд
ляваць імі з Захадам і Усходам. Гандаль
народамі і дзяржавамі гэта найбольшае
палітычнае бля...тва, якое для прыстой
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насці называецца перамоўным працэсам.
А гэтую штуку кіраўнік Беларусі ўзвёў на
ўзвышша. Праз усе гады сваёй улады
тысячы людзей трапіла ў сістэму ягоных
штрафных батальёнаў, якіх скарыстоўваў
і пераследаваў дзеля свайго адзінага, праў
дзівага кахання — дыктатуры. Розныя
былі тыя вымярэнні заложніцтва — гады
турмы і калоніі; суткі і адміністрацыйныя
штрафы; зніклыя палітыкі і міграцыйны
прымус; пазбаўленне працы актыўных лю
дзей і сямейны ціск. Менавіта тыя штраф
ныя батальёны ў беларускай рэчаіснасці
рассейвалі страх, тым самым будуючы
сілу мінскага дыктатара. Таму беларуская
і міжнародная грамадскасць павінна атры
маць выдадзеную праваабарончымі арга
нізацыямі працу „Кніга ганьбы. Штрафныя
батальёны Аляксандра Рыгоравіча”. У ёй
павінны апынуцца ўсе імёны і прозвіш
чы людзей з усёй Беларусі, якія трапілі
ў штрафную сістэму дыктатара ад пачатку
ягонай улады. Разам з усімі, следчымі, суд
дзямі, і таму падобнае. Ніхто не мае права
быць забытым, бо так часта бывае, што

наў. На каніку
лах я бываў
іх пастушком,
таму ведаю,
колькі трэба
было паганяц
ца за імі, каб
вярнуць іх назад. З цягам часу на месцы
сенажацяў вырас скіт, сілкуючыся Сонцам,
гуляючым на залатых купалках. Я не здзіў
лены, што яго будаўнік выклікаў вялікую
цікавасць у людзей. Калісьці да мяне пры
язджалі сябры з Лодзі. Яны вельмі хацелі
сустрэць айца Гаўрыіла. «А можа паясце
супіку?» — так ён сустрэў нас, і пачаставаў
усіх гэтым супікам. Ён заўсёды сардэчна
сустракаў гасцей.
Так вось я стаю на кладцы. Пад маёй ва
гой яна хістаецца над марудлівай плынню
ракі Нарвы. Я развітваюся ў думках з Богу
сем Дудко. Не больш за некалькі тыдняў та
му ён расказаў мне, з якой трывогай пера
ходзіў яе ад берага да берага... на карачках.
Завітаў ён да мяне на кароткі час, на ноч,
на хвіліну размовы, а на наступны дзень
павярнуўся туды, куды імчалася яго неспа
койнае сэрца — праз лугі, праз раку Нарву,
праз тую самую хісткую кладку. Да Цісоўкі.
Памёр праз некаторы час. Усе мы — род
ныя, суседзі і сябры, якія прыйшлі развітац
ца з ім — адчулі хісткасць чалавечай клад
кі, якая злучае два берагі і жыцця, і смерці.
І таксама тую рашучасць Богуся, калі ён
яе прайшоў ды нават на карачках! Бывай,
Богусь Дудко. Хоць можа быць і наадварот,
гэта Богусь развітваецца з намі, калі мы
стаім, а гэта часта бывае, на нейкай хіст
кай кладцы. Нарэшце я сыходжу з кладкі.
Пара ісці дадому. Я задыхаюся. Але трэба
ісці. Лекар рэкамендаваў штодзённыя
прагулкі. Я перастаў пасля лекаў адчуваць
смакі. Дадаю востры перац ва ўсе стравы.
Каб адчуць штонебудзь яшчэ. Па дарозе
дадому я часта спыняюся, каб устрымаць
трапятанне сэрца. Мае сабачкі здзіўлена
глядзяць на мяне. Ці ведаюць яны, што
я праклінаю нашы прагулкі ў такі момант?
«Але ж ты, мужык, марудзіш, — здаецца, ка
жуць мне. — Шпацыры файныя! Глянь! Пер
шыя грыбы ўжо з’явіліся!» І ў гэтым доме
на вяршыні скарпы, што ўзвышаецца над
далінай ракі Нарвы, жыве жанчына, што,
карміўшы катапрыблуду, падзяліўшыся мі
скай ежы, пасябравала яго з сіратойлісой.
Свет не такі ўжо і дрэнны. Трэба ісці. Нават
на карачках.
vМіраслаў ГРЫКА
пры перадачы ўлады тыя дзясяткі тысяч
чалавечых лёсаў становяцца нікому непат
рэбнымі і абмінутымі ўвагай ці дапамогай.
Прыклад польскага круглага стала і забы
тых потым герояў Салідарнасці проста
сумны. Вось і доказ існавання штрафнога
батальёна зараз, які, на жаль, яшчэ не
закрыты. «Па даных праваабаронцаў „Вяс
ны”, з пачатку бягучай выбарчай кампаніі
125 чалавек атрымалі агулам 1800 сутак
арышту па адміністрацыйных артыкулах,
выкарыстаных у мэтах палітычнага перас
леду. 246 чалавек атрымалі штрафы агуль
ным памерам амаль у 190 000 рублёў. Пра
ваабаронцам вядома як мінімум пра 680
выпадкаў адвольных затрыманняў, якія
адбыліся ў перыяд з 6 траўня па 1 ліпеня.
Суды над удзельнікамі перадвыбарчых
пікетаў і акцый салідарнасці дагэтуль не
спыняюцца. Спіс палітвязняў у Беларусі
вырас да 22 чалавек, што па колькасці
ўжо супастаўна з сітуацыяй найбольш
цяжкага крызісу з правамі чалавека
ў Беларусі ў канцы 20102011 гадоў. Асаб
лівую занепакоенасць праваабарончай
супольнасці выклікаюць факты парушэн
няў правоў палітвязняў, якія знаходзяцца
ў следчых ізалятарах, цэнтрах ізаляцыі
правапарушальнікаў ці ізалятарах часо
вага ўтрымання: сістэматычны нядопуск
да іх адвакатаў на падставе прафілактыкі
пандэміі каранавіруса, а таксама прымя
ненне жорсткага і бесчалавечнага абыхо
джання». Жахліва і, на жаль, праўдзіва.
vЯўген ВАПА

12.07.2020

№ 28

3

РЭПАРТАЖ, РАЗМОВА, ДОСЛЕД

Апынуліся на чужыне
— зараз падтрымліваюць Радзіму
Беласток, Рым, Вільня, Кра каў, Берлін, Масква, Вена ды іншыя еўра пей скія га ра ды, у якіх жы вуць бе ла ру сы,
далучыліся да ак цыі су праць па літычных рэпрэсій у Бела русі. Прэзідэн ц кія вы ба ры ў гэ тай кра і не пры зна ча
ны на 9 жніў ня. Ад нак ужо спа чатку выбарчай кампа ніі ў бела рускіх тур мах апы ну лі ся пер шыя ах вя ры лу ка
шэнкаўска га тэ ро ру, ся род іх па літыкі Міка лай Статкевіч і Па вел Се вя ры нец, бы лы па тэн цы яль ны кан ды дат
у прэзідэн ты Сяр гей Ці ха ноў скі ці Ігар Лосік — адміністра тар апа зіцый на га ка на ла Te leg ram. Та му бе ла ру сы
ўсяго свету роз ны мі ак цы я мі выказва юць свой супра ціў ула дзе і падтрым ку зма га рам за сва бо ду.
У Беластоку — самым блізкім да
мяжы з Беларуссю горадзе, прайшло
шэраг акцый падтрымкі беларускім
палітвязням. Беластоцкі Інстытут гарад
скіх дзеянняў разам з Беларускім домам
у Варшаве зладзіў марафон салідарнасці
пад лозунгам „Лісты салідарнасці” з пе
раследаванымі перад надыходзячымі
прэзідэнцкімі выбарамі ў гэтай краіне.

Вінцука Кудзіркі дзясяткі людзей сабра
ліся пад белчырвонабелымі сцягамі,
каб выказаць свой супраціў палітыцы
Лукашэнкі.
— Я маю статус уцекача ў Літве, а сам
з Беларусі, — сказаў адзін з удзельнікаў
акцыі. — Вельмі перажываю, што там
адбываецца. Бачыце ў маіх руках плакат
з надпісам „Сумасшедший Саша”. Хачу
звярнуць увагу сусветнай супольнасці
на тое, што гэтыя 3 працэнты, якія па
гадзіліся працаваць з вар’ятамСашам,
яны забіраюць усе сродкі існавання
ў астатніх 97 працэнт.

— У Беластоку пражывае шматлікая
беларуская меншасць, — кажа кіраўнік
Беларускага дома ў Варшаве Алесь За
рэмбюк. — Тут таксама з кожным годам
павялічваецца колькасць прадстаўнікоў
беларускай дыяспары, якія прыехалі
сюды альбо вучыцца, альбо працаваць.
Беласток — горад прыязны беларусам
у Польшчы. І трэба, каб тыя, хто зараз
знаходзіцца ў вязніцах, адчувалі не толь
кі падтрымку дыяспары, беларускай мен
шасці, а таксама суседняга польскага
народа, які з’яўляецца народам салідар
насці.

На плошчы з’явіліся перш за ўсё прад
стаўнікі беларускай абшчыны ў Літве.
— Для гэтага я сюды прыйшоў, каб
быць разам з іншымі беларусамі, якія
цяпер жывуць у Літве, для якіх тое, што
адбываецца на Бацькаўшчыне, у Белару
сі, неабыякава, — адзначыў удзельнік ак
цыі ў Вільні. — Нам складана дапамагчы
тым змагарам, якія ў Беларусі, таму што
мы за мяжой. Сваю падтрымку можам
выказаць толькі такім чынам. Калі я да
ведаўся, што акцыя арганізуецца, спла
наваў свой час, каб абавязкова паўдзель
нічаць. Лічу што гэта мая грамадзянская
пазіцыя.

Падпісаныя лістыпаштоўкі адпраў
ляюцца палітвязням у Беларусі, арыш
таваным за сацыяльную і палітычную
дзейнасць. Арганізатары кампаніі нагад
ваюць:
— Дзе як не ў Польшчы, якая мае
такія доўгія традыцыі салідарнасці, арга
нізаваць такога тыпу сустрэчы і падзеі?
— сказаў Радаслаў Пусько з Інстытута
грамадскіх дзеянняў. — У Беларусі дарас
ло новае пакаленне людзей, якім проста
патрэбная змена, якія хочуць жыць у нар
мальнай, дэмакратычнай і праеўрапей
скай краіне.

Людзі на плошчы ў Вільні сустрэліся
дзеля падтрымкі палітзняволеных, су
праць неправамерных дзеянняў улад,
у тым ліку перашкод у правядзенні дэма
кратычных і празрыстых выбараў.
— Мы ўсе змагаемся нездарма, — ад
значыла Вольга Карач з арганізацыі
„Наш дом”. — Сёння ў Беларусі перыяд
большых надзей. І зараз, упершыню ад
26 гадоў, я не ведаю, хто стане прэзідэн
там у Беларусі. Так, з аднаго боку ідуць
рэпрэсіі, з другога — відаць як людзі
хочуць перамен, мірных перамен. Упер
шыню людзі ў Беларусі стаялі не за каў
басой, як мы стаялі ў Савецкім Саюзе,
людзі стаялі ў чарзе за свабоду.

У акцыі прынялі ўдзел таксама дзясят
кі беларусаў, якія па палітычных ці экана
мічных прычынах з’ехалі ў Беласток.
— Людзі ўжо моцна стомлены, — ад
значыла Моніка Ляшчэўская з Мінска.
— Я сама псіхолаг і мне здаецца, што
людзі ў Беларусі проста не маюць спа
дзяванняў на якіянебудзь змены. Ёсць,
вядома, актывісты, якія падымаюць
новыя дзеянні і прабуюць змагацца — гэ
та радуе. Усётакі мае родныя, якія там
жывуць, проста нават не цікавяцца тым,
што адбываецца — гэта сумна, але яны
лічаць, што проста нічога не змогуць
зрабіць.
Акцыю ладжаную ў Беластоку такса
ма падтрымала падляшская беларуская
меншасць.
— Тое, што адбываецца ў Беларусі неа
быякавае для ўсіх беларусаў ва ўсім све
це, — адзначыў старшыня Беларускага
саюза ў Польшчы Яўген Вапа. — Белару
сы ўсяго свету духоўна лучацца са сваёй
бацькаўшчынай. Гэтыя акцыі не першыя
ў Беластоку. Мы і раней падпісваліся
ў падтрымку зняволеных, якія патрабу
юць падтрымкі з 1995 года, калі да ўла
ды прыйшоў Аляксандр Лукашэнка.
„Выходзьце з плакатамі
ў людныя месцы”
Чарговыя дзве акцыі прайшлі па вулі
цы Электрычнай, дзе знаходзіцца Гене
ральнае консульства РБ. Суарганізавалі
яе з патрэбы сэрца беларускія грамадзя
не, якія жывуць зараз у Беластоку. Яны
трымалі ў руках белчырвонабелыя сця
гі, плакаты „Свабода вязням” ды іншыя.

Апрача беларускай дыяспары на
плошчу прыйшлі таксама літоўцы, якія
адсочваюць таксама падзеі ў Беларусі.
— Заклікаю ўсіх беларусаў, якія жы
вуць па ўсёй Польшчы, звяртайцеся
ў свае мясцовыя адміністрацыі, выходзь
це з плакатамі ў людныя месцы, — казаў
арганізатар акцыі Дзяніс Бондараў 24
чэрвеня пад беларускім Генконсуль
ствам у Беластоку. — Пяць гадоў таму
пра Беларусь пісала ўся сусветная прэ
са: Святлана Алексіевіч — лаўрэат Нобе
леўскай прэміі. Зараз таксама пішуць:
Рэспубіка Беларуь — выбары і рэпрэсіі.
Пяць гадоў таму я радаваўся як кожны
беларус, а зараз занепакоены гэтым,
што ў нас праходзіць.
Пад Генконсульствам людзі крычалі
„Свабоды”, „Жыве Беларусь” ды проста
маўкліва ўслухаліся ў беларускамоўную
версію песні Яцка Качмарскага „Муры”.
— Там засталіся нашы родныя, сябры,
мы за іх перажываем, — кажа ўдзельні
ца акцыі Надзея.— Многія пытаюцца:
што мы можам зрабіць? На маю думку,
калі кожны будзе рабіць тое, што можа,
нават калі гэта была б сапраўдная дро
бязь, разам будзем сілай.

