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Танцы на Двары Валілыè3

Людзі з-над Бобрыè12

працягF4

Непублічная пачатковая школа 
ў Арэшкаве, якая паўстала пас
ля закрыцця публічнай школы 
дзейнічае 5 гадоў, 19 чэрвеня 
адзначыла 50годдзе існаван
ня падставовай школы ў мура
ваным будынку, збудаваным 
з нагоды тысячагоддзя Поль
скай Дзяржавы. Гэта былі вялі
кі і малы юбілеі, на які, побач 
цяперашніх вучняў, іх бацькоў 
і настаўнікаў, прыбылі ў арэш
каўскую школу былыя настаў
нікі, яе выпускнікі і мясцовыя 
жыхары. Не было б гэтай 
сустрэчы вялікай школьнай 
сям’і, калі б Пачатковая школа 
ў Арэшкаве не прадоўжыла сва
ёй дзейнасці. Былая і цяпераш
няя дырэктар Тамара Крайнік, 
з дапамогай настаўнікаў і баць
коў, выканала вялікую працу, 
каб зладзіць вялікае школьнае 
мерапрыемства.

Мерапрыемства «Спатканне пасля гадоў. 
Арэшкава, чэрвень 2016» адкрыла і вяла 
дырэктар Тамара Крайнік, якая спачатку 
працавала настаўнікам у арэшкаўскай 
школе, а ад 1991 года была яе дырэкта
рам. З часу стварэння ў Польшчы гімназій 
працавала дырэктарам Гімназіі ў Дубінах 
ажно да выхаду на пенсію. Некалькі гадоў 
таму на просьбу бацькоў спадарыня Та
мара вярнулася ў Арэшкава працаваць 
дырэктарам цяпер ужо Непублічнай 
пачатковай школы. Яе прывязанасць да 
арэшкаўскай школы было відаць падчас 
афіцыйных выступленняў і размоў з былы
мі вучнямі і настаўнікамі.

— Гісторыя Арэшкава звязана з Белавеж
скай пушчай. Школытысячагодкі пачалі 
будаваць у пяцідзясятыя гады, каб здаць 
іх у карыстанне да 1966 года, да святка
вання тысячагоддзя ад прыняцця нашай 
краінай хрысціянства. У новым прыгожым 
мураваным будынкау ў Арэшкаве вучні па
чалі вучыцца ўжо ў 1963 годзе. Тады быў 
гэта вельмі шыкарны будынак, якога не 
было ў бліжэйшым наваколлі. Мы цешым
ся, што пасля закрыцця публічнай школы 
мясцовым бацькам удалося адрадзіць 
навучанне ў якасці непублічнай школы. 
Сёння нам важна, што змаглі спаткацца 
тут былыя настаўнікі і вучні нашай школы. 
Будуць яны размаўляць, дзяліцца ўспаміна
мі і рабіць супольныя фатаграфіі, — гава
рыла дырэктар школы Тамара Крайнік.

— Я ўдзячны маім настаўнікам з падста
вовай школы і спадарыням, якія падчас 
холаду даглядалі за печкамі і дбалі, каб 
у школе было цёпла, а гэта была цяжкая 
праца. Настаўнікі дбалі, каб у школе быў 
высокі ўзровень навучання, а мая настаў
ніца беларускай мовы Валянціна Дзмітрук 
так навучыла мяне граматыцы, што я, 
будучы вучнем Гайнаўскага белліцэя, не 
мусіў ёй вучыцца другі раз. Дырэктар Та
мара Крайнік не толькі была маім класным 
выхавацелем, але мы з Тамарай таксама 
выводзімся з адной вёскі, — сказаў стар
шыня Беларускага саюза ў РП, галоўны 
рэдактар тыднёвіка «Ніва» Яўген Вапа, які 
з Доўгага Броду (мясцовыя называюць вё
ску Мацкевічы), штодзень даязджаў у шко
лу ў Арэшкава.

Юбілейнае мерапрыемства памагалі вес
ці старшыня бацькоўскага камітэта Анна 
Вілюк, старшыня вучнёўскага самаўрада 
Наталля Ніканюк і Малгажата Галёнка, 
якая выступіла на сцэне са сваімі сябрамі. 

Дырэктар Тамара Крайнік распавяла пра 
гісторыю школы і заахвочвала паглядзець 
здымкі і прачытаць інфармацыю з міні
альбома «Арэшкава і наваколле даўней 
і сёння», якога аўтарам з’яўляецца Ала 
Грыц, цяперашняя дырэктар Гарадской 
публічнай бібліятэкі ў Гайнаўцы. Ала Грыц 
падзякавала арэшкаўскай школе за супра
цоўніцтва, а настаўніцам Анеце Аляксяюк 
і Камілі Плеве — за індывідуальнае супра
цоўніцтва з гайнаўскай бібліятэкай, дзе, 

між іншым, вялі яны заняткі. Была падрых
тавана таксама мультымедыйная прэзента
цыя аб школе. Настаўніца Ева Герасімюк 
сказала, што збірала весткі аб гісторыі 
арэшкаўскай школы, якія запісаны ў элек
троннай версіі. Сабраных павіншавала 
Галіна Пустэльнік, дырэктар Пачатковай 
школы № 3 у Гайнаўцы, у якой вучылася 
частка жыхароў Арэшкава, якія жывуць на 
хутары Парыева. Войт Гайнаўскай гміны 
Люцына Смактуновіч прыехала з падарун

кам для вучняў, прывітала выпускнікоў і бы
лых настаўнікаў ды падзякавала дырэктар 
і настаўнікам за навучанне дзетак.

— Наша гмінная ўправа супрацоўнічае 
з арэшкаўскай школай. Арганізавалі мы 
тут у супрацоўніцтве са школай і страхо
вачнай кампаніяй ПЗУ фэст пажарнікаў 
і ладзілі сустрэчы ў рамках праекта «Зда
ровае харчаванне». Я пад уражаннем 
бацькоў вучняў гэтай школы, якія так мно
га ўклалі працы, каб адкрыць непублічную 
школу, — сказала войт Гайнаўскай гміны 
Люцына Смактуновіч.

Дырэктар Тамара Крайнік таксама адзна
чыла вялікую ангажаванасць бацькоў, 
якія моцна намагаліся захаваць школу 
ў Арэшкаве. Бацькі ездзілі на сесіі Рады 
Гайнаўскай гміны і намагаліся адкрыць не
публічную школу ў Арэшкаве, што ім уда
лося. Арэшкаўскую школу спачатку стаў 
весці Фонд «Кая» з Гайнаўкі. Старшыня 
фонду Люцына Ваўрашук не змагла пры
ехаць і ўдзельнікам юбілейнага спаткання 
даслала віншаванні. Пасля вядучым орга
нам школы ў Арэшкаве стала Аб’яднанне 
«Адукатар» з Ломжы, якое вядзе многа 

Вялікі і малы юбілеі 

АрэшкАўскАй школы
n На сцэну былі запрошаны настаўнікі, якія ў Пачатковай 

школе ў Арэшкаве працавалі найдаўней: сужонства Пётр 
і Марыя Бура, Люба Гурын, Марыя Харкевіч, Вера Маліш  

і Ян Сычэўскі (злева дырэктар Тамара Крайнік)
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Канец Вырашае

Асветная стратэгія
Сваімі вачыма

вялікаму братанню большасць

Ты дзень та му пі саў я ў гэ тым мес цы 
пра свае школь ныя ўспа мі ны. За раз так
са ма пой дзе гу тар ка пра ас ве ту і яе бе ла
ру скі кан тэкст, але ў сён няш нім вы мя рэн
ні. А ўсё дзя ку ю чы прай шоў шай 22 чэр ве
ня су стрэ чы ў ся дзі бе Пад ляш ска га ва я
во ды з удзе лам ура да вай і са маў ра да вай 
ад мі ніст ра цый, а так са ма ар га ні за цый 
бе ла ру скай на цы я наль най мен шас ці. Су
стрэ ча ме ла на мэ це пад су ма ван не стра
тэ гіі раз віц ця ас ве ты на шай мен шас ці 
ў Поль ш чы, пры ня тай два га ды та му. Ба кі 
та ды да мо ві лі ся суст ра кац ца дзе ля ацэн
кі зроб ле на га што год. Та кое спат кан не 
ме ла мес ца год та му, 28 кра са ві ка 2015 г. 
і вы ка нан не та ды пад ня тых тэм і праб лем 
раз г ля да ла ся ме на ві та за раз. Суст рэ чу 
ад крыў і яе вя ду чым быў на чаль нік Дэ
пар та мен та рэ лі гій ных ве ра выз нан няў 
і на цы я наль ных ды эт ніч ных мен шас цей 
Мі ні стэр ства ўнут ра ных спраў Да бес лаў 