Беластоцкія акцыі таксама аб’ядналі
беларусаў Беларусі. Людзі, гледзячы,
што маюць адны мэты, пачалі такса
ма сустракацца і пры іншых нагодах.
Упершыню пад Беластокам адбудзецца
„Сямейны пікнік за горадам”, які мае аб’
яднаць беларусаў — прыезджых і мясцо
вых аўтахтонаў.
— Зараз вельмі многа моладзі з Бе
ларусі з’язджае ў Польшчу таму, што не
бачаць у сваёй краіне перспектыў для
развіцця, — адзначыў у час акцыі Дзі
ма. — Усе беларусы, якія пражываюць
у Польшчы, сочаць за актуальнымі па
дзеямі ў Беларусі, за рэакцыяй на гэтыя
падзеі іншых краін, Еўрасаюза. Хочацца,
каб адбыліся нейкія перамены ў плане
дэмакратызацыі. Людзі хочуць мірных
перамен. Улада павінна ўжо таксама па
мяняць стаўленне да свайго народа.
Людзі стаялі ў чарзе за свабоду
Беларусы Літвы таксама выказалі
сваю салідарнасць з палітвязнямі ў Бе
ларусі. 19 чэрвеня ў Вільні на плошчы

— Хачу быць салідарным з беларускі
мі грамадзянамі, якія выказваюць сваё
меркаванне, незадаволенасць рэпрэсія
мі, — сказаў акадэмік Віленскага ўнівер
сітэта Віця Сурконіс. — Думаю, што нам,
суседзям, вельмі важна падкрэсліць,
што мы бачым, падтрымліваем тых, хто
за свабоду.
— Некаторыя інстытуцыі Еўрасаюза
заснулі пад сном Аляксандра Лукашэнкі,
лічаць, што ў Беларусі ўсё добра, што ша
нуюцца правы апазіцыі і чалавека, — ад
значыў прадстаўнік Еўрапарламента па
пытаннях Беларусі Пятрас Аўстравічюс.
— Гэта не так. Хопіць паглядзець на тое,
што зараз адбываецца ў многіх белару
скіх гарадах. Такія пераследы пакінуць
незаўважанымі было б проста злачын
ствам з боку дэмакратычнай Еўропы.
Падобная акцыя падтрымкі прайшла
таксам 26 чэрвеня пад амбасадай Бела
русі ў Вільні, а таксама пад беларускім
генконсульствам у Беластоку.
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Мы пра „Ніву”
не забываем
Зараз у ліпені жыхары гарадоў і вёсак
пачалі збіраць ягады і грыбы. Можна
сустрэць шмат людзей у лесе. 4 ліпеня
я збіраў чарніцы ў лесе за вёскай Новае
Ляўкова Нараўчанскай гміны Гайнаўскага павета. Маіх аднавяскоўцаў можна
сустрэць у лесе каля Новін, Лазовага, Лешукоў, Слабодкі і Плянты.
Не абмінаюць лесу і нашы чытачкі Яўгенія Смольская і Зіна Рубчэўская з Новага Ляўкова. Але яны не пакінулі чытаць
„Ніву”. Чытаць па-беларуску навучыліся
ў сямікласнай Пачатковай школе ў Луцэ.
Настаўніцай літаратурнай роднай мовы
была Ніна Ціванюк.
Галіна Бірыцкая з Плянты чытае „Ніву”
і піша вершы на роднай мове. Літаратурную беларускую мову спазнала ў Пачатковай школе ў Старым Ляўкове. Вучыў яе
настаўнік Мікалай Барташук. Дадам, што
ён і мяне вучыў пісаць і чытаць па-беларуску ў той жа школе. Мы мелі ахвоту да навукі. Галіна мела далёка ў школу, хадзіла
з Лазовага каля пяці кіламетраў.
У нядзелю, 5 ліпеня гэтага года я наведаў нашага пастаяннага чытача Канстанціна Ярмошука з Новін. Прывёз яму сёлетні 27 нумар „Нівы” ад 5 ліпеня. Пытаю,
хто вучыў яго беларускай мове ў школе
ў Лешуках. У адказ чую, што ўрокі роднай
мовы вёў Аляксандр Харкевіч, які быў заадно настаўнікам і кіраўніком лешуцкай
школы. Спадар Канстанцін прадэкламаваў мне і майму гайнаўскаму калегу Яўгену (мы прыехалі на ягонай машыне) вершы на беларускай мове пра прамінанне
і выбары ў Сейм РП. Наш субяседнік паказаў сябе супердэкламатарам.
5 ліпеня г.г. я завёз „Ніву” з беларускім календаром на 2020 год у Асяродак
экалагічнай адукацыі ў Семяноўцы. Карыстацца ім будуць, між іншым, зацікаўленыя турысты. (яц)

Гарадскі мядок
Сабраны першы ўраджай мёду з беластоцкага гарадскога пчальніка. Чатырнаццаць кілаграмаў атрыманага мёду
злілі ў 72 слоікі, якія будуць выкарыстоўвацца ў рэкламных мэтах горада.
Атрымалі з першага ўраджаю 15 кг
сырога мёду. Пасля ачысткі засталося
14 кг. Мёд быў расфасаваны ў 72 слоікі
ёмістасцю 0,2 літра. Першы мёд вырабілі пчолы пераважна з нектару вярбы,
дзьмухаўца, клёна і каштана. У выніку быў атрыманы вясновы, нектарны
і шматкветкавы мёд.

— У гэтым годзе чакаем каля 60, а, можа, і 70 кілаграмаў мёду з нашага гарадскога пчальніка, — мяркуе намеснік прэзідэнта
горада Беластока Рафал Рудніцкі. — Вядома, што будзе ён выкарыстоўвацца для прасоўвання горада, напрыклад, падаруем яго
гасцям, якія наведваюць Беласток.
У кастрычніку 2019 года на пчальніку на
скрыжаванні вуліц Яна Клеменса Браніцкага і. Чэслава Мілаша паставілі пяць вуллёў
— чатыры гістарычныя вуллі з розных рэгіёнаў Падляшша (у тым ліку адзін, якому каля
ста гадоў) і адзін вулей, якімі зараз карыстаюцца пчаляры. Пчальнік па замове горада
даглядае вопытны пчаляр Мікола Мак.
Беластоцкі гарадскі пчальнік — не вытворчая пасека, а перш за ўсё адукацыйны
праект. Гэта частка праграмы „Абарона
апыляльных насякомых у раёне Беластока”. Ідэя стварэння першага гарадскога
пчальніка ў Беластоку ўзнікла пры стварэнні кветкавых лугоў як натуральны працяг гэтага праекта. (лук)

Уцячы

ад заразы
на ўлонне прыроды

Да

хору прадпрымальнікаў роз
ных індустрый турызму па
цярпеўшых ад пандэміі, якія
на прадвесні і вясной разлічвалі страты
і звярталіся па дапамогу, далучыліся бы
лі ўладальнікі жылля ў аграгаспадарках.
„Мы паміраем!” — пісала Аляксандра Кля
ноўскаяШалэк, сузаснавальніца партала,
які пасрэднічыць у арэндзе жылых па
мяшканняў Slowhop.com, аб’ядноўваючага
500 арганізацый з індустрыі экатурызму,
у тым ліку аграгаспадаркі, пансіянаты,
гасцінныя дамы і хаты на канікулы. З дня
на дзень сем’і, якія жывуць выключна на
кароткатэрміновую арэнду, былі пазбаў
лены сродкаў да існавання, больш за тое,
яны былі юрыдычна вымушаны вярнуць
авансавыя плацяжы за будучую арэнду.

выключае нармальнага функцыянавання,
а значыць, вучобы ці працы. Зза забаро
ны на кароткатэрміновае пражыванне
шматлікія гаспадары запрашалі жыхароў
буйных гарадоў, якія хочуць спакойна
адчакаць каранцін даўжэй. Людзі з меды
цынскім паніжаным імунітэтам таксама
прымалі рашэнне аб працяглым знахо
джанні ў вёсцы.

— Той «шчыт для турызму» жахлівы,
насамрэч яго няма. Яго палажэнні часта
не тычацца нас і не ўяўляюць сабой міні
мальнай дапамогі, якая не дазволіць нам
перажыць наступных некалькіх месяцаў,
— скардзілася. — Адзінае, што ў нас ёсць,

Сярод прапаноў, якія дапамаглі б гаспа
дарам перажыць перыяд без прыбытку,
мелі б быць незваротная ўспамога на не
менш за 50 адсоткаў ад леташняй штоме
сячнай выручкі за кожны месяц забароны,
авердрафтная лінія на рахунку без правер
кі крэдытаздольнасці і бюракратыі (на
дватры гады з нізкай працэнтнай стаўкай
1,52 працэнты), крэдыт, прадстаўлены
дзяржавай для будучых інвестыцый і пага
шэння дэбіторскай запазычанасці пасля
крызісу, адмены ўкладаў ЗУС на працягу
ўсяго тэрміну забароны, зніжэння падатку
на маёмасць альбо вызвалення ад гэтага,
зніжэнне падатку за прыбытак да 2020 го
да, субсідыі на заработную плату без абавя
зацельстваў па падтрыманні занятасці на
працягу наступных трох месяцаў, адмена
альбо змяншэнне па меншай меры на 50
працэнтаў падатку на зямлю і маёмасць
у 2020 годзе, акцыя ўсіх устаноў, звязаных
з турызмам, якія прасоўваюць турызм
у Польшчы пасля зняцця забароны і ўрэ
гулявання сітуацыі, павелічэнне ліміту ну
мароў у аграгаспадарках з пяці магчымых

гэта 180 дзён, каб вярнуць аванс або ваў
чар. Ну і што, бо мы не маем прыбыткаў
і ў нас устаноўлена забарона на дзей
насць, і турысты неахвотна адтэрміноўва
юць даты, патрабуючы неадкладнага вяр
тання ўплат якія яны зрабілі заранёў.

альбо дазвол на размяшчэнне іх у двух
і больш будынках, адмена загаду на вяртан
не дэпазіту для будучых паездак альбо зні
жэнне яго на кошт гаспадара ці вяртанне
грошай толькі ў выглядзе ваўчара на буду
чае пражыванне.

пра максімальную колькасць кліентаў,
якія могуць знаходзіцца адначасова ў той
ці іншай частцы будынка, павінна быць
размешчана на бачным месцы перад увахо
дам у аб’ект, які прапануе жыллё, і лічыцца:
колькасць нумароў разы два чалавекі.

Што яшчэ горш, паведамленні аб пера
носе альбо скасаванні школьных каніку
лаў прывялі да адсутнасці ранейшых зака
заў на лета, якія да гэтага часу прынеслі б
7080 працэнтаў гадавога даходу.

Нягледзячы на сённяшнюю трагічную
сітуацыю, гаспадары не гублялі аптыміз
му. Па словах Аляксандры Кляноўскай
Шалэк, сёлетняя пандэмія прымусіць
польскіх турыстаў заставацца ў краіне. Не
будзе проста забыцца на ўсе забароны.
Абавязак пазбягаць вялікіх груп людзей
можа прымусіць нас пазбягаць вялікіх гас
цініц і курортаў, якія абслугоўваюць швед
скія фуршэты на некалькі соцень людзей.
Самымі папулярнымі будуць невялікія
дамы адпачынку, у якіх можна правесці
свой адпачынак без кантакту з іншымі
людзьмі, і шматпакаёвыя пансіянаты,
у якіх пачуццё бяспекі будзе большае, чым
у гатэлях са СПА з фуршэтамі на некалькі
соцень гасцей.

Для гасцей на пад’ездах, у прыёмнай,
ля прыёмных ліфтаў, гандлёвых кропак
і на выхадзе з туалетаў павінны быць даза
тары з вадкімі дэзінфікуючымі сродкамі
для рук. Рэкамендавалася скараціць час
знаходжання гасцей на прыёме. Падкрэс
лівалася, што існуе абсалютная забарона
на знаходжанне ў гасцініцы / будынку /
гасцявым доме асоб, якія там не пражы
ваюць. Нумары, такія як агульныя тэлеві
зійная зала, дзіцячыя гульнявыя пакоі, ба
сейны, саўны і дыскатэкі былі выключаны
з наведвання гасцей. Рэкамендавалася
ўладальнікам памяшканняў рэгулярна
прыбіраць памяшканне і дэзінфікаваць
пасля кожнага кліента, сярод іншых спінкі
крэсла, пульт дыстанцыйнага кіравання
і ванныя пакоі. Гасцінічнае абсталяванне,
даступнае для гасцей, напрыклад, ровар,
байдарка і г.д., таксама павінна быць
дэзінфікаванае пасля кожнага выкары
стання. Персанал па ўборцы павінен быць
забяспечаны аднаразовымі маскамі для
твару, пальчаткамі і, пры неабходнасці,
аднаразовымі фартушкамі з доўгімі рука
вамі. У той жа час, уборка памяшкання
можа ажыццяўляцца толькі па жаданні
заказчыка. Таксама рэкамендуецца сістэ

— Найгоршае — нявызначанасць. Мы
не ведаем, што адбудзецца. Такіх месцаў
больш за дзясятак тысяч па ўсёй Польш
чы. Экатурызм і сельскі турызм важныя,
бо мяняюць кірунак грашовага патоку. За
мест таго, каб накіроўвацца да буйных гас
цінічных сетак, яны ідуць да гаспадароў,
якія не толькі праводзяць прадпрымаль
ніцкую дзейнасць, але рэальна ўдзельніча
юць у ахове культурнай спадчыны і пры
роднага асяроддзя.
Прадпрымальнікі экатурызму закліка
лі перш за ўсё як мага хутчэй адмяніць
забарону на незалежныя дамы адпачын
ку і агратурызм з кватэрамі з асобным
доступам, у якіх выдаванне ключоў можа
адбывацца бескантактавым чынам. Шмат
такіх дамоў размешчана далёка ад насе
леных пунктаў і можа істотна спрыяць
зняццю напружання ў гарадах. Гаспадары
прапанавалі падоўжыць інтэрвал паміж
наступнымі гасцямі да 48 гадзін, каб дбай
на прадэзінфікаваць жыллё.

— Цалкам магчыма, што каранавірус
стане імпульсам для напрамкаў, якія да
гэтага часу не карысталіся вялікай па
пулярнасцю. Аднак, калі мы пяройдзем
да месцаў, дзе раней было людна, пасп
рабуем выбраць меншыя гатэлі і менш
наведваныя маршруты, — прагназавала А.
КляноўскаяШалэк.
Навінка падчас пандэміі — часовы,
але працяглы, нават на некалькі тыдняў,
пераезд у сельскую мясцовасць, што не

З 4 мая гатэлі і аграгаспадаркі маглі
аднавіць сваю дзейнасць, напрыклад, пан
сіянаты, нумары для гасцей, прыватныя
і агратурыстычныя нумары. Гэтыя паслугі
маглі прадстаўляцца з улікам канкрэтных
правілаў бяспекі. У мэтах бяспекі нельга
было есці стравы ў рэстаранных частках,
але іх можна было падаваць у нумар. Мі
ністэрства развіцця сумесна з галоўным
санітарным інспектарам і прадстаўнікамі
зацікаўленых супольнасцей падрыхтавала
рэкамендацыі па асобных галінах. Іх мэта
— забяспечыць максімальную бяспеку
і знізіць рызыку заражэння каранавірусам.
Згодна з рэкамендацыямі, інфармацыя
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матычная вентыляцыя ўсіх памяшканняў.
Згодна з рэкамендацыямі, адлегласць
паміж работнікамі павінна быць не менш
за 2 метры, а ўнутраныя сустрэчы і канфе
рэнцыі павінны быць абмежаваныя неаб
ходным мінімумам.

Наша вада

Каранавірусная эпідэмія паўплывала
на турызм, але агратурызм пацярпеў
менш за ўсё. Цікавасць да адпачынку
ў сельскай мясцовасці велізарная, да
канца верасня амаль усё жыллё ўжо зака
зана — згодна з інфармацыяй, прадстаўле
най Польскай арганізацыяй турызму.
Хоць турыстычная індустрыя падпа
радкоўваецца Міністэрству развіцця,
Міністэрства сельскай гаспадаркі нясе
адказнасць за ўмовы агратурызму. Таму
з сярэдзіны мая Міністэрства сельскай
гаспадаркі і развіцця сельскіх раёнаў пра
водзіць кампанію па стымуляванні воль
нага часу ў сельскай мясцовасці.
Як заявіў намеснік міністра Шымон
Гіжынскі падчас пасяджэння Камітэта па
сельскай гаспадарцы Сената, усе мера
прыемствы, якія праводзяцца Міністэр
ствам сельскай гаспадаркі, закліканы
стымуляваць выкарыстанне агратуры
стычных гаспадарак. Яны даюць магчы
масці ўсёй сям’і адпачыць без цісканіны
і натоўпу па ўсёй краіне. Ён дадаў, што
адпачынак у польскай вёсцы дазваляе не
толькі звязацца з прыродай, але і з трады
цыямі і культурай, у тым ліку і з нашай ку
лінарнай спадчынай. Гіжынскі адзначыў,
што па дадзеных Галоўнага статыстычна
га ўпраўлення на канец снежня 2019 года
колькасць агратурыстычных гаспадарак
у Польшчы склала больш за 8,1 тысячы
і мела больш за 91 000 ложкаў. Наведван
не аграгаспадарак у значнай ступені сезон
нае, таму большасць турыстаў застаецца
на начлег у «доўгія выходныя» і ў канікулы
— у ліпені і жніўні.
— У мэтах папулярызацыі сельскага
турызму ў лістападзе 2016 года быў іні
цыяваны праект «Адпачывай на вёсцы».
Яго галоўная мэта — стварэнне вобразу
сельскай мясцовасці як турыстычнага
рынку, які прапануе разнастайныя і круг
лагадовыя атракцыёны. У апошнія гады
агратурызм актыўна прасоўваўся на шмат
лікіх турыстычных кірмашах. Сёлета было
запланавана 15 такіх выставак, але планы
былі сарваны каранавірусам, — паведаміў
дырэктар дэпартамента адукацыі і сацы
яльнай палітыкі Міністэрства сельскай
гаспадаркі і развіцця сельскіх раёнаў Ро
берт Якубік.
Прадстаўнікі Міністэрства сельскай
гаспадаркі адзначылі, што гаспадары, якія
арандуюць жыллё, не з’яўляюцца прад
прымальнікамі па прынцыпах «Закона
аб прадпрымальніцтве», а значыць, яны
не могуць выкарыстоўваць інструментаў
падтрымкі, накіраваныя на гэтую групу.
Аднак яны могуць скарыстацца прэміяй
на гаспадарчую дзейнасць, звязаную з гас
цінічнай індустрыяй або арэндай нумароў,
а таксама дапамогай на развіццё розніч
нага гандлю ў сельскай гаспадарцы, гэта
значыць развіццю продажу ўласнай пра
дукцыі для турыстаў. У хуткім часе ў Сей
ме пачнецца праца над турыстычным
ваўчарам (бонам), які будзе прадстаўлены
дзецям і з яго дапамогай можна будзе
аплачваць гасцінічныя паслугі альбо туры
стычныя мерапрыемствы. Аднак пакуль
невядома, ці агратурызм зможа гэтым
пакарыстацца.
— Жыхары Польшчы адправіліся ў вё
ску. Каля 60% тэрмінаў ужо заняты ў агра
гаспадарках, — сказаў прэзідэнт Польскай
федэрацыі сельскага турызму «Gospodar
stwa Gościnne» Веслаў Чэрнец. — Сёлета па
зразумелых прычынах жыхары Польшчы
адназначна выбіраюць адпачынак у сель
скай мясцовасці, на начлегі. Ужо ў чэрвені
ў доўгія выходныя цяжка было знайсці
вольныя месцы нават у камперах, але ёсць
яшчэ месцы на канікулах. Шмат людзей
пытаецца пра незалежныя дамы ці памяш
канні з асобным уваходам ці месцам для
падрыхтоўкі ежы і абавязкова асобным
ванным пакоем. Увесь рынак паслуг так
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сама быў перароблены пад уплывам цяпе
рашняй сітуацыі, гэта значыць, напрыклад,
няма супольнага харчавання з гаспадарамі
або іншымі гасцямі. Гэта сапраўдная школа
адаптацыі, уладальнікі жылля пераходзяць
на прыём званкоў і мейлаў ад кліентаў.
Сёлета турысты будуць рабіць асаблівы ак
цэнт на бяспеку. Ёсць такая акцыя бяспеч
нае жыллё +, дзе на сайце agroturystyka.
pl людзі ставяць фатаграфіі і меркаванні
пра месцы, дзе яны былі. Магчыма, гэтыя
людзі, крыху змушаныя сітуацыяй, прые
дуць у вёску, і я спадзяюся, што як толькі
яны паспрабуюць, вернуцца ў гэтае месца.
Агратурыстычны аб’ект ужо не проста
спальная база. Калісьці людзі разглядалі
гэтыя мясціны як базу для паездак, каб
пазнаёміцца з бліжэйшымі турыстычнымі
славутасцямі, сёння турысты пытаюцца
пра веласіпедныя маршруты ў непасрэд
най блізкасці і пра славутасці ў ваколіцы.
Самае галоўнае — бяспека гаспадароў і гас
цей. Сёння галоўнай славутасцю з’яўляец
ца эксклюзіўная прастора. Польская федэ
рацыя сельскага турызму «Gospodarstwa
Gościnne” была заснавана ў 1996 годзе. Гэ
та агульнанацыянальная некамерцыйная
арганізацыя, якая апякуецца 33 мясцовымі
і рэгіянальнымі арганізацыямі, аб’ядноўва
ючымі аб’екты сельскага турызму...

— У нас, у «Аграгаспадарцы ў Сянке
вічаў» засталіся недзе тры месцы да
верасня, — кажа Міраслаў Сянкевіч, які
з жонкай Ірэнай і дачкой Барбарай вядзе
яе ў Граматным Нарваўскай гміны. — На
ша гаспадарка размешчана ў маленькай
мясцовасці, якая складаецца толькі з не
калькіх дамоў, раскіданых паміж лясамі
Лядскай пушчы, якая ўваходзіць у склад
Белавежскай пушчы, і прыбярэжных лугоў
Нараўкі — прытоку Нарвы. Мы на памеж
жы трох гмін — Нарваўскай, Нараўчанскай
і Міхалоўскай. Абедзве ракі маюць вялікае
прыроднае і гістарычнае значэнне. Мена
віта дзякуючы гэтым рэкам сплаўлялася
драўніна з Пушчы, рыхтавалася спажыва
для войскаў, якія ішлі на вайну з Тэўтонскі
мі рыцарамі. У іх спакойнай вадзе выдатна
можна плаваць на байдарцы, якую можаце

ў нас узяць у арэнду. Прыбярэжнымі луга
мі можна любавацца з тэрасы і балконаў
нашых хатак. Гасцей, якія прыбываюць
да нас, размяшчаем у драўляных дамах.
Кожны госць мае доступ да гасцінай з ка
мінам, да вялікага абедзеннага стала і тэ
левізара, абсталяванай кухні. Мы задбалі
пра тое, што нашы дамы добра ўпісваюцца
ў культурны характар рэгіёна, усталяваўшы
аканіцы на кожнае акно, а таксама акон
ныя і вуглавыя ўпрыгажэнні, у тым ліку
з жывёльнымі і геаметрычнымі матывамі.
Усе элементы разьбы па дрэве вырабіў
сам я, гаспадар. Прапануем вялікі двор,
абгароджаны традыцыйнай агароджай
з балясак. Нашы трусы і сабакі жывуць
у двары, таксама знойдзеце альтанку
з каменным грылем, дзіцячую пляцоўку
з пясочніцай, сад са старымі відамі пла
довых дрэў, месца для гульні ў каметку
і валейбол, арэлі для дзяцей і дарослых
ды шматлікія лаўкі. У куце двара, за садам,
знаходзіцца лазня. За дваром ёсць месца
на вогнішча пад паветкай. Госці, якія пры
язджаюць са сваімі роварамі, могуць захоў
ваць іх у нас. Нашы польскія конікі жывуць
у загарадзях вакол двара, маем таксама
халаднакроўную кабылку. Рэкамендуем
атрымліваць асалоду ад катання на конях
каля нашай часткі лесу, а зімой у санях.
Падчас прагулак па лесе можна ўбачыць
шмат цікавых месцаў, напрыклад, норы
барсукоў і... адзічэлых муфлонаў. У бліжэй
шых лясах і лугах можна сустрэць лісіц,
ваўкоў, ласёў, зуброў, казуль, дзікоў, рысі,
на лузе нясецца голас жураўлёў і клекатан
не буслоў. Лясы таксама багатыя ягадамі
і грыбамі. Граматнае — добрае месца для
веласіпедыстаў, таму што праз нашу мясці
ну праходзіць Блакітны веласіпедны шлях
«Да Лядскай пушчы», які вядзе ад Нарвы
да Буд побач з Белавежай. З іншага боку ра
кі ідзе Падляшскі бусловы шлях, а таксама
шлях GreenVelo. Акрамя таго, вы можаце
адправіцца на веласіпедную экскурсію
да праваслаўнага скіта ў Адрынках, над
Семяноўскі заліў ці проста пакатацца па
лясных сцежках. Агракватэра атрымала
прамацыйны знак «Краіны Зубра». Як да
нас дабрацца? Лепш за ўсё дабрацца да
Нарвы і адтуль гаспадары прывядуць да
месца прызначэння. З Нарвы едзеце ў Ма
каўку, а за Макаўкай павярніце налева на
Рыбакі. Прыехаўшы ў вёску Рыбакі, едзь
це проста наперад, не ўязджаючы ў вёску.
Праезд па гравійнай лясной дарозе 3,5 км.
Не звяртайце налева на два дарожныя
знакі. Выязджаючы з лесу, павярніце на
лева за першым ледзь бачным будынкам.
Мінаем яго і наступныя будынкі злева — гэ
та ваша мэта — аграгаспадарка «U Sienkie
wiczów». Мы падрыхтавалі 3 драўляныя,
упрыгожаныя дамы з аканіцамі і камінамі:
5 пакояў, 3 ванныя пакоі, для максімум 20
чалавек, 3 пакоі з ваннымі пакоямі, на 10
12 чалавек (двухмесны нумар, пакой на 4
чалавекі, пакой на 46 чалавек, невялікі до
мік для адной сям’і з 4 чалавек; змесціцца
там 7 чалавек). Прымаем таксама жывёл,
якіх мы вырашылі ўзяць з сабой у пада
рожжа. У кошт арэнды ўваходзіць такса
ма паркоўка для гасцей з аўтамашынамі.
Засталося нам чакаць яшчэ трох чалавек
— найчасцей прыязджаюць людзі, якія зас
макавалі ў нас у Граматным «слёўжыцця»
— няспешнага, поўнага сузірання чыстай
прыроды, з часам на роздумы ў спакоі
душы і каштаванне нашага падляшскага
смакоцця...
vТэкст і фота
Міры ЛУКШЫ

У рамках праграмы „Мая вада”, якая
была агучана 2 чэрвеня, урад плануе інвеставаць 100 мільёнаў злотых для змякчэння наступстваў засухі. Урад нядаўна
абвясціў аб увядзенні праграмы «Мая
вада», у рамках якой жыхары Польшчы
маглі б атрымаць да 5000 злотых датацыі на прыхатнія ўстаноўкі для ўтрымання дажджавой вады. Яны ўключаюць сярод іншага аднаўляльнікі дажджавой вады мантаваныя на жолабах і пагружныя
помпы. Растлумачым, як яны працуюць.
Прыхатнія ўстаноўкі павінны захоўваць
дажджавую ваду ці талую снегавую ваду.
Датацыя можа быць затрачана на водаправоды, якія зліваюць дажджавую ваду,
падземны або надземны рэзервуар, сажалку, інфільтрацыйную сістэму і элементы для арашэння ці іншага выкарыстання
ўтрыманай вады.
Эксперт Лукаш Козуб, батанік з кафедры экалогіі раслін і аховы навакольнага
асяроддзя Варшаўскага ўніверсітэта рэкамендуе рэзервуары для дажджавой
вады і распавядае пра тое, якія рашэнні
працуюць лепш.
— Ідэя, што дажджавая вада будзе збірацца жыхарамі маёмасці для наступнага выкарыстання разумная. Лепш было
б, каб былі падземныя рэзервуары, бо
такім чынам мы абмяжоўвалі б выпарэнне вады, якая потым можа быць выкарыстана для паліву саду, пасеваў альбо
ў выглядзе шэрай вады ў асобным контуры, падаючы ваду, напрыклад, у паласкальнік туалетнай вады.
Акрамя рэзервуараў для дажджавой
вады, аднак, варта абсталявацца такімі
прыладамі, як аднаўляльнік дажджавой
вады і пагружныя помпы.
Як працуе аднаўляльнік дажджавой
вады? Ён з’яўляецца часткай сістэмы
вадасцёкавых канаваў. Дзякуючы яму
зліваецца дажджавая вада, якая цячэ
з даху, проста ў рэзервуар.
Пагружная помпа для дажджавой вады: звычайна помпа змяшчаецца ў дажджавую ваду ці вадаём для паліву садовых
раслін. Гэты тып прылады павінен мець
убудаваны фільтр, які прадухіляе траплянне туды занадта вялікай колькасці бруду.
Карысны таксама паплавок, які абараняе
прыладу ад сухога ходу і захоўвае рухавік
ад
выпадковых
захопаў.
Помпа
павінна мець тэлескапічную трубку
для
падлучэння
распыляльніка да
помпы. Прылада
цалкам выраблена
з трывалага
пластыка, выпампоўвае 5000 літраў
вады ў гадзіну. Прадуктупрадугледжана 2-гадовая гарантыя. (лук)

На гайнаўскіх
вуліцах
26 чэрвеня гэтага года хадзіў я па вуліцах Гайнаўкі. Стаяў летні сонечны ды
цёплы дзень. Мяне цікавілі кветкі. Дзе іх
зараз найбольш у горадзе. І быў расчараваны. Так мала іх. На адной з галоўных
вуліц — вуліцы 3 Мая ёсць гэтыя цудоўныя расліны ўсяго ў невялікіх вазонах,
якія высока развесілі па адной на слупах
вулічнага электраасвятлення. У вялікіх
пластмасавых вазонах на тратуары, мабыць, яшчэ пасадзяць.
Ёсць шмат кветак ружовага колеру ля
скрыжавання вуліц 3 Мая і Баторыя (яны
на пачатку вуліцы Баторыя). Зараз зніклі
вясеннія кветкі на скрыжаванні з кругавой
развязкай вуліц 3 Мая, Белавежскай, Варшаўскай і кс. І. Верабея. Я думаю, што неўзабаве пасадзяць тут летнія кветкі. Будуць
яны і на іншых гарадскіх вуліцах. У мінулыя
гады ў Гайнаўцы садзілі многа кветак пры
тратуарах на вуліцах ды ў скверыках. Было
прыгожа і прыемна. Можна спадзявацца,
што і сёлета не будзе горш, а то і лепш. (яц)
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«Бе ла ру скі на стаў нік» № 1 (11)/2020
(тэкст для настаўнікаў і бацькоў)