Жэ мя неў скі. Ура да вы бок прад стаў ля лі 
яш чэ ін с пек тар зга да на га мі ні стэр ства 
Ярас лаў Ма лэц кі і Гра жы на Пла шай ская 
з Мі ні стэр ства на цы я наль най аду ка цыі. 
Ар га ні за цыі бе ла ру скай на цы я наль най 
мен шас ці, у тым лі ку Аб’ яд нан не ў ка
рысць дзя цей і мо ла дзі, якія вы ву ча юць 
бе ла ру скую мо ву АБ БА, Бе ла ру скае гі
ста рыч нае та ва ры ства, Бе ла ру скі са юз 
у Поль ш чы, Лі таб’ яд нан не „Бе ла ве жа” 
прад стаў ля лі Ка ця ры на Паў лоў ская, Бар
ба ра Пя кар ская, Алі на Ваў ра нюк, Алег 
Ла ты шо нак, Сла ва мір Іва нюк, Яў ген Ва па 
і Ян Чы кв ін. Ас вет ныя ўста но вы з на ву чан
нем бе ла ру скай мо вы прэ зен та ва лі ды
рэк тар Бе ла ру ска га лі цэя ў Бель скуПад
ляш скім Ан д рэй Сце па нюк, на мес ні ца ды
рэк та ра Ком п лек су школ з да дат ко вым 
на ву чан нем бе ла ру скай мо вы (бель скія 
«трой ка» і гім на зія) Іры на Яб лу шэў ская, 
ме та дыст і на стаў ні ца бе ла ру скай мо вы 
Бел лі цэя ў Гай наў цы Іа лан та Гры га рук. 
Бы лі так са ма ды рэк та ры і на стаў ні кі сад
ка № 14 і Не пуб ліч най пра ва слаў най шко
лы імя Кі ры лы і Мя фо дзія з Бе ла сто ка, 

на стаў ні цы з На раў кі і Ду бічЦар коў ных. 
Бы лі прад стаў ні кі са маў ра даў, ва я во ды, 
ку ра то рыі, уні вер сі тэ та.

Так як і год ра ней раз мо ва рас па ча
ла ся з праб лем дзі ця ча га сад ка № 14 
у Бе ла сто ку — адзі на га, дзе вы ву ча ец ца 
бе ла ру ская мо ва. Як па ін фар ма ва ла за гад
чы ца ас вет на га ад дзя лен ня ў бе ла стоц кім 
са ма кі ра ван ні Лю цыя Ажа хоў ская, на на
ступ ны на ву чаль ны год у бе ла ру скія гру пы 
за пі са ла ся 125 дзе так. І гэ та рэ кор д ны 
рэ зуль тат рэк ру та цыі. Ад нак у су вя зі з гэ
тым дзве гру пы бе ла ру скіх дзе так бу дуць 
пра ца ваць паза сад ком, да во лі да лё ка 
ад сва ёй ся дзі бы. Та му ўсе пры сут ныя вы
ка за лі мер ка ван не і спа дзя ван не, што га
рад скія ўла ды зро бяць яго цал кам бе ла ру
скім, каб усе дзе ці бы лі ў ад ным бу дын ку. 
Дзе ля гэ та га па він на на сту піць і раз бу до ва 
сад ка — пра што га ва рыў Алег Ла ты шо
нак з Баць коў ска га ка мі тэ та сад ка. Зу сім 
дру гая праб ле ма з на бо рам у бе ла ру скія 
гру пы ў дзі ця чым сад ку ў Гай наў цы. Там 
ніх то не пак ла па ціў ся, каб пра ін фар ма
ваць баць коў, што мо гуць за піс ваць сва іх 

дзя цей у бе ла ру скія гру пы. Пры сут ная на 
су стрэ чы прад стаў ні ца бур га міст ра го ра
да Гай наў кі Іа лан та Сце па нюк за ба вя за ла
ся яш чэ ця пер пра ін фар ма ваць баць коў 
пра та кую маг чы масць.

Спра вы, звя за ныя з вы дан нем но вых 
пад руч ні каў, па куль за ве ша ныя та му, што 
ў па ня дзе лак 27 чэр ве ня мі ністр аду ка цыі 
аб’ я ві ла но вую кан цэп цыю і струк ту ру 
школь най сі стэ мы. На пэў на ўжо вяр та ец
ца ча ты рох га до вы лі цэй. І васьмікласная, 
пачатковая школа.  Та му тут за ціш ша, але 
ёсць лю дзі га то выя пі саць пад руч ні кі. Да 
кан ца го да мае вый с ці дру кам рых та ва ная 
Бе ла ру скім гі ста рыч ным та ва ры ствам 
«Гі сто рыя бе ла ру саў Пад ляш ша». А на 
су стрэ чы аб’ яд нан не АББА прэ зен та ва ла 
свой трэ ці ну мар «Бе ла ру ска га на стаў ні
ка».

У хо дзе су стрэ чы вя ла ся так са ма раз мо
ва пра ство ра ную ва Уні вер сі тэ це ў Бе ла сто
ку эт на фі ла ло гію. Пра рэк тар Ежы Га ліц кі 
па га дзіў ся з пры сут ны мі, што пат ра ба ва ная 
кво та на бо ру 30 сту дэн таў прак тыч на не
рэ аль ная. Та му ўла ды ўні вер сі тэ та га то вы 
даць зго ду на мен шую коль касць сту дэн таў. 
Ан д рэй Сце па нюк звяр нуў ува гу на тое, каб 
даць маг чы масць вы бі раць бе ла ру скую эт на
фі ла ло гію як дру гі кі ру нак сту дэн там ста рэй
шых кур саў, а ні жэй пад пі са ны за пра па на
ваў, каб даць сту дэн там уся го бе ла стоц ка га 
ўні вер сі тэ та маг чы масць вы бі раць бе ла ру
скую мо ву як за меж ны лек та рат. Што з гэ та
га ўся го ат ры ма ец ца, па ба чым праз год.