Цягам мінулага паўгода, калі ў «Ніве» мы праводзілі апытальнік для настаўнікаў, толькі адна асоба прыкмеціла гэты часопіс. Тым часам перад нашымі вачыма ляжыць ужо адзінаццаты нумар знакамітага
часопіса-дапаможніка.
Гэта недарэчна і страшна! Чаму, менавіта,
страшна? «Беларускі
настаўнік» выходзіць
далёка па-за межы нашага запаведніка і прынятыя схемы. Стваральнікі разумеюць,
што навучанне роднай
мове залежыць ад адукаванасці і амбіцый
настаўніка. У адзінаццатым нумары цікавая
размова пра «Басовішча». Прафесар Лявон
Тарасэвіч цярпліва даказвае маладым і крыху старэйшым, у чым
сутнасць культурнага
і грамадскага развіцця.
Напамінае пра супраціў
і каштоўнасць крытычнага думання, якое
з’яўляецца рухавіком
цывілізацыі. Гаворыць
таксама пра расхлябанасць і дрымоту сучаснай моладзі, якой нішто не цікавіць
і нічога не хочацца. Размова пра феномен Фестывалю Маладой

Беларусі, які нарадзіўся з бунту
маладога пакалення беларусаў Беласточчыны, гэта ўжо гістарычная
замалёўка. Але яна абуджае да думкі пра ідэі, дае апірышча і сілы ў барацьбе з асіміляцыяй.
Адзінаццаты нумар, калі зрабіць
дэталёвы падлік, накіроўвае чытача на балючы працэс асіміляцыі.
Прафесар Кацярына Савіцка-Мяжынска прапануе сцэнарый урока
для вучняў сярэдняй школы: „Свечкі гаснуць без памяці” — урок на
аснове твораў Сакрата Яновіча
і Міхася Андрасюка. У гэтай задачы прадбачана актыўнасць вучня.
Пасля чытанкі і аналізу тэксту ён
сам вымушаны зрабіць яшчэ інтэрв’ю з бабуляй ці з некім з сям’і пра
сямейную памяць, якая звычайна
жыве ў трох пакаленнях.
Янка Карчэўскі ў сваю чаргу прапануе пазнаёміцца з навейшай
гісторыяй беларусаў Падляшша.
Як прыклад для аналізу, ён ставіць
навуковы тэкст прафесара Яўгена
Мірановіча. Разам з такой задачай
можна адкрыць не толькі вочы
маладому чалавеку, але і натхніць
яго да самастойных пошукаў.
Аліна Ваўранюк піша пра новыя
падручнікі і дапаможнікі (а больш
дакладна пра іх мадыфікацыю) для
малодшых класаў падставовай школы. Таксама цікавая падказка для
настаўнікаў пачатковага навучання ад Анны Грэсь, якая прапануе
вывучэнне песень з дапамогай малюнкаў.
Самі пабачце ды заспявайце песню «Самотны папугай» (на словы
Міры Лукшы) разам з «Беларускім
настаўнікам». Наш поспех, менавіта, у супрацоўніцтве і адкрытасці
на свет культуры і ідэй, а не ў прынятых схемах самотнасці і настальгіі.
(гак)

Міра ЛУКША

Чарніца

Фота Юркі Раецкага

УВАГА

КОНКУРС!
№ 28-20

Латка на лаце,
ніткі не знаці.
К......
(з народнага)

Загадкіі

з роднай хатк

Адказ на загадку № 24:

Разгадайце загадку, адказ дашліце ў „Зорку”
навальніца. Узнагароды, запісныя кніжкі,
да 19 ліпеня 2020 г., найлепш па электроннай пошце. выйгралі Дам’ян Кавальскі і Уля Карасюк.
Тут разыграем цікавыя ўзнагароды.
Віншуем!

Па жалабках у галінцы
дождж плыве ў карэнне.
А адной раслінцы
два метры найменей
ягаднік у глебу
пусціць карэнішчы.
Многа метраў трэба,
не даць сябе знішчыць.
Кветачка ружовая
ў зелень выспявае,
а зялёная – пунсовая,
сінькі набірае.
Аж чорная спелая,
з налётам васковым.
Фіялетава-мяккацелая,
з зярняткамі новымі.
Асобныя клоны
да сямі метраў пускаюць,
ягадніка загоны
праз гады тры зацвітаюць:
не рві, а ахоўвай,
галінкі чарніцы.
Падзякуе новымі,
якіх не палічыш.

У адным замку жыў граф з графіняй і іх дачка. Калі дзеўка закахалася ў маладога конюха, маці пракляла дачку і яе каханага. Апоўначы, калі маладыя хацелі ўцячы, замак праваліўся пад зямлю, а на яго месцы
з’явілася возера. Людзі расказвалі, што апоўначы там плаваюць два
чорныя лебедзі. Яны плаваюць кругамі і не могуць з-за праклёну наблізіцца да сябе.
Часта карыстаемся прымаўкай «лебядзіная песня». Яна адносіцца
да згаданага лебедзя Страціма, які патанаючы зайграў чароўную песню на развітанне са светам. У паўсюдным значэнні «лебядзіная песня» значыць прыгожае завяршэнне, канец.
ЛЕБЕДЗЬ — хараство і белы колер здзіўлялі і натхнялі нашых продкаў. У народзе ён лічыўся сімвалам вернасці ў каханні, чысціні, прыгожасці
і святасці. У чарадзейных казках лебедзі часта
ператвараліся ў дзяўчын-прыгажунь.
У легендзе пра біблейны патоп лебедзь Страцім не захацеў ратавацца на караблі, зробленым
Ноем для ўсіх звяроў і птушак. Ён вырашыў самастойна плаваць па вадзе. Уражаныя смелым
учынкам іншыя птушкі, якія не ўмелі плаваць,
вырашылі насесці на яго. Іх аказалася столькі,
што не пад сілу ўсіх было ўнесці ды ўсе разам патанулі.
Асабліва шмат легенд пра лебедзяў на Палессі.
Людзі па сённяшні дзень лічаць іх ахоўнікамі
азёраў, якіх называюць святымі. Гэта дзякуючы ім вадаём не разліваецца і не сохне. Птушак
нельга палохаць і крыўдзіць. Інакш на грамаду
скоціцца няшчасце. У адной легендзе апавядаецца, як злы чалавек застрэліў лебедзя-важака.
Усе птушкі ўцяклі з возера, таксама ў хуткім часе разбурыліся збудаваныя лебедзямі дамбы, ды
ўся вада ўцякла ў вялікую раку. Па берагах той
дзікай ракі вада пазносіла хаты, патапіла скаціну і змыла з палеткаў ураджай.
Часта ў палескіх легендах ідзе расповед пра паходжанне чорных лебедзяў.
Вось адна з іх:

(Адрэзак на аснове «Беларускай міфалогіі для дзяцей») гак

Фота ГК

Грыбная салянка — смакоцце з лясной хаткі
рэем ізноў апусціць у адвар, трохі
паварыць. (Калі ў нас свежыя
баравікі, іх трэба падсмажыць,
дадаць як вышэй і падтушыць
у грыбным булёне).
Свежую і кіслую капусту, здроб
неныя памідоры і цыбулю ту
шыць з маслам да мяккасці. Пад
рыхтаваную капусту і грыбы злу
чыць з прываркам, дадаць аліўкі,
прыпраў і варыць каля 15 хвілін
на слабым агні. Салянку забяліць
смятанкай, дадаць лімонны сок,

Сёння чарговы рэцэпт з «Бе
ларускай кухні» аўтарства Юры
Качука.
У гэты раз прапануем грыбную
салянку, страву, ад якой балдзе
юць смакавыя рэцэптары. Гэты
далікатэс падрыхтавала мне
гаспадыня з ляснога пансіяната
ў Белавежскай пушчы. Якраз у ле
се з’явіўся высып баравікоў, таму
страва была падрыхтавана са све
жых грыбоў. (У кнізе Юры Качука
падаецца рэцэпт з сушаных бара
вікоў).
Складнікі:
25 г сушаных баравікоў (0,5 кг
калі ёсць магчымасць пакары
стацца свежымі грыбамі)
100 г марынаваных грыбоў,
300 г шаткаванай свежай капу
сты.
200 г кіслай капусты
1 морква
30 г кораня сельдэрэю
30 г кораня пятрушкі
2 цыбуліны
2 памідоры
2 лыжкі сметанковага масла
12 аліў
3 лыжкі смятаны
0,5 лімона
чорны перац, лаўровы ліст,
соль, зеляніна кропу
Грыбы прамыць у вадзе, за
мачыць на 23 гадзіны. Затым
адварыць, працадзіць, нарэзаць
саломкай і разам з нашаткава
най морквай, пятрушкай і сельдэ

Запоўніце клеткі беларускімі словамі. Адказы, з наклееным кантрольным талонам,
на працягу трох тыдняў дашліце ў „Зорку”. Тут разыграем
цікавыя ўзнагароды.
Адказ на крыжаванку
№ 24-20:
Вясёлы, пах, сені, гара,
ген, ганак, на, толк, доля, ой,
дыск, дыстанцыя, танк, дрыгва. Ясень, дах, сена, дыня,
дыск, тост, голка, Галя, панк,
сцяг, ара, хакей, яда.
Узнагароды, кніжку «Вялікія і славутыя людзі зямлі
Беларускай» Уладзіміра Бутрамеева, выйграла Дыяна
Іванюк. Віншуем!

паперчыць, пасыпаць зелянінай
кропу.
Праўда, работы тут многа, але
затое які эфект! Страву палю
бяць і тыя, якія не любяць капу
сты ці браколі. У гэтым саставе
капуста губіць свой выразны
характар і экспануе арыгіналь
ны смак баравікоў. Салянку най
лепш спажываць з чорным хле
бам або бульбай у кашульках.
Смачна есці!
(гак)
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Фота Адама Паўлоўскага

БЫЛІ, ЁСЦЬ, БУДЗЕМ...
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№ 28

Сымон РАМАНЧУК нарадзіўся ў вёсцы Гушчэвіна Нараўчанскай
гміны ў 1936 годзе. У Беларускім дзяржаўным універсітэце ў Мінску
прысвоіў ён дасканала беларускую, рускую і лацінскую мовы, якія потым выкладаў у Агульнаадукацыйным ліцэі ў Міхалове. Як член Беларускага літаратурнага аб’яднання „Белавежа” апублікаваў ён у „Ніве”
ў шасцідзясятыя гады шэраг апавяданняў, м.інш. „Дзядуля”, „Чалавек”, „Ідуць дні, дзянёчкі”. Неўзабаве Сымон Раманчук заняўся вывучэннем праваслаўнага багаслоўя ў Хрысціянскай тэалагічнай акадэміі ў Варшаве, дзе абараніў доктарскую дысертацыю, затым прыняў
манаскі пострыг і быў рукапаложаны ў святарскі сан. Стаў ён архіепіскапам Лодзінска-Познаньскай епархіі. Памёр 28 чэрвеня 2017 года,
на 81 годзе жыцця.
— Я вельмі любіў чытаць. Будучы маладым хлопцам, чытаў я дома
нават пры запаленай лучыне, а пасля ўжо пры газавай лямпе. Вельмі
многа чытаў падчас вучобы ў Мінску, а пасля пачаў таксама пісаць.
У «Ніве» ў апошнія гады жыцця друкаваў свае апавяданні пад псеўданімам складзеным з імён сваіх бацькоў Марыя Сашка. Апавяданне
«Чарадзеі» з’яўляецца ягоным апошнім літаратурным тэкстам. Рукапіс
твора прыслаў ён у рэдакцыю «Нівы» ў маі 2017 года.

vСымон РАМАНЧУК

Чарадзеі (ч.6)

Як у прыродзе... Вятруга адляцела, па
сыпала снегам, шастпраст!.. Арыядна
паздавала ўсе экзамены, Камусь ся
дзеў за партытурамі.

Бо сярод многіх рамантычных опер све
ту, «опер вялікіх», музыка Алеві нале
жыць да найлепшых!.. Нене, ці ж гэта
«на раздватры» пераскажаш?!.

— Мо выскачым у Парыж? — спыта
ла дзяўчына. — Можаш?.. У мяне там
блізкія, сваякі!.. Ну — што там нам зіма
прадвесне?!. — Пакацілі! — заахвоціўся
Камусь...

Пятнаццаты век у Канстанцыі, над
Бадэнскім возерам у нямецкай Вір
тэмбергіі. Католікі і гусіты, чэшскія
рэфарматары. Тут толькі што пасля
саборных пасяджэнняў, на кастры спа
лілі чэха Яна Гуса... Тут і нямала яўрэ
яў, якім «нясоладка» не толькі ў гэтым
горадзе... Прыгожую жыдоўку, юную
Рахэлю кахае князь Леапольд... Даўні
рымлянін — можнаўладца — сёння кар
дынал Дэ Броны — калісь у дзіўных, та
емных выпадках страціў жонку і донь
ку... Стары жыд, Элеазар — вядомы
тут залатнік не можа паладзіць з донь
кай Рахэляй, закаханай у хрысціяніне
Леапольдзе... Расправіўшыся з гусі
там, кардынал прыказвае «ўзяцца» за
жыдоў, бо «жыды яны і веру нашу топ
чуць»! Жыўём іх — у кацёл!!! Першай
пойдзе Рахэля... Акамянелы ад болю
Элеазар пакажа кардыналу: — Бачыш?
Ты ўсё жыццё доньку шукаў! Я яе, ка
лісь, знайшоў, выхаваў, яна мне, а я ёй
— роднымі мы сталі!.. Паглядзі цяпер
ты на сваю нянавісць да нас, жыдоў,
палюбуйся! Гэта ж яна — донька твая
праўдзівая!.. У КАТЛЕ!! Там! Ты задаво
лены? Бог табе, твой і мой — плаціць
цяпер!!!

— Цёця Маша, ніякіх самаходаў, ніякага
метро!.. Пяшком хадзіць будзем. Нам
столькі трэба ўбачыць!
— Ешце хоць дзенебудзь, во, з дому
вазьміце! — накрычала цётка. — А то,
каханне, жывуцьдыхаюць!..
Пабеглі ў Луўр... Баценькі, звар’яцець
можна! Гэтакае багацце! La Galerie d’Art!
— гэта мала сказаць!..
... Ведаеш, нам — студэнтам — тут льго
ты, дагаварылася!, бо ты паанглійску
больш, а?.. Чуў, я яшчэ майго француз
скага не забыла, хаця цёця Маша была
скрывілася! Яна ў нас — філалагічка;
яна нават дзядзю П’ера (цётка заве яго
Безухавым, ад Талстога!), парыжаніна,
папраўляе!..
Сабор Парыжскай Багамаці!.. Спасаў
Цярновы Вянец!.. Кожны раз стае
перад табой Эсмеральда, Квазімода,
ты — здаецца — і цяпер чуеш: гудзяць
званы! Гэта звоніць няшчасны гарба
ты званар, якога Віктар Гюго апісаў!..
Колькі тут гісторый на кожнай вуліцы,
у палацах!..
У Grand Opera — цудам папалі!.. От,
проста, падышла дзяўчына, сказала:
Мой хлопец сёння не можа, вазьміце
білеты — вы рускія, польскія? Я мову па
чула! Шчасліва вам! — Ледзь ёй грошы
сілком у рукі ўвапхнулі!. — Нене, — ска
зала яна, — у нас добра, у яго сёння да
датковы канцэрт, ён скрыпач, у Санкт
Пецярбургу яшчэ на дзень затрымалі!..
А вы — з усходу абое, а мой Nicola там,
добрага вам вечара!..
«Жыдоўка» Жака Алеві — Le JuiveJac
ques Halevy — цудоўная рэдкасць, якая
і ў нядаўніх 80х гадах была пакарыла
і Лодзь!.. Уся Польшча тады сюды з’яз
джалася ў Вялікі тэатр, як раней, у 70х
людзі сюды валам валілі на «Князя Іга
ра» Барадзіна!.. Такія то былі часы для
мастацтва!..

Як жах дзеяння!.. Але якая музыка!
Арыі кардынала і жыдазалатніка, спеў
Рахэлі — класіка над класікай!.. А яўрэй
ская пасхальная вячэраквартэт (хоць
і дуэты і трыо — ці ж горшыя!) — пака
рае сваёй веліччу. Закрый вочы — і зда
ецца — ты ў праваслаўнай царкве ста
іш! Бо Божае гэта, бо свяшчэннае ўсё
тут, бо ПАСХА! На сцэне — яўрэйская
— а ў тваёй душы — праваслаўны «Праз
дников Праздник»! Гэтак ты яе ўспры
маеш! Калі ты і сам з усходніх хрысці
ян! Калі ты католік — і ты няйнакш у ся
бе гэта ўсё возьмеш! Гэта будзе, нейк,
і твой Вялікдзень інакш — Wielkanoc!..
Бо і ты красу гэту да сэрца прытуліш,
бо яно, Божае, усюды — Святая Справа!
Бо Бог!.. Для ўсяго Чалавецтва!.. Бо
ўсякі народ, калі Бога і Любоў пража
не, — адчалавечыцца!!! Зверам дзікім
стане! Другіх, іншых — праследаваць
будзе!.. Як кардынал!..
* * *
Лодзінскі час ішоў, бег, да Пасхі Хрысто

вай людзей гатовіў... Пачаліся вясеннія
красавіковыя дні...

мая?! А цяпер — есці! Бо загаўкаю як са
бака злюшчы!..

Сёння Арыядна з Камілем хадзілі па Ба
танічным Садзе, дзе расквітаў ужо ве
лічны луг з цюльпанаў, якіх тут дзясяткі
колераў і сартоў! — кожны год НЕ маглі
ўдоваль наглядзецца сотнямі соцень
ладзяне...

* * *

Маладыя сядзелі ў сонцы на высокіх
каменяхскальніках, паміж якімі булька
лася плывучая паволі вада, а ў азерцах
ганяліся каляровыя рыбы...
Падышла да іх старая цыганка...
— Хлопча, не выпускай ты са сваіх рук
гэту паненку; яна табе суджана! Бачыш
— яна — ангел, з таго свету да цябе з’яві
лася цуда нашай песні — Анна Герман!
Бач — як якая падобная — аўтапарт
рэт!.. Табе гэтак людзі казалі? Пакажы
руку, панічок! Оо ты піяніст! Гогого,
слава ўжо ў цябе! На ўвесь свет. За
граніцу восьвось паедзеш! Нене, ні
якіх мне грошай! Вернешся, сынок,
у філармонію прыйду! Бо слаўны ты,
галоўнае ж — добры і мудры!.. Не згубі
шчасця, хлопча, музыкі і дзяўчыны!
* * *
Маладая пара нясмела сядзела тут
у абдымку... Рашылі паесці. Пабачылі,
у воддалі, нехта махаў да іх рукамі. Іа
ланта і Юрко!
— Ну, вось, — сказаў Юрко, — дзве пары,
хоць пад шлюб!.. А, пакуль што — давай
це есці! Есці! Мне хоць ваўка — авечку
падавай! Вам што, медыкіпіяністы!..
— Арыядна, мне Іаланта сказала, што
імя тваё, пагрэчаску — «сурова берагу
чая супружаскую вернасць»! Камусь,
ты бачыш — хто перад табой?!. Ведай,
запамятай, верасень, 18, думаю — ты
ўжо ведаеш!.. Дадам яшчэ — Іаланта
данесла — наша багіня і ў медыцыне
— краса; прафесархірург пад неба яе
хваліць, захлёбваецца, ужо ў клініку
бярэ!.. Так што ў цябе, Рахманінаў наш
славуты, «нос» сапраўды музыкальны,
сусветны, раз ты да яе — да новай Ан
ны Герман на выбарах, з рукой парэза
най падаўся, выбраў!..
— А, вось, Іаланта, другая фея, педыятр
не менш слаўны, будзе дзяцьмі вашымі
апекавацца! Можа і мяне, дзе калі, да
чаго ў дапамогу возьме!.. А? Багіня ты

Самалёт у Лондан адлятаў з лодзін
скага аэрапорта недзе ў пятнаццаць...
Каміль падарожнічаў да RADIOBBC
пайграць там з аркестрам канцэрт
Грыга Amoll (які там бравурны ўступ,
спеўныя мары!) і абодва канцэрты Чай
коўскага. Першы, Bmoll, з яго шалёным
энтузіязмам неспатыканага нідзе ўсту
пу, пра які рускі піяніст Рубінштэйн ка
лісь сказаў: «Яго ніхто не сыграе!!! Гэта
немагчыма!.. Маэстра Пётр — папраў,
перапрацуй!!! Выкінь гэта! Тататата,
та... — тата!!. Забудзь! Гэта НЕ пад сілу
нам, ігракам! Нікому! Вялікі Чайкоў
скі — НЕ ўступіў! — тады — зоўсім НЕ
іграй!» І слаўны ў свеце піяніст доўга
потым стаяў на каленях і плакаў, прасіў
выбачэння!!! — калі ад яго ігры, гэтага
«тататата!» шалеў увесь Парыж!..
Першы канцэрт — тут можна толькі пла
каць! Слязамі наўзрыд!!!
Другі, Gdur — тая самая, што ў папярэд
ніку, сімфанічная задума, бліскучыя
акорды і пасажы, роля скрыпак і вія
ланчэлі... Рэдка можна пачуць цяпер,
чамусьці? — «першы» — прыбіў «друго
га»?!. — гэта чайкоўскае тварэнне, зоў
сім НЕ абыякое!!!
BBC спецыяльна запрасіла Каміля для
гэтага канцэрта!.. Ён нават — злякаў
ся!.. Ніхто ў Польшчы і НЕ ЧУЎ пра гэты
твор!!! Ведалі — ёсць такі!!! Але — як яго
іграць?!. Шукалі ўсюды!!! Ну і, добра. Гэ
та будзе: Камілёвы канцэрт!..
* * *
Лодзінскі аэрапорт... Людзей многа...
Лонданскі самалёт... Тут усе Бачынь
скія... Тут і Іаланта з Юрком... За рукі
трымаюцца Камусь і Арыядна... Шчас
лівыя бацькі глядзяць на гэтыя цудоў
ныя пары...
— Для цябе там іграць буду, ведай! Ча
кай!
— Вяртайся шчасліва, мілы!!! Поспехаў
табе, мой ты РахманінаўЧайкоўскіШа
пэн мой, найдаражэйшы!!!
(канец)
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Час рэвалюцыі
(ч. 4)

са зброяй і нелегальна меў пры сабе
зброю, як і ў міжваенны час, у час
акупацыі, а таксама ў Кобрыне, куды
пасля вайны выехаў у СССР і пасяліўся
ў гэтым горадзе ў Беларусі.

Бо хто тады пойдзе бараніць іхнюю
дурную крывавую рэвалюцыю? І ўспелі
гэта ўчыніць і гісторыя пайшла крутым
нікчэмным шляхам. А чаму выбухнула
вайна ў 1914 годзе? Гаворыцца, віна
ватым было забойства аўстрыйскага
прынца, наследніка трону АстраВенг
рыі Францішка Фердынанда ў Сараеве
28 чэрвеня 1914 года, дзе ад выбуху
бомбы, а іншыя гавораць, што ад выст
ралаў Гаўрылы Прынцыпа (у забойстве
было ўмешана больш людзей) згінулі
намеснік Фердынанд і яго жонка Сафія,
княжна Гогенберг.
Як бы гэта было прычынай вайны,
а іншыя гісторыкі гавораць, што прычы
най вайны быў хуткі і паспяховы росквіт
капіталізму ў царскай Расіі і ПрусіяНем
цы баяліся гэтага як агню; мець такога
вялікага і багатага канкурэнта, які знахо
дзіўся побач, за мяжою, Расію. І можна
гэтаму верыць і не верыць. Але вайна
выбухнула і беларусы мо найбольш па
цярпелі ў гэтым, і пра бежанства ў гісто
рыі нічога не сказана, ані слова. З гэтай
прычыны бальшавікі трубілі на ўсе сто
раны, што пры царскай Расіі ўсе людзі
жылі ў галечы, у тым ліку і мужыкі, а тут
нашых бежанцаў прымалі як гасцей
рускія і хлеба хапала, і да хлеба, і праца
знаходзілася ўсім.
Бальшавікі таксама паказалі многім
народам сваё «бежанства», як гналі на
ўсход тысячы і тысячы нашых і не на
шых зняволеных у турмы і лагеры, ад
куль мала хто смяяўся і цешыўся і лю
дзі ад голаду там пухлі, а колькі мільё
наў з гэтага памерла, не палічыць. Гэта
фон праўдзівага і дзікага бальшавізму
і праўда пра яго; многіх людзей, нават
разумных, ён затуманіў з ног да гала
вы. Але цяпер я вярнуся да праўдзівага
бежанства нашых людзей і маёй сям’і.
Людзі станавіліся, як кажуць, на ногі,
і многія вучыліся грамаце, як я ўжо пі
саў, і рэформа Сталыпіна дайшла і да
нас, і была прынята належна і з поўнай
надзеяй, як крочыць наперад. А тут
вайна распачалася. Мужыкі каціліся
хто куды са сваімі фурманкамі, многія
ўміралі ў дарозе ад хвароб і іншых пры
чын. Мая бабулька з дзяцьмі і Трафім
апынуліся ажно ў Маскве, дзе на вакза
ле бабулька даведалася, што яе марш
рут ідзе ў Сібір і злякалася — дык гэта
Сібір і холад. Суцешыў яе нейкі рускі
афіцэр які сказаў: „Не бойся, бежанка,
Сибири, там будет лучше, чем в самой
России”. І так паехалі на поездзе на
ўсход. Многа дзён ехалі і не галадалі,
бо рускія ім дапамагалі і ажно даехалі
да горада Омск, над магутнай ракой
Іртыш і там спыніліся. Дзяцей (майго
бацьку і дзядзькоў) адправілі ў прыту
лак (прыют) і на месцы была школа,
і там бабулька знайшла сабе працу,
а Трафім пачаў канчаць сярэднюю аду
кацыю. Ён, як я ўжо пісаў, у Дубічах кон
чыў двухкласнае народнае вучылішча,
пасля яшчэ ў БелайПадляшскай кон
чыў адзін клас гімназіі, і вайна спыніла
яго далейшую вучобу. А быў здольны.
Апрача маёй сям’і ў Омску спыніла
ся сям’я з прозвішчам Вавюрка з вёскі
Тапаркі. Былі гэта Георгій і сястра Пара
скева; імён іх бацькоў не ведаю. У іх яш
чэ ў Омску ў 1916 годзе нарадзіўся сын
Мікалай, які быў дзеячам і настаўнікам
у вёсцы Сакі ўжо пасля Другой сусвет
най вайны. Ясна, усе яны вярнуліся да
моў, як і мая сям’я ў 1922 годзе. Георгій

заснаваў сваю сям’ю, а Параскева вый
шла замуж. Пра лёс іх бацькоў і наро
джанага ў Омску брата не ведаю. Я доб
ра ведаў Георгія, Параскеву, Мікалая,
калі быў лістаношам і амаль штодзень
бываў у вёсцы Тапаркі.
Як жылося дзеткам у прытулку?
Лічыць што добра, бо царскі ўрад кла
паціўся аб іх лёсе, хаця... Кіраўніком
(заведуюшчай) прытулку была нейкая
Еўдакія Старадубцава, мела дачку Лізу,
гімназістку, і яна крыўдзіла дзетак, бо
прадукты прызначаныя для дзяцей
яна крала і амаль штовечар рабіла гуль
бішча на другім паверху будынка, у сва
ім памяшканні з царскімі афіцэрамі,
пасля белымі, чырвонымі. Дзеці часта
галадалі, а на скаргі, вядома, нясме
лыя, коратка адказвала: „А вам только
жрать и срать, а я люблю экономию”.
Відаць, добра была «эканомія», калі
чэкісты з падвалаў прытулку ў 1922 го
дзе, калі ўжо нашы бежанцы выбіраліся
вяртацца дамоў, выносілі адтуль многія
скрыні з прадуктамі прызначанымі для
дзяцей, а ў прадуктах такіх як сыр, мас
ла і і іншых было поўна чарвей. Заведу
юшчую Старадубцаву выдаў чэкістам
яе падстрэлены стукнуты розумам слу
га, бо штосьці ў нечым не паладзіліся
і той пабег да чырвоных. Так мне баць
ка гэту гісторыю расказваў і здавалася,
што лёс кіраўнічкі ўжо вырашаны, бо
чэкісты, здавалася, не цацкаліся. Але
тут не так; чэкісты ў большасці выпад
каў забівалі нявінных людзей, а жулікаў
і зладзеяў не чапалі. Ясна: воран ворану
вока не выдзеўбе. Але пра гэты выпа
дак я яшчэ буду пісаць у далейшай част
цы маіх успамінаў.
А цяпер вярнуся да распачатай гі
сторыі пра нашых бежанцаў. Бежанцы
жылі, як і ўсе людзі. У горадзе было
мноства аўстрыйскіх ваеннапалонных
і сярод іх многа жыхароў з Галіччыны
і Заходняй Украіны, і яны не хацелі
ваяваць з рускімі салдатамі, а іх сілай
загнаў у сваю армію аўстравенгер
скі ўрад, бо іх тэрыторыя была пад