Яў ген ВА ПА

Дэ ма кра тыя вы ця кае з Еў ро пы, як 
аль пій скія ле да ві кі — не як так спад с по ду 
і амаль не заў важ ны мі раў чу ка мі. Ля до
выя язы кі вя до ма ча му рас п лы ва юц ца 
— зза гла баль на га па цяп лен ня. Пад 
яго ўплы вам кур чац ца, пла вяц ца, аб к
рыш ва юц ца, за ста юц ца ад но ў вы со кіх 
го рах. Але ча му ДЭ МА КРА ТЫЯ? Яна ўжо 
ад вяр ну ла ся з Тур цыі і Вен г рыі. Аб к ры
шы ла ся ў Чэ хіі і Сла ва кіі. На шмат ра ней 
ра ста ла ў Ра сіі і Бе ла ру сі. Ця пер вып лы
вае з Поль ш чы. Па раў нан не з го ду ў год 
па каз вае, што хут касць яе дэг ра да цыі 
ві да воч на па ска ра ец ца. Усё ж не каль кі 
ме ся цаў та му мы жы лі ў шчас ным пе ра
ка нан ні, што кан сты ту цый ная імун ная сі
стэ ма ў Поль ш чы мо жа лёг ка спра віц ца 
з ві ру сам аў та ры та рыз му няст рым ным 
на пра ця гу не ка то ра га ча су ў све це. І, 
пэў на, да ла б са бе ра ды так ці інакш. 
На жаль, мы не прад ба чы лі, што яе свой
ская, так січ ная, але не праз мер на шкод
нас ная му та цыя так хут ка тран с фар му ец
ца ў вы гляд ця пе раш няй ула ды. Не сум
нен на, ула ды за бяс пе ча най у ат ру ту аў
так ра тыз му. Ну, што ж, гэ та зда ры ла ся. 
Да вай це не бу дзем за бы ваць і пра тое, 
што дэ ма кра тыя, бу ду чая во ле вы яў лен
нем боль шас ці, бы ла для яе спры яль ным 
ася род дзем. Інакш ка жу чы, без дэ ма кра
тыі боль шас ці не бы ло б аў так ра тыз му 
мен шас ці. Ас ме лю ся на ват вы ка заць 
тэ зіс, што сён няш ні аў та ры та рызм у Ра
сіі, Бе ла ру сі, Вен г рыі і ў Поль ш чы быў па
бу да ва ны на пад мур ку дэ ма кра тыі. Та му 
праў да, што мы ця пер ма ем та кую ўла ду, 
якую ма ем. Аб гэ тым вы ра шы ла боль
шасць. Але боль шасць не а ба вяз ко ва 
заў сё ды мае ра цыю. Тым не менш, яна 
ра шае аб якас ці дэ ма кра тыі. У та кім вы
пад ку да вай це ка заць не аб дэ ма кра тыі, 
але аб боль шас ці, якая аб ёй вы ра шае. 
Якая яна ёсць? Аб гэ тым, ад нак, по тым.

Ця пер вар та ад зна чыць, што вы па
дак Поль ш чы, дзе па во лі боль шас ці 
дэ ма кра тыя ста ла з ног на га ла ву, не 
з’яў ля ец ца чым сь ці ўні каль ным. Да па
доб ных куль бі таў рых ту ец ца ўсё больш 
і больш фран цу заў і іс пан цаў. Ка лі іх лік 
скла дзец ца ў ма са вую боль шасць, аў та
ры та рызм у гэ тых кра і нах раск рые сваю 
жор ст кую зя пу. Амаль так ад бы ло ся 