захопам той жа чужой дзяржавы,
якая вяла вайну з Расіяй Тут яны мелі
волю і пашану рускага народа. І вось
мая бабулька Агафія пазнаёмілася
з адным з іх, а ён называўся Дзмітры
Шуль, чалавек на той час адукаваны,
выдатна ведаючы нямецкую мову, як
і польскую, ужо не гаворачы пра ўкраін
скую. Перад вайной ён дзевяць гадоў
працаваў у аднаго нямецкага гаспада
ра пад Берлінам і добра ведаў абычаі
саміх немцаў. І вось яны: мая бабуль
ка (і з гонарам магу назваць дзедам)
і Дзмітры Шуль павянчаліся ў царкве
і сталі сужонствам. Толькі дзіўна, што
мая бабулька да самой смерці насіла
сваё прозвішча Панфілюк. Відаць, там
не выдалі дакументаў на гэты царкоў
ны шлюб. І відаць гэта не было ў нікога
ў галаве; а зноў ішла вайна на смерць
і жыццё. Дзеці падрасталі і добра вало
далі рускай мовай і хадзілі з бабулькай
і дзедам па горадзе Омску і цешыліся
магутнасцю і прыгажосцю ракі Іртыш
і прытока ракі Омкі, што працякала па
сярэдзіне горада. А таксама дубровамі
навокал горада распаложанага пася
род стэпу. Тайга пачыналася ў сто кіла
метраў ад горада на ўсходзе. Навокал
чарназём і не знойдзеш нідзе каменя.
Сеялі толькі яравыя расліны, пераваж
на пшаніцу. Мужыкі, хто не лодыр, і як
кажуць: аб дабры не ведалі сваім.
Хіба ў першы год бежанства, калі
яшчэ цар правіў і рубель нешта быў вар
ты, аднойчы мае дзядзькі, праходзячы
дубровай (можа я дрэнна называю дуб
ровай, бо каля Омска дубы мабыць не
растуць з прычыны холаду?), адзін з іх,
найстарэйшы Федзя, знайшоў каля ча
лавечага дзярма пояс з кабурай, у якой
блішчэў рэвальвер наган. Відаць, нейкі
рускі афіцэр пап’янаму, калі выконваў
сваю «нужду», забыўся пра зброю і так
пакінуў. Дзядзька скарыстаў і бабуля
на рынку за наган старгавала 25 руб
лёў, а гэта былі немалыя грошы ў той
час. Бо пасля рублі пакаціліся ўніз
і ў канцы нічога не былі вартыя. І дзіў
на, мой дзядзька Фядосій меў нейкую
цягу да зброі, бо ніколі не расставаўся

І час так ляцеў. Бежанцы прывыкалі
да новага складанага жыцця і лёсу. Тра
фім вучыўся і пасля бальшавіцкай рэ
валюцыі ў Расіі 7 лістапада 1917 года
жыццё станавілася цяжэйшым і голад
пракраўся да людзей у такой багатай
Сібіры. І тут улады мяняліся і бальшаві
кі не мелі вялікага поспеху і спачатку
ўладу ўхапілі эсэры. У лістападзе 1917
года ўладу пераняў Аляксандр Калчак
і яго палац стаяў насупраць прытулку,
дзе жылі нашы бежанцыдзеці. Бо но
вы ўладар — Калчак сваёй сталіцай
чамусьці выбраў горад Омск над Ір
тышом і правіў больш года. І некалькі
слоў пра гэтага чалавека. А. Калчак
жыў у 18731920 гг., рускі адмірал
(1917), палітык, афіцэр. У час Першай
сусветнай вайны камандзір Чарнамор
скага флоту. Вялікі вучоны і палярнік,
гэта ён самы аддалены на Ледавітым
акіяне адкрыў астравы і шырока ды
дакладна апісаў іх прыроду даў назвы
некаторым гарам, азёрам і іншым геаг
рафічным аб’ектам. У яго палітычным
перавароце і ў захапленні ўлады вы
датна дапамог Чэшскі Корпус, які скла
даўся менавіта з гэтых успомненых
аўстравенгерскіх ваеннапалонных,
якіх поўна было ў Омску. Наколькі яны
былі лаяльныя да адмірала і ішлі ў бой
з бальшавікамі і мелі немалыя перамо
гі над гэтай чырвонай чумой, настолькі
крывадушна і без гонару выдалі гэтага
чалавека ў лапы чырвоных у студзені
1920 года, бо бальшавікі паабяцалі кор
пусу, што калі яны аддадуць свайго ка
мандзіра Калчака ў іх рукі, тады могуць
свабодна вяртацца ў свае краіны і ніхто
не будзе іх зачапаць. І на дзіва і то вель
мі — слова стрымалі. І калі нашы бе
жанцы вярталіся дамоў з Сібіры ў 1922
годзе, дык разам з імі ехала мноства
гэтых людзей з Корпуса.
А бальшавікі па сваёй дзікай лютас
ці замардавалі гэтага выдатнага чала
века Калчака ў 1920 годзе ў горадзе
Іркуцк. І варта, каб імя гэтага вучонага
і адмірала вярнулі на сваё пачэснае
месца і каб важныя вуліцы Іркуцка (і не
толькі тут) насілі яго імя. Стаць на гэта
сёння гаротную Расію! Думаю, што так!
Ёсць такая пагаворка: „Россию умом
не поёмёшь, аршином не имеришь”.
А жаль, такая праўда...
Цяпер вярнуся да нашых бежанцаў.
Трафім сваю сярэднюю адукацыю кон
чыў ужо пры ўладзе Калчака з выдат
нымі ацэнкамі і маю гэта яго школьнае
пасведчанне (ксеракопію). Гэта добрая
памятка. У 1919 годзе Трафім стаў
настаўнічаць у вёсцы Калычанская
і вучыў дзетак грамаце ў далёкай сібір
скай вёсцы.
А голад наступаў, а таксама розныя
хваробы. На Сібіры бальшавікі давялі
да гэтага. І ўсе бежанцы, дзе б яны не
прабывалі, на велізарнай і ахопленай
хаосам, голадам, холадам, разбоем...
Расіі, спяшаліся дамоў на голыя па
надворкі, палеткі, агароды... Уцякалі
з гэтай Расіі, жыхары якой на пачатку
сустракалі нашых людзей як родных
братоў і сясцёр.
(працяг будзе)

vМікалай ПАНФІЛЮК
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У нас ткуць габелены
Габелен — непаўторная
мастацкая праца, якую ро
біцца ў адну аснову. Май
стэрню ў гміннай галерэі
імя Тамары Саланевіч у На
раўцы Гайнаўскага павета
вядзе Малгажата Краўчык,
настаўніца пластыкі.
У вясковых святліцах у Плянце і Семя
ноўцы ды майстэрні ў Нараўцы ахвотна
займаюцца жанчыны з Нараўчанскай
гміны, між іншым, Альжбета Кунцэвіч
з Лешукоў, Зіна Рубчэўская з Новага
Ляўкова, Феліцыя Баркоўская, Галіна

 Выстаўку габеленаў адкрыў
войт Яраслаў Галубоўскі (стаіць пасярэдзіне).

ГрыкаБірыцкая, Ірэна Васько, Люцына
Зданоўская і Лена Харкевіч з Плянты,
Лідзія Бельская з Тарнопаля ды Барбара
Бірыцкая, Анна Засім, Альжбета Маты
сюк, Галіна Панькоўская і Марыя Шыма
нюк з Семяноўкі.
Ткацтва габеленаў — гэта іх хобі. Яны вы
конваюць свае працы з выкарыстаннем
ваўняных і баваўняных каляровых нітак ды
іншых матэрыялаў. Добра атрымліваюцца
тканыя краявіды, матывы кветак і іншай
расліннасці. Яны выконваюцца дзесяткамі
гадзін. Тут патрэбны здольнасці і цярплі
васць падчас працы. Кожная асоба індыві
дуальна разгортвае свой талент. Кожная
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да нядзелі ўключна, ад гадзіны
10й да 18й. З нагоды адкрыцця
выстаўкі 18 чэрвеня гэтага года га
лерэя выдала каляровы буклет са
здымкамі лепшых прац. У адкрыці
багатай у мастацкія працы экспазі
цыі ўдзельнічалі Яраслаў Галубоўскі,
войт Нараўчанскай гміны, Анатоль
Раманчук, старшыня Гміннай рады,
загадчыкі гмінных культурных устаноў,
гмінныя радныя і аўтаркі прыгожых га
беленаў.
vТэкст і фота
Янкі ЦЕЛУШЭЦКАГА

майстрыха ідзе сваёй дарогай. Мае свой
індывідуальны стыль работы.
Працы можна агледзець у нараўчан
скай галерэі кожны тыдзень ад серады
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Навуковатэхнічны прагрэс рухаецца,
нягледзячы на нестабільнасць у сучас
ным свеце, на войны, эпідэміі, дыктатар
скія рэжымы і іншыя перашкоды. Праўду
кажучы, часцяком пераадоленне розных
перашкод гэта ўжо ёсць прагрэс. Вось на
прыклад лукашэнкаўскія ўлады зрабілі
ўсё, каб звесці беларускую мову на ўзбоч
ча навукі і тэхналогій. І сёння выкарыстан
не яе ў беларускай краіне звузілася больш,
чым гэта было нават за савецкім часам.
Аднак нягледзячы на неспрыяльныя ўмо
вы, многія беларускія навукоўцы не толькі
захоўваюць беларускую мову, але і робяць
яе мовай навуковай дзейнасці.
Адным з прыкладаў такога выкары
стання мовы — Аб’яднаны інстытут праб
лем інфарматыкі Нацыянальнай акадэміі
навук Беларусі. Ужо даволі даўно ў сеціве
існуе сайт Лабараторыі распазнавання
і сінтэзу маўлення, дзе ўсё пабеларуску.
Каб пазнаёміцца з сайтам лабараторыі,
трэба набраць у інтэрнэце адрас https://
ssrlab.by.
Пры першым поглядзе на галоўную
старонку ніяк не знойдзеш адказу на пы
танне: што гэта за сінтэз маўлення? Толь
кі пры больш уважлівым вывучэнні пар
тала пачынаеш разумець, што ходзіць,
сярод іншага, пра магчымасць разнастай
нымі ІТдадаткамі пераўтвараць сказа
нае голасам у надрукаваны тэкст.
„Лабараторыя распазнавання і сінтэзу
маўлення была заснавана ў 1974 годзе
спачатку як аддзел Цэнтральнага навуко
вадаследчага інстытута сувязі (ЦНДІС),
а з 1986 года як лабараторыя Інстытута
тэхнічнай кібернетыкі НАН Беларусі. Га
лоўны навуковы напрамак дзейнасці ла
бараторыі — тэорыя распазнавання і сін
тэзу маўлення і прымяненне маўленчай
сувязі ў чалавекамашынных сістэмах”,

— так характарызуюць напрамак сваёй
дзейнасці супрацоўнікі лабараторыі ў руб
рыцы „Навуковы накірунак”.
Далей у дадзенай рубрыцы ідзе апі
санне працы вельмі мудрагелістымі на
вуковымі словамі. „Высакаякасны шмат
моўны і шматгалосы сінтэз маўлення па
тэксце грунтуецца на выкарыстанні ала
фонных элементаў (усяго парадку 1000
шт.) натуральнага маўлення з максімаль
на магчымай імітацыяй зададзеных муж
чынскіх і жаночых галасоў”, — распавя
даецца там. У перакладзе на звычайную
мову гэта значыць, што навукоўцы дасле
дуюць як гучаць адны і тыя ж словы, вы
казаныя рознымі галасамі і інтанацыямі,
каб потым гэтыя словы правільна былі
запісаны ў тэкст, тобок сінтэзаваны.
Калі машына здольная распазнаць ча
лавечыя словы, то зразумела, яна можа
і выканаць тыя каманды, што голасам
дае чалавек. Гэта безумоўна мае вялікае
практычнае значэнне. Да прыкладу, гэ
та можна выкарыстоўваць як інтэрнэт
сэрвіс па тэлефоне — замова квіткоў
і паслуг, як тэлефонныя сістэмы аўтаін
фармавання, як пакрокавыя інструкцыі
па мантажы і наладцы абсталявання, як
сістэмы камп’ютарнага навучання мове
і маўленню і гэтак далей. І гэта толькі ма
лая частка мэт, якія ставяць перад сабой
навукоўцы і якія ўзгадваюцца ў падруб
рыцы „Мэты дзейнасці”.
Адным з вынікаў працы лабараторыі
з’яўляюцца пераклады з рускай мовы
юрыдычных тэкстаў, а менавіта розных
кодэксаў, якія дзейнічаюць у Беларусі. На
сайце яны з’явіліся літаральна напачатку
чэрвеня. Гэта сведчыць аб тым, што Лаба
раторыя распазнавання і сінтэзу маўлен
ня актыўна працуе.
vАляксандр ЯКІМЮК
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95 гадоў з дня нараджэння

Віктара СІКОРЫ

Адзін з кіраўнікоў Саюза беларускай мо
ладзі ў Паставах, камандзір антысавецка
га атрада на Пастаўшчыне, вязень сталін
скага канцлагера Віктар Сікора нарадзіўся
12 ліпеня 1925 г. у вёсцы Малыя Алашкі
Дзісенскага павета Віленскага ваяводства
(цяпер Шаркоўшчынскі раён Віцебскай воб
ласці). Паходзіў з сям’і будучага вядомага
беларускага селекцыянера Івана Сікоры.
Віктар Сікора скончыў 6 класаў поль
скай школы. У Другую сусветную вайну
ў 1942 г. скончыў 6месячныя настаўніцкія
курсы і паступіў у Пастаўскую настаўніц
кую семінарыю. У ліпені 1943 г. прайшоў
курсы малодшых кіраўнікоў Саюза белару
скай моладзі ў Альбярціне пад Слонімам.
У гэтай школе атрымаў званне грамадо
вага. Стаў адным з кіраўнікоў (кіраўніком
пры настаўніцкай семінарыі ў Паставах)
СБМ у Паставах.
У канцы 1943 г. Сікора на курсах старэй
шых кіраўнікоў СБМ у Менску пазнаёміўся
з Усеваладам Родзькам, Франішкам Ку
шалем, Аўгенам Калубовічам, Наталляй
Арсенневай і Радаславам Астроўскім.
Увесну 1944 г. далучыўся да Беларускай
незалежніцкай партыі, стаў кіраўніком яе
Пастаўскага камітэта. Вядома, што тады ж
прымаў у БНП Аўгена Жыхара, які збройна
ў атрадах „Чорнага ката” змагаўся з савета
мі ажно да студзеня 1955 г.
Летам 1944 г. у час адыходу немцаў Сі
кора застаўся ў Беларусі, атрымаўшы за
гад ад Усевалада Родзькі застацца ў тыле
Чырвонай Арміі для прыёму баявой групы
і стварэння беларускага падполля. Прыз
ваны ў Чырвоную Армію, нейкі час служыў
пісарам роты ў Белай Царкве (Украіна), але
ў лістападзе 1944 г. дэзерціраваў, хаваўся
ў родных мясцінах.
Вясной 1945 г. Сікора арганізаваў парты
занскі аддзел, які налічваў некалькі дзясят
каў чалавек і меў кулямёты, аўтаматы, він

тоўкі, гранаты і іншую зброю. У жніўні 1945 г.
здаўся савецкім уладам, быў амніставаны
і жыў пад наглядам у роднай вёсцы. Аднак
5 снежня 1945 г. арыштаваны НКВД, зняво
лены ў Вялейскай турме. У гэтай турме, дзе
яго моцна катавалі, напісаў верш.
Віктара Сікору засудзілі паводле артыку
ла 63I Крымінальнага кодэкса БССР да 10
гадоў пазбаўлення волі ў канцлагерах, з па
ражэннем у правах на 5 гадоў. Працаваў
на капальнях золата ў Якуціі, пасля — у тай
шэцкім „Азерлагу”. Паводле ўспамінаў
старэйшай сястры Лідзіі, бацькава слава
садаводаселекцыянера дапамагла Вікта
ру выжыць у зняволенні: калі пра юбілей
Івана Сікоры напісала маскоўская газета
„Правда”, Віктара перавялі з прац у капаль
нях золата і лесанарыхтовак працаваць
у лазню.
У канцы 1954 г. Віктар Сікора вярнуўся
ў Беларусь у родную вёску Малыя Алашкі,
дзе жыў да канца жыцця. Дапамагаў баць
ку, скончыў сельгасакадэмію, пісаў вершы.
Пасля вызвалення і вяртання на радзіму
сустрэўся і пасябраваў з настаўніцай, кіраў
нічкай культурнаасветнага цэнтра імя Язэ
па Драздовіча ў Германавічах Адай Райчо
нак. Разам яны стварылі ў Малых Алашках
музей Івана Сікоры і даглядалі ягоны сад.
Віктар Сікора дагэтуль не рэабілітава
ны афіцыйна. 22 траўня 1992 г. прэзіды
ум Віцебскага абласнога суда пастанавіў
прысуд ваеннага трыбунала войскаў МУС
Маладзечанскай вобласці ад 8 мая 1946 г.
і вызначэнне ваеннага трыбунала БВА ад
7 жніўня 1956 г. „у адносінах Сікоры пакі
нуць без змен”. Памёр Сікора 1 ліпеня 2008
г., пахаваны на могілках у вёсцы Мельніца
на Шаркоўшчыне. У 2015 г. у Глыбокім
прайшла прэзентацыя кнігі яго вершаў
„Шурпатая дарога”, якая была выдадзена
намаганнямі грамадскіх арганізацый.
vУладзімір ХІЛЬМАНОВІЧ
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Аўтобусы ад маршалка
Адновіцца курсаванне 21 аўтобуснага
маршрута транспартнага прадпрыем
ства PKS Nova ў рэгіёне.19 чэрвеня мар
шалак Артур Касіцкі падпісаў кантракт
з падляшскім ваяводам аб суфінансаван
ні з Фонду развіцця аўтобуснага транс
парту. У канферэнцыі перад аўтавакза
лам у Беластоку прынялі ўдзел таксама
намеснік міністра інфраструктуры Рафал
Вебер, намеснік маршалка Марэк Ольб
рысь, сенатар Яцэк Багуцкі і прадстаўнікі
мясцовага самакіравання.

размешчаных на Падляшшы і вось так
павінна выглядаць вельмі добрая прапа
нова па перавозах.

Новыя злучэнні будуць каштаваць
9,8 млн. злотых; 5,8 млн. злотых пасту
піць з Фонду развіцця аўтобуснага тран
спарту. Кантракт будзе выконваць PKS
Nova да канца 2020 года.

— Супрацоўніцтва, пачынаючы з вы
шэйшага ўзроўню, ад прэзідэнта, праз
урад, парламент і органы мясцовага са
макіравання: ваяводства з маршалкам,
паветы, гміны, гарады — гэта тое, што

— Дадзены кантракт складае амаль
10 млн. злотых і амаль 2 млн. кіламет
раў пераеханых да канца гэтага года.
Гэта 21 лінія ў гэтым годзе, а можа быць,
і больш у наступным годзе. Разам з ва
яводскай радай і раднымі гарантуем,
што Падляшскае ваяводства не будзе
падлягаць камунікацыйным выключэн
ням, як у выпадку са знешняй сувяззю,
так і ўнутры рэгіёна, — сказаў маршалак
Касіцкі. Ён таксама падкрэсліў, што дзей
насць урада дазваляе жыхарам рэгіёна
не толькі дабірацца да вялікіх гарадоў
і скарыстацца іх медыцынскай, культур
най ці спартыўнай прапановай, але і пе
рамяшчацца ўнутры і атрымаць асалоду
ад пераваг і прыгажосці рэгіёна.
Падляшскі ваявода Багдан Пашкоўскі
ацаніў, што травеньскі набор, у рамках
якога падалася заява Ваяводскай упра
вы, карыстаецца вялікай папулярнасцю
ў органах мясцовага самакіравання. Уся
го было атрымана 11 заявак, дзякуючы
якім рэгіён атрымае ў агульнай склада
насці 37 аўтобусных маршрутаў даўжы
нёй прыблізна ў 2,7 тысячы кіламетраў.
— Я вельмі рады, што ў гэты апош
ні набор, які быў абвешчаны некалькі
тыдняў таму, маршалак Падляшскага
ваяводства Артур Касіцкі вырашыў па
даць заяўку на фінансаванне больш за
20 аўтобусных ліній, такім чынам даючы
жыхарам ваяводства сур’ёзную прапа
нову для грамадскага транспарту, — пад
крэсліў намеснік міністра Рафал Вебер.
— Я перакананы, што гэтыя лініі будуць
выкарыстоўвацца для бяспечнай і кам
фортнай камунікацыі не толькі са сталі
цай ваяводства. Гэтыя лініі спалучаюць
сталіцы розных паветаў і гмін, шырока
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Сенатар з Падляшша Яцэк Багуцкі
падзякаваў міністру інфраструктуры
за тое, што ў яго дастаткова грошай не
толькі на галоўныя нацыянальныя марш
руты, але і на меншыя, але важныя для
мясцовых жыхароў дарогі. Ён падкрэс
ліў важнасць супрацоўніцтва паміж цэнт
ральнай і мясцовай адміністрацыяй.

стварае і дазваляе змагацца з каранаві
русам у цяжкія часы, каб грошай хапіла
на бягучыя і інвестыцыйныя выдаткі.
Маршалак Касіцкі заявіў, што абноўле
ныя лініі — не апошняе слова мясцовага
самакіравання Падляшша адносна каму
нікацыі ў рэгіёне:
— Гэта толькі пачатак. Я спадзяюся,
што ў гэтай складанай сітуацыі нам удас
ца развіваць суполку PKS Nova, якая
з’яўляецца нашым „вочкам у галаве”
і вельмі важная з пункту гледжання за
беспячэння асноўных патрэб жыхароў
рэгіёна.
Кантракт будзе выконвацца PKS Nova
да канца 2020 года. Падляшша — адно
з першых ваяводстваў, якія рэалізуюць
такую праграму, і аўтобусы вернуцца на
дарогі. Аўтобусы вернуцца на маршруты:

Беласток — Гайнаўка, праз Кур’яны, Заблудаў, Нарву, Храбустоўку, Трывежу, Дубіны;
Беласток — Ганёндз, праз Кнышын, Крыпна, Чахавізну, Монькі;
Беласток — Шацілы, праз Агароднічкі, Супрасль, Пачапок, Шудзялава, Крушыняны;
Сувалкі — Беласток, праз Ліпск, Саколку;
Пуньск — Сувалкі, праз Смаляны, Калетнік;
Сейны — Саколка, праз Аўгустаў, Беласток;
Сувалкі — Сейны, праз Краснопаль, Вігры;
Сейны — Саколка, праз Сувалкі, Беласток;
Ломжа — Белавежа, праз Візну, Завады, ЯжэваСтарое, Тыкоцін, Харошчу, Беласток;
Граева — Сувалкі, праз Падхаінкі, Райгруд, Навінку, Аўгустаў;
Граева — Беласток, праз Ганёндз, Монькі;
Кольна — Гонёндз, праз Ломжу, Візну, Завады, Яжэва Старое, Тыкоцін, Харошчу, Беласток;
Беласток — Сямятычы, праз Клюковічы, Зубачы, Чаромху, Гайнаўку, Трывежу,
Навакорніна;
Цехановец — Беласток, праз Браньск, Лапы;
Цехановец — Сямятычы, праз Перляева;
Замбраў — Шацілы, праз РуткіКасакі, ЯжэваСтарое, Беласток, Супрасль, Крушыняны;
Беласток — Замбраў, праз Бакіны, Саколы, ВысокаеМазавецкае;
Замбраў — Кольна, праз Чырвоны Бор, Ломжу, Малы Плоцк;
Чаромха — Беласток, праз БельскПадляшскі;
БельскПадляшскі — Гайнаўка;
(лук)
БельскПадляшскі — Сямятычы.

Выкарыстоўвайце бытавыя адходы экалагічна
Лупіна ад банана — на тлю (мшыцы).
Тля любіць агароды як адкрыты бар...
Гэтыя кузуркі сапраўды могуць дакучаць
раслінам. Але напалохаюць іх... банана
выя лупіны! Проста нарэжце іх нажом
і ўцісніце ў зямлю побач з заражанымі
раслінамі, і тля ўцячэ.
Яечныя шкарлупіны — на слімакоў.
Пакрышыце яечныя шкарлупіны і па
сыпце імі глебу, і ад слімакоў не будзе...
слізкага знаку. Акрамя таго, шкарлупіны
дададуць у глебу кальцыю.
Кававая гушча — для паляпшэння
якасці глебы. Рэгулярна пасыпайце ёю

ў тых месцах, калі расліны не хочуць рас
ці. У кававай гушчы ёсць фосфар, калій
і магній, але яны павышаюць узровень
кіслотнасці, таму не сыпце яе каля аза
лій і гартэнзій.
Шкарлупіны арэхаў — як культыватар.
Шкарлупіны арахісу і фісташак (піста
цый) з’яўляюцца добрым дадаткам да
зямлі, паколькі яе разрыхляюць. Не за
будзьцеся спаласнуць іх ад солі, пакуль
укінуць у зямлю, таму што соль можа
нанесці шкоду раслінам. УВАГА: Шкарлу
піна грэцкага арэха таксічная!!! (лук)
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Сярод чытачоў, якія на працягу ме
сяца дашлюць у рэдакцыю правіль
ныя рашэнні, будуць разыграны кніж
ныя ўзнагароды.
Адказ на адгаданку з 24 нумара
Саратаў, квас, двор, цаля, Японія,
смурод, каша, Дэкалог, чын, Данія,
ген, рыс, Бона, смятана, шырыня, саў
гас, горад, іней, паравоз.

1. востраў на ўсходзе Міжземнага
мора, 2. самакіраванне, 3. „галосны”
горад на ўсходзе Магілёўскай вобласці,
4. вострая заразная хвароба, „чорная
смерць”, 5. айчына, 6. установа для па
казу акрабатаў, клоўнаў, прэстыдыжы
татараў, 7. ганаровае месца ў хаце пад
абразамі, 8. амерыканскі штат між Ці
хім і Ледавітым акіянамі.
Адгаданыя словы запісаць у выз
начаныя дарожкі, пачынаючы ад по
ля з лічбай. У светлых палях атрыма
ецца рашэнне — пагаворка. (ш)
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Рашэнне: Цяпер складаны час для
гумарыстаў бо ўрад смяшнейшы за
нас.
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12.07 — 18.07
(22.03. — 20.04.) 12-14.07. выкарыстаеш
сваю ўяву і здольнасць прадбачання. 1317.07. гарачыя рандэву. На працы можаш
адчуць фрустрацыю з-за таго, што цябе гучна
не хваляць. 12-17.07 лепш не ідзі ў іншае месца работы. Хутка і спраўна паафармляеш усе
справы. Можаш вярнуць сабе страчанае. Пільнуй здаровую дыету.
(21.04. — 21.05.) Ажыццяўляй свае планы.
У галаве ў цябе перш за ўсё зараблянне грошай. Хоць твае інтэлектуальныя каштоўнасці
немалыя ды добрыя рысы характару, задбай
і пра сваю красу, пераглянь і дапоўні свой гардэроб. На працы, хаця будзе нервова вакол
цябе, тваёй пазіцыі нічога не пагражае. Цешся
кожнай хвілінай.
(22.05. — 22.06.) Возьмеш справы ў свае рукі
і давядзеш іх да ўдалага канца. Да 14.07. нішто
не перашкодзіць твайму лагічнаму і практычнаму мышленню. 14-18.07. твая эластычнасць,
незалежнасць і сучаснасць у дзеяннях выдатна
паможа табе ў прафесійным поспеху. На рабоце дастанеш ветру ў ветразі. Можаш шмат
зарабіць. Лепш адмаўляйся ад салодкага.
(23.06. — 23.07.) 12-14.07. развівай свае мастацкія захапленні. 12-14.07. удасца пазбегнуць паслядоўнасці сваёй памылкі. 13-17.07.
не дай сябе ўцягнуць у змаганне сярод мацнейшымі; навучыся казаць «не». Будзеш клапатлівы, апякунскі, добры для іншых. 12-16.07.
канкурэнцыя схоча падставіць табе нагу; будзь
пільны — абернеш гэта супраць іх. Агарні сваё
цела чуласцю і клопатам. Можаш зрабіць
штосьці непаўторнае.
(24.07. — 23.08.) 12-14.07. адчуеш шчасце
і задавальненне ад таго, што маеш. Услухайся
ў сваё здароўе. Не ашчаджай на лекарах! На
працы атрымаеш шанц увядзення ў жыццё піянерскіх ідэй. Закаханымі Львамі лёгка цяпер
маніпуляваць. У жыццё самотных Ільвоў укрочыць нехта новы; хаця спачатку можа табе не
спадабаецца, але гэтая сувязь будзе мець вялікі патэнцыял. На працы будзеш баявіты, але
будзь асцярожны і думай цвяроза. Канкурэнцыя схоча праверыць, ці маеш туза ў рукаве;
будзеш мець саюзнікаў, якія змогуць нават пазычыць табе касу. Пастаў на лячэбныя зёлкі.
(24.08. — 23.09.) Развінеш свае зацікаўленні,
сустрэнеш цікавых людзей. Зоркі спрыяюць
новым мерапрыемствам. Калі былі страты ў тваім бізнесе, адробіш іх. Трэба будзе схадзіць да
акуліста. Твая прафесійная пазіцыя настолькі
моцная і абы-хто яе не падкапае. Зоркі навучаць цябе ўшанавання для дробных і на выгляд
малаважных спраў. Нанова ўстановіцца іерархія каштоўнасцей.
(24.09. — 23.10.) Усяго дасягнеш, але запануй
над эмоцыямі, якія будуць катлавацца. Гэта не
час, каб здабываць новыя рынкі і прапановы.
Прыдадуцца затое дысцыпліна і засяроджанне. Паявяцца ўсё ж новыя перспектывы. Сябры зайздросцяць табе поспехаў. Рэкламуй
свае паслугі ці прадукты. У фінансах стабільна,
не ўбачыш дна ў кашальку. 13-17.07. старыя
канфлікты і прэтэнзіі вернуцца з поўнай моцай.
Схочацца пабыць аднаму. Не загарай задоўга
на сонцы.
(24.10. — 22.11.) Знікнуць стрэсы і турботы.
Зоркі шыкуюць табе многа цікавых прапаноў
і памогуць табе іх выбраць. Цешся тым, што
маеш. Многа будзе адбывацца вакол цябе. На
працы папхнеш наперад найважнейшыя справы. Але цяжка будзеш зносіць крытыку (асабліва 13-17.07.), выявіцца праціўнік, што цікаваў
за спінай. Пі напар з хвошчкі. Скарпіёны, асабліва з ІІІ дэкады, патрабуюць больш руху.
(23.11. — 22.12.) Перастанеш вагацца і аглядвацца за сабой. Дасканалая інтуіцыя дасць табе ўнікнуць у справы, незразумелыя для іншых.
Пакуль не ідзі наперад з незавершанымі праектамі. У фірме ты моцны з калектывам. Адкрыюцца перад табой новыя магчымасці і ўдасца
зусім выпадкова зрэалізаваць штосьці здаўна
для цябе важнае. Самотны Стралец няхай выкарыстае сваю папулярнасць.
(23.12. — 20.01.) Будуць добрыя нагоды, каб
упарадкаваць старыя справы, а таксама змабілізаваць іншых да эфектыўнай працы. Могуць
прынесці прыбытак грошы інвесціраваныя
калісьці. 13-17.07. сустрэча больш чым сямейная (змаганне за ўплывы, маёмасць?). На
працы цябе дацэняць, пахваляць, 12-16.07. пагавары з шэфам пра павышэнне, пры моцных
аргументах даб’ешся таго, чаго хочаш.
(21.01. — 19.02.) Новыя магчымасці, прыліў
энергіі і творчых сіл. На працы падвучышся, падшліфуеш мову, запішыся на 13-17.07. змераеш
сілы з уласнымі траўмамі; памятай, смех — найлепшае лякарства. З нічым не пераборшчвай.
(20.02. — 21.03.) Цверазей ацэніш сітуацыю.
12-14.07. пазнаёмішся з кімсьці, хто многа зменіць у тваім жыцці. Пільнуйся: 13-17.07. можаш
беззваротна страціць чыйсьці давер. Хопіць табе веры ва ўласныя магчымасці, неабходнай,
каб здзейсніць свае мары, напрыклад, аб лепшай пасадзе. Але не праводзь часу дацямна
і ў выходныя ў фірме! На найлепшыя задумы
натрапіш у час адпачынку! Не катуй сябе галадоўкай!
Агата АРЛЯНСКАЯ
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Як Панам[ерыкан]скі канал

Панамскі канал паміж Ці
хім і Атлантычным акіянамі
быў пабудаваны ў 1881
1914 гадах. Але не пра яго,
і не пра Амерыку тут пой
дзе мова, а пра іншыя каму
нікацыі...