ў Аў ст рыі. У скан ды наў скіх кра і нах яна 
ба чыц ца ўсё больш і больш вы раз на на 
тва рах што раз больш па пу ляр ных па лі ты
каў. „Брэк сіт”, або вы хад Вя лі каб ры та ніі 
з Еў ра пей ска га Са ю за, пац вер джа ны вы
ні кам усе на род на га рэ фе рэн ду му, толь кі 
пац вяр джае тэ зіс пра тое, што вя до мая 
нам фор му ла дэ ма кра тыі па воль на сы
хо дзіць. Ін шы мі сло ва мі, яна пе ра стае 
фун к цы я на ваць на леж ным чы нам, ка лі 
ўзро вень скла да нас ці па дзей пе ра вы
шае ней кі кры тыч ны ўзро вень. Гэ так 
ад бы ло ся ў апош нія га ды. Рост нап ру
жа нас ці ў ад но сі нах па між Ра сі яй і НА ТА 
зза вай ны ва Ук ра і не, за па во ле насць 
кі тай скай эка но мі кі, су свет ны эка на міч
ны кры зіс, які бес пе ра пын на цяг нец ца 
з 2008 го да і па ста ян ныя хва ля ван ні на 
Бліз кім Ус хо дзе і ў не ка то рых част ках 
Аф ры кі пра ма ці ўскос на абу моў ле ны 
ад ра джэн нем іс лам ска га фун да мен та
ліз му, што ў вы ні ку пры нес ла вой ны і ма
са выя па бо іш чы, го лад і, та кім чы нам, 
бе жан скую міг ра цыю мі льё наў лю дзей 
— усё гэ та ас лаб ляе ас но вы дэ ма кра тыі. 
Не та му, ад нак, што кан сты ту цый ныя 
ме ха ніз мы са ма а ба ро ны не ў ста не вы
ра шыць вык лі кі, па стаў ле ныя пе рад ёю 
су час ным све там. Тэ ра рызм, вар тая 
пом сты не ба не ад па вед насць па між ба
гац цем Поў на чы і бед нас цю Поў д ня, вой
ны, якія ў вы ні ку да юць ін тэн сі фі ка цыю 
люд скай міг ра цыі, уз мац ня юць ра сіс ц кія 
і на цы я на лі стыч ныя по гля ды, гэ та не тыя 
праб ле мы, з які мі дэ ма кра тыя не маг ла б 
спра віц ца. На жаль, не дае ра ды спра віц
ца. І не спра віц ца та му, што сут нас цю яе 
сла бас ці з’яў ля ец ца... боль шасць. Тая 
змар гі на лі за ва ная па лі тыч ны мі мей н ст ры
ма мі і ма дэр ны мі тэх на ло гі я мі, з ад на го 
бо ку ста рэ ю чая, та му няў стой лі вая да 
рэз кіх якас ных змен, з дру го га бо ку за
ма ла дая, каб не спа ку сіц ца па пу ліз мам 
— у агуль най скла да нас ці боль шасць вы
бар ш чы каў. Ме на ві та ад гэ тай боль шас
ці за ле жаць бу ду чы ня Еў ро пы і, маг чы ма, 
све ту. Дрэн на я гэ та ба чу. Бу ду чы ня дэ
ма кра тыі ста іць пад вя лі кім пы таль ні кам.

Мі ра слаў ГРЫ КА

Рэ фе рэн дум у Вя лі каб ры та ніі па пы тан
ні вы ха ду гэ тай дзяр жа вы з Еў ра са ю за 
ўска лых нуў амаль увесь кан ты нент ра зам 
з аст ра ва мі, не па кі нуў абы я ка вы мі баль
шы ню гра ма дзян еў ра пей скай пра сто ры. 
Ды я па зон ацэ нак яго вы ні каў над звы чай 
шы ро кі — ад ны лі чаць, што гэ та сап раў
д ная ге а па лі тыч ная ка таст ро фа на ша га 
ча су, ін шыя — што па зі тыў ны пра цэс 
вяр тан ня да нар маль най па лі ты кі. Ад ны 
праг на зу юць хут кі рас пад Вя лі каб ры та ніі, 
ін шыя — ім к лі вае ад ра джэн не яе бы лой 
ве лі чы. Ад ны лі чаць, што з та ко га га ла са
ван ня вель мі це шыц ца пу цін ская Ра сея, 
якая і на да лей бу дзе па спя хо ва ўбі ваць 
клін па між еў ра пей скі мі на ро да мі і бес
па ка ра на ажыц цяў ляць сваю аг рэ сію 
ў да чы нен ні да су се дзяў. Ін шыя — што 
на рэш це ў Еў ро пе з’я віц ца асоб ны моц ны 
са ма стой ны па лі тыч ны суб’ ект, які бу дзе 
тры маць цвёр дую і прын цы по вую па зі цыю 
ў да чы нен ні да аг рэ са ра.

Па куль зра зу ме ла толь кі ад но — кар та 
Еў ро пы на пэў на бу дзе мя няц ца на на шых 
ва чах. Шат лан дыя хут чэй уся го вый дзе 
з Вя лі каб ры та ніі, маг чы ма за ёй па цяг нец
ца і Паў ноч ная Ір лан дыя. На тэ ры то рыі 
сён няш няй Іс па ніі на пэў на з’я вяц ца су
ве рэн ныя Ка та ло нія і Ба ско нія, якія хоць 
і роз ным шля хам, але пас ля доў на ідуць 
да гэ та га. Ра сея як ім пе рыя бу дзе раз
валь вац ца з трэ скам і яе шлях най больш 
неп рад ка заль ны. Але так у гі сто рыі бы ло 
заў сё ды, ад ны ім пе рыі раз валь ва лі ся, ін
шыя ства ра лі ся. Ад ны дзяр жа вы зні ка лі 
бяс с лед на і на заў сё ды, ін шыя ад ра джа лі
ся, уз ні ка лі но выя кра і ны.

Што да ты чыць Еў ра са ю за, то кры зіс 
гэ тай ге а па лі тыч най струк ту ры ві да воч ны. 
Што і па ка за ла га ла са ван не ў Вя лі каб ры та
ніі, што і дэ ман ст руе рост еў ра скеп ты каў 
у кра і нах Ус ход няй Еў ро пы — Поль ш чы, 
Вен г рыі, Ру мы ніі... Свет лая ідэя аб’ яд на
ных еў ра пей скіх на ро даў апы ну ла ся пад
ме не най аб’ яд нан нем па лі тыч ных элі таў, 
ма гут ных эка на міч ных кар па ра цый, якіх 
ці ка віць па вя лі кім ра хун ку толь кі пры бы
так і якім пля ваць на ін та рэ сы звы чай ных 
лю дзей. Ідэя ад кры тых ме жаў для ўсіх 
еў ра пей скіх на ро даў на сам рэч пе раў т ва

ры ла ся ў ква зі ра шэн ні, на бы ла ней кую 
пе рак ру ча насць. З ад на го бо ку — амаль 
поў ная ад к ры тасць для не ле га лаў з ін шых 
кан ты нен таў, з ін ша га — амаль жа лез ная 
зас ло на для тых еў ра пей скіх на ро даў, якія 
апы ну лі ся ад рэ за ны мі ў сва ёй бя дзе. Зра
біць бяз ві за вы рэ жым для Ук ра і ны мож на 
за ты дзень, еў ра пей ская ж бю рак ра тыя 
рас цяг вае яго на га ды. А ча му не зра біць 
бяз ві за вы рэ жым для бе ла ру скіх гра ма
дзян у ад на ба ко вым па рад ку?! Зра зу ме ла, 
што з за ха ван нем паш пар т на га кан т ро
лю. Чым бы гэ та па гра жа ла Еў ра са ю зу? 
— Аб са лют на ні чым. Зла чын цы і так ужо 
пра нік лі ў Еў ро пу, на бы лі там проць му ма ё
мас ці і не збі ра юц ца лі чыц ца з ка рэн ны мі 
жы ха ра мі. А вось сум лен ным і за ко на пас
лух мя ным лю дзям усю ды бар’ е ры, усю ды 
бю рак ра тыч ныя пе раш ко ды. Зра бі це бяз
ві за вы ўезд для бе ла ру саў і ўкра ін цаў і еў
ра пей скія кра і ны ат ры ма юць да дат ко вы 
пры ток пра цоў ных рук і лю дзей, якія ар га
ніч на ін тэг ру юц ца ў су поль насць па доб ных 
са бе мен таль на і ду хоў на. Але ж не — за
мест бу да ван ня еў ра пей скай су поль нас ці 
як су поль нас ці на ро даў з ад ным ко дам 
каш тоў нас цей і вар тас цей, дэк ла ра ва ная 
і ўка ра ня ец ца фаль шы вая ідэя муль ты куль
тур нас ці. Пры чым што гэ та та кое — ніх то 
вы раз на раст лу ма чыць не мо жа. А па ра
лель на ад мо ва ад усіх на цы я наль ных, усіх 
хрыс ці ян скіх каш тоў нас цей, а зна чыць ад 
пад мур каў то ес нас ці.

Лю дзі, звы чай ныя вы бар цы, так са ма 
вы раз на ба чаць, што бру сель скае кі раў ні
цтва не мо жа даць ра ды ані вод на му сур’
ёз на му вык лі ку — ні праб ле ме на шэс ця 
не ле галь ных міг ран таў, ні паг ро зе іс лам
ска га тэ ра рыз му, ні згуб ных на ступ стваў 
ма скоў скай аг рэ сіі ў роз ных кі рун ках. Та
му і на ды хо дзіць час ад па вед най рэ ак цыі.

Рэ фе рэн дум у Вя лі каб ры та ніі яш чэ 
раз па ка заў і не да ска на ласць дэ ма
кра тыч най сі стэ мы, ка лі ўсё вы ра шае 
боль шасць. А што бу дзе з га ла са мі 48% 
бры тан цаў, якія пра га ла са ва лі за тое, 
каб за стац ца ў Еў ра са ю зе? Фак тыч на іх 
мер ка ван не бу дзе іг на ра ва нае.

Аса бі ста я не пе ра жы ваю за вы ні кі 
бры тан ска га рэ фе рэн ду му, як і не ра ду ю
ся зы хо ду пле біс цы ту. А што ён пры ня се 
ў вы ні ку — па ба чым.