Я

шчэ паўгода таму можна было з рані
цы выбрацца з цяперашняй сталіцы
Падляшскага ваяводства ў колішнюю,
значыць у напрамку Драгічына, і дабрац
ца туды ў даволі прыстойную пару. Ну,
але ж жыццё не стаіць на месцы — pantha
rei — усё плыве, як гаварылі старажытныя
грэкі. Гэтак жа і наш публічны транспарт,
які ўсё больш і больш згортваецца. Бо
згортваецца насельніцтва з нашых мяс
цовасцей — адпраўляецца за Стыкс або
ў больш шырокі свет і на публічным тран
спарце штораз менш карыстальнікаў. Па
правілах эканомікі згортванне попыту
цягне за сабою і згортванне прапановы;
у нашым выпадку — транспартнай. А яшчэ
і апошнія эпідэміялагічныя абмежаванні
дадаткова выштурхнулі частку маршрутаў
у адсутнасць...

З

орак гадоў таму ездзіў я ў Варшаву роз
нымі маршрутамі і спадзяваўся, што
і цяпер мой аўтобус пакалясіць па адной
з іх, магчыма па найкарацейшай — цераз
Сулеювак, Добрае і Венграў. А ён шпарыць
на Тарэспаль. Перад МінскамМазавецкім
заўважаю будову зусім новай дарожнай
магістралі. І зусім выпадкова засацыява
лася яна мне са славутай „алімпійкай”,
пабудаванай паміж Берасцем і Масквою
пад маскоўскую алімпіяду ў 1980 годзе.
Падумалася мне, што пабачаная мною на
вінка з’яўляецца такім транс’еўрапейскім
прадаўжэннем колішняга алімпійскага
подзвігу...

В

ярнуўшыся дадому заглянуў я ў сеціва,
спадзяючыся багатых інфармацый
пра савецкі дарожны, на той час даволі ма
дэрны, подзвіг у Беларусі. Але там пра бе
ларускую „алімпійку” маўчок. Затое ў Вікі
педыі артыкул пра „алімпійку”... польскую!
Алімпійская магістраль была задумана
ад Масквы аж у Берлін. І ў Польшчы па
чалі яе размашыста будаваць, але толькі
крыху заходняй часткі польскага адрэзка,
недзе між Варшавай і Познанем. Высеклі
крыху лесу, паставілі некалькі эстакадных
апор і... на тым закончылі.

А

яшчэ раней, у 1930х гадах немцы
ў рамках свайго аўтастраднага будаў
ніцтва спланавалі аўтастраду з Берліна
ў Познань. У 1937 годзе адкрылі адрэзак
з Берліна ў ФранкфуртнаОдэры. У 1939 го
дзе, пасля ўключэння Познаня ў Рэйх, ста
лі будаваць далей, але ў выніку ваенных
нястач спынілі будаўніцтва ў 1942 годзе...

Д

а будовы сучасных аўтадарог маскоў
ская дзяржава прыступіла толькі
ў 1930я гады. Тады ў Савецкім Саюзе
адзін самаход лічыўся на больш чым паў
тары тысячы насельніцтва, у Германіі на
пяцьдзясят чалавек, а ў ЗША на пяць...
У 1935 годзе ў СССР было вырашана пабу
даваць 38 аўтамагістралей, аднак рассе
янне вельмі сціплых сродкаў на столькі ін
вестыцый вельмі запаволіла будаўніцтва
і яго якасць; у прынцыпе было так, што
калі будаваўся чарговы адрэзак новай да
рогі, раней пабудаваны выходзіў са строю.
Падсыпка была слабенькая, работа выкон
валася па сутнасці ўручную рукамі вязняў

М

аскоўскамінская дарога паводле па
чатковай задумы мела быць якасна
парытэтнай заходнім аўтабанам, але не
было на такое грошай. Таму распрацоў
валіся чарговыя яе варыянты, усё больш
танныя. Канчатковы праект быў прыня
ты толькі ў 1938 годзе. На будову дарогі
было прыцягнута каля сямі адсоткаў усіх
вязняў гулага, але і гэтага было мала. Не
было дастатковай колькасці патрэбнага
транспарту і на транспартных вузлах узні
калі заторы. У пачатку гэтай будовы праца
вала на ёй крыху за дваццаць трактароў
і тры экскаватары. Зямлю перамяшчалі
тачкамі і на насілках... Будова магістралі
была спынена ўвесну 1941 года пад поды
хам вайны. Ваенныя дзеянні разбурылі
найбольш важныя вузлы дарогі; паслява
енная адбудова доўжылася да 1955 года.

З

1961 года праводзілася паступовая ма
дэрнізацыя мінскамаскоўскай аўтада
рогі. Новы рэзкі штуршок яе абнаўленню
далі маскоўскія алімпійскія гульні 1980
года — яна мела стаць галоўным шляхам
для прыезду замежных турыстаў. Шлях
праектаванай „алімпійкі” працягнуўся да
лёка за Мінск, у Берасце...

М

інула некалькі гадоў пасля маскоў
скай алімпіяды, наступілі эканаміч
ныя перамены, а ў след за імі вырасла
і нагрузка на галоўным еўрапейскім на
прамку. Зноў неабходнай аказалася мадэр
нізацыя... І вярнулася ідэя транскантынен
тальнай магістралі. Цяпер яна атрымала
названне магістралі Е30. Вікіпедыя: „Еўра
пейскі маршрут, які праходзіць ад горада
Корк у Ірландыі праз Вялікабрытанію,
Нідэрланды, Германію, Польшчу, Беларусь
да Омска ў Расіі. Асноўныя пункты марш
руту: Корк — Уэксфард — Суонсі — Кардыф
— Ньюпарт — Брысталь — Лондан — Гаага
— Утрэхт — Амерсфарт — Хенгела — Оснаб
рук — Меле — Гановер — Магдэбург — Бер
лін — ФранкфуртнаОдэры — Познань
— Варшава — Брэст — Мінск — Масква
— Разань — Пенза — Сызрань — Жыгу
лёўск — Тальяці — Уфа — Міяс — Чалябінск
— Курган — Петрапаўлаўск — Омск”. Пан’
еўрапейскі маршрут на захадзе перасякае
Ірландскае і Паўночнае моры і там пойдзе
ён на паромах. А на ўсходзе, за Уралам,
даходзіць да азіяцкай транссібірскай ма
гістралі АН6, якая вядзе ў карэйскі Пусан
на Японскім моры...

З

араз у нашай краіне будуецца аўтаст
рада А2 па тым самым маршруце,
па якім мелі пайсці колішняя нямецкая
аўтабан і польская „алімпійка”. Старыя
апоры выкінулі, падмяняючы іх новымі.
А на ўсход ад Варшавы ўсё пановаму.
Ад МінскаМазавецкага да Калушына —
прыблізна — аўтастрада ўжо пабудавана
ў абход гарадоў. Не ведаю, ці той адрэзак
здадзены ў карыстанне, бо „мой” аўтобус
ехаў па старой дарозе — да Калушына,
а адтуль павярнуў у напрамку Венграва.
4 чэрвеня 2014 года, у 25ю гадавіну пар
ламенцкіх выбараў 1989 года ў Польшчы,
аўтастрада атрымала названне „Аўтастра
ды свабоды”; адмысловае табло за Вар
шавай адкрылі тады ўрачыста польскі
прэзідэнт Браніслаў Камароўскі і нямецкі
Яахім Гаўк...

П

ару кіламетраў за Калушынам аўтобус
з’ехаў з галоўнай, як мне паказвалася,
на нейкую бакавую дарогу. Асфальтавая
паласа там вузкая, пакручастая; быў на
ват адрэзак жвіроўкі. Нядоўга, неўзабаве
зноў стандартная павятовая асфальтоў
ка. У Грэмбкаве падышла да аўтобуса
пажылая жанчына, пытаючы вадзіцеля,
чаму няма аўтобуса ў напрамку Варшавы,
пра які яна даведвалася ў саколаўскага
дыспетчара. Аказалася, што той аўтобус
едзе па іншым маршруце, раскладным;
жанчына была распытала пра яго вельмі
агульна...

С

а Слох у Сямятычы пайшоў я на сваіх
дваіх — пяць кіламетраў. Дарога гіб
рыдная — частка з асфальтавым, частка
са жвіровым насцілам. У Сямятычах — novum! Няма ўжо там аўтобуснага вакзала
— Państwowa Komunikacja Samochodowa
ў нашым ваяводстве прайшла рэструкту
рызацыю; няма вакзальнага будынка, яш
чэ дзесяцьдваццаць гадоў назад даволі
люднага. На месцы адпраўных перонаў
зараз невялікі гандлёвы павільён з модны
мі брэндамі. Шукаю адпраўных стаянак,
адкуль мае ад’ехаць аўтобус у Беласток.
Прыстойных стаянак, з лаўкамі і паветка
мі для пасажыраў. Абышоў я той павільён
кругом, а прывычных стаянак ні віду, ні
слыху. Спытаў я шпацыруючую маладую
сямейку пра адпраўное месца загарадных
аўтобусаў, але яны, маладыя людзі, не
ведалі. Падышоў да ларка з марозівам,
спытаў маладую дзяўчыну ў белым хала
це і яна паказала — з другога боку ганд
лёвага павільёна. І сапраўды — былі там
два „канверты” для аўтобусаў; і нават два
шосцікі з прыпынкавымі знакамі. Але ўжо
іншымі чым колішнія пэкаэсаўскія — не
было на іх знакавага кола з трыма спіца
мі. Не было таксама ні лавачкі, ні паветкі
для пасажыраў. Пры першым шосціку да
шыбы павільёна была прыклеена картач

ка з раскладам аўтобусаў. Чарговая рэст
руктурызацыя можа прывесці да лёгкага
знікнення і гэтых шосцікаў — астанецца
толькі сам храм камерцыі... З Сямятыч за
раз выязджае каля дзесяці „пэкаэсаўскіх”
аўтобусаў: два ў Вычулкі, два ў Сычы, адзін
у Клюковічы, адзін у Варшаву і чатыры ці
пяць у Беласток. У Варшаву, Люблін, Бе
ласток некалькі аўтобусаў іншых фірм са
сціплай стаяначкі па вуліцы Гродзенскай.
А ў апошнія, менш мадэрныя напрамкі?
Недалёка, па той жа Гродзенскай вуліцы
ёсць стаянка таксі — наймай і едзь. А там
жа і дзве лавачкі пад чыстым небам: пад
сонейкам, месячыкам, хмаркамі праліўны
мі — такая „пачакальня”...

Б

еластоцкага „пэкаэсаўскага” аўтобуса
чакала жменька пасажыраў. Радасці
ад стаяння ў спёку не было. Было затое
абурэнне на ліквідацыю аўтобуснага
транспарту, на адсутнасць павагі да паса
жыраў. Бо як дабрацца нямогламу чала
веку з апусцелай вёскі ў горад, да лекара.
Пішучы гэтыя радкі навеялася мне думка,
ці ў эпоху мабільных крамаў не запусціць
мабільных амбулаторый — калі б знайшоў
ся персанал...

Б

ыла нагода панаракаць больш. У но
вым гандлёвым павільёне мае быць
абутковы магазін. Мужчына ў чарзе пака
заў сандалі на нагах. Сандалі са шкуры,
і цана іх пакупкі была адпаведная шкур
ным. Але падэшвы са „styropianu”; абедз
ве пераламаныя, але верх — са шкуры
— трымаецца выдатна. Зверху шык, знізу
пшык. Мужчына калісь, яшчэ ў дзевяно
стыя гады, купіў на базары ў „рускіх” гумоў
цы — трымаюцца да сёння. Але ў міжчасе
захацелася яму купіць такія ж, каб мець
у запасе. Купіў у краме — па двух гадах рас
сыпаліся.

І

ншы мужчына: купіў боты ў Германіі,
у Мюнхене. Прыехаў у Седльцы, зайшоў
у магазін, а там такія ж боты, удвая танней
шыя. А тыя дарагія мюнхенскія боты так
сама хутка разлезліся.

Ж

анчына: занесла абутак да шаўца.
А ён паглядзеў, сказаў, што рамонт
будзе каштаваць дваццаць злотаў і пара
іў купіць новыя, кітайскія, за трыццаць
злотаў.

Ё

сць яшчэ ў нас простыя добрыя людзі,
гатовыя даць бескарысную практыч
ную параду. А да гэтага нашы высокія вяр
хі вяшчаюць, што дзякуючы ім жывецца
нам прыпяваючы. Бо ці ж у мінулым хто
калі ў нас падумаў пра аўтастраду ад Ат
лантычнага па Ціхі акіян?..
vТэкст і фота
Аляксандра ВЯРБІЦКАГА
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С

гулага, часткова прыцягваліся да яе і на
вакольныя калгаснікі. У выніку ў момант
завяршэння работ на апошнім адрэзку
ўся дарога была ўжо непрыгоднай... Тады
было прынята рашэнне засяродзіць сілы
і сродкі на найбольш прыярытэтных нап
рамках, у ліку якіх апынулася і дарога між
Масквой і Мінскам.
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акарцела мяне з’ездзіць у СлохіАнна
польскія на гадавіннае набажэнства
ў памяць жыхароў вёскі, якія сталі ахвя
рай ваеннай пажадлівасці. Можна было б
з Беластока поездам, на чыгуначную
станцыю Сямятычы, адкуль да Слох каля
сямі кіламетраў. Пехатою дабраўся б я на
разбор шапак. Можна было б цягнуць
з сабою веласіпед, тады паспеў бы ў пару.
Але цяпер байкераў штораз больш, у тым
ліку і ў цягніках — і магло б здарыцца так
байкалюдна, што немагчыма было б заб
рацца... Але ў самыя Слохі можна ў пры
стойную пару дабрацца аўтобусам з...
Варшавы; у 7.15 з Усходняга вакзала на
10.20 у Слохі.