Ула дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ
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 Бы ло...
Ва лі лы — адзін з аб’ ек таў, які пер

ша па чат ко ва на ле жаў да Га ра доц кай 
ма ё мас ці. Гі сто рыя фаль вар ка, а за тым 
два ра ў Ва лі лах, не ка рот кая. Ка лі ў ся
рэ дзі не XVI ста год дзя рэ ар га ні за ва лі 
Га ра доц кую ма ё масць, вы да лі лі за ме жы 
го ра да гас па дар чую част ку і ства ры лі 
фаль ва рак у Ва лі лах, па кі нуў шы ў Га рад
ку «за мак», вы кон ва ю чы рэ зі дэн цкую 
фун к цыю. Фаль ва рак у Ва лі лах рас па ла
жы лі ўда ле чы ні ад ся лян скіх ся дзіб на схі
ле ўзгор ка, які мяк ка апа даў да ра кі Суп
расль і яе пры то ка (у ас но ве на гэ тыя цё
кі ў паз ней шыя ча сы бы лі тут раз бі ты дзе
ся ці гек тар ныя са жал кі). Пры фаль вар ку 
быў раз бі ты «іта льян скі» сад, ве ра год на, 
дзе ся цік ва тэр ны, ве ра год на, з кам па зі цы
яй ха рак тэр най для Рэ не сан су — квад
рат ных ква тэр, ако ле ных пры са да мі або 
але я мі і, маг чы ма, за поў не ных не толь кі 
ка рыс ны мі для гас па дар кі на са джэн ня мі. 
Паз ней двор Ва лі лы быў пе ра бу да ва ны 
ў ду ху ба ро ка. Бы ла пад к рэс ле на ас ноў
ная кам па зі цый ная вось, на кі ра ва ная на 
са жал ку, раз меш ча ную на па то ку. Вось 
пра бя га ла праз па дзе ле ны на ква тэ ры 
ага род і на ёй у са мым сэр цы кам па зі цыі 
раз меш ча ны быў па лац. Ад дзе ле ныя 
адзін ад ад на го ага род ныя прас пек ты за
ха ва лі част ку рэ не сан с на га па дзе лу, але 
яны наб ра лі знач на больш дэ ка ра тыў на
га ха рак та ру. Па між 1835 і 1840 га да мі 
ў Ва лі лах быў па бу да ва ны но вы драў ля
ны па лац, а ага род пе ра бу да ва лі ў ду ху 
кла сі цыз му.

Част ка ма ё мас ці (з рэ зі дэн цы яй) ста
ла ўлас нас цю кня гі ні На дзеі Тру бяц кой, 
да якой на ле жа лі яны ад 1892 па 1899 
год, а ў 1899 го дзе ку пі ла іх част ку Яў ге
нія Гас бах. На гэ тай част цы ма ё мас ці, 
якая ра ней на ле жа ла На дзеі Тру бяц кой, 
ля жаў доўг 27 тыс. руб лёў, узя ты ў Ві
лен скім зя мель ным бан ку, які Яў ге нія 
Гас бах па га сі ла ка ля 1913 г. У між ва ен
ны пе ры яд у два ры ў Ва лі лах жыў з 1924 
го да сын Яў ге ніі і Ар ту ра Гас ба хаў, Аляк
сандр, які з 1934 го да быў ужо ўла даль
ні кам ма ё мас ці. Гас ба хі яш чэ раз пе ра
бу да ва лі двор. Пас ля 1899 г. па бу да ва лі 
ў Ва лі лах но вы му ра ва ны па лац і ком п
лекс драў ля ных гас па дар чых бу дын каў. 
Рэ гу ляр ную са до вую кам па зі цыю спра
ба ва лі ад на віць на на ту ра лі стыч ную, уво
дзя чы не рэ гу ляр ныя на са джэн ні — квет
ні кі, клум бы і гру пы ку стоў роз ных ві даў. 
Гас па дар чы ага род зна хо дзіў ся та ды за 
са жал ка мі, па доб на як гас па дар чыя па
бу до вы, і вя ла да іх з па ла ца ад на з бру
ка ва ных алей, пра хо дзя чая мост праз 
са жал ку. Да са жал кі так са ма вя лі дзве 
ін шыя па ра лель ныя алеі — ад на бег ла 
ўздоўж лі ніі ба ка во га фа са да па ла ца, 
а дру гая на поў дзень ад па ла ца. Уся кам
па зі цыя зай ма ла ка ля 8 гек та раў.

У 1915 г. раз бу ры лі па лац і ін шыя бу
дын кі, а ага род быў зніш ча ны. Па лац не 
быў ад ноў ле ны, але па бу да ва ны но вы 
цаг ля ны жы лы дом, раз меш ча ны ў ага
ро дзе ў ін шым мес цы, па да ро зе на 
Га ра док. Тут бы ло дзе вяць па ко яў, але, 
ві даць, не за да валь нлі яны па трэб, та му 
для жы лых мэт пры ста са ва ны быў ста ры 
хлеў. У 19151918 га дах па бу да ва ны бы лі 
так са ма «чва ра кі» для служ бы, раз меш
ча ныя ў гас па дар чай част цы ма ё мас ці.

У 1925 г. ад да лі ў арэн ду тэр мі нам на 
15 га доў Ана то лю Гу ба ну пра стору плош
чай у 80 гек та раў, пры дат ную для рыб
най фер мы, дзе на пра ця гу блі жэй шых 
не каль кіх га доў уз нік вя лі кі ком п лекс 
са жа лак, раз меш ча ных на паў д нё вы за
хад, за хад і на поў нач ад два ра. Гэ тыя 
са жал кі спа лу чы лі з два ром лі па вай 
але яй, якая з’яў ля ла ся пра ця гам ад ной 
з пар ка вых алей. У су вя зі з ін ве сты цы яй 
узя ты быў крэ дыт, які не быў па га ша ны 
— у вы ні ку та го, што за ня лі лу гі, змен шы
ла ся па га лоўе буй ной ра га тай жы вё лы, 
што пры вя ло да зні жэн ня рэн та бель нас
ці гас па дар кі. Вы ні кам ста ла пе ра няц це 
ў 1937 г. ак ты ваў Зя мель ным бан кам, 
у яко га ва ло дан ні ма ён так за ста ваў ся да 
Дру гой су свет най вай ны. Пас ля вай ны 
бы ла тут ство ра на Дзяр жаў ная сель ская 
гас па дар ка — ПГР, якая збу да ва ла тут 
шэ раг но вых гас па дар чых бу дын каў. Да 
1937 го да ага ро ды бы лі кла пат лі ва даг
ля да ныя, але пас ля 1937 го да па ча ло ся 
спу ста шэн не пар ку, якое ўзмоц ні ла ся 

ў час Дру гой су свет най вай ны ды пра
цяг ва ла ся і пас ля вай ны. Парк част ко ва 
за рос, вы да лі лі з яго вя лі кую част ку 
ста рых дрэў, амаль цал кам раз бу ра ны 
на са джэн ні з пе ры я ду на ту ра лі стыч най 
рэ кан ст рук цыі. Толь кі дзя ку ю чы ад ро
стам усё ра сту чых рас лін мож на рас паз
наць фраг мен ты ста ра даў ніх град і бег 
са да вых пры сад. Мож на тут так са ма 
знай с ці сля ды ру ін і скле паў па ла ца, ако
ле ныя за рас ні ка мі з па рэш так аз доб на га 
ку стоўя...

Жы вуць...
Аў то бус еду чы з Бе ла сто ка ў Га ра

док праз За лу кі і Ва лі лы мі нае вя лі кія 
са жал кі, гас па дар чыя па бу до вы, пас ля 
ўяз джае ў рэд кі ў вё сках кра я від — пра
ва руч ста яць па ся род не сум нен ных пар
ка вых рэш так ста рад рэўя звы чай ныя 
га рад скія бло кі. Яны звер ху аб луп ле ныя, 
але ў ся рэ дзі не шы ку ец ца еў ра ра монт, 
бы лыя пра цаў нікі ПГРа, жы ха ры пас ля
пэ ге э раў скіх су час ных «чвара каў» аб’
яд на лі ся ў ка а пе ра тыў ную су поль насць. 
Яны і ра шы лі су поль на, што ква тэр ныя 
ап ла ты бу дуць у па ру со цень боль шыя, 
каб ад ра ман та ваць бу дын кі ад да ху да 
скле паў. А за да ма мі, па бі тыя на доў гія 
і вуз кія па ло скі«ква тэ ры», кож ны мае 
свае град кі з ка рыс ны мі для гас па дар
кі рас лі на мі. Ган на Са доў ская, да якой 
пры вёў мя не яе ўну чак Вік тар. Су стрэ ла 
я яго ў ку стоўі пад блё ка мі, якое вы гля
дае на ней кае не ту тэй шае, а пры нам сі 
не вя ско вае. Ган на шы ку ец ца да фэ сту. 
Яна вя до мая чы та чам «Ні вы» аў тар ка 
бе ла ру скіх вер шаў, сар га ні за ва ла ва лі

лаў скіх гас па ды нек да твор чай пра цы. 
А сён ня ад на з іх — ад шмат тэр мі наў 
сол ты ска вё скі Ва лі лыДвор, так са ма 
Аня, Пя тэль ская, сар га ні за ва ла «За ба ву 
на два ры ў Ва лі лахДва ры». І над вор’е 
як на за каз — га ра чае, ужо лет няе, ха ця 
чэр вень скае, але з вет ры кам. А той вет
рык так хо ра ша дзьме ад са жа лак! І не 
чуць ні я кіх «сві ных» па хаў, якія ча сам 
убі ва лі ся на ват у са лон аў то бу са, што 
мчаў ся по бач пры пын ку, на які зрэд ку 
хто вы хо дзіў. На фут боль ным по лі амаль 
пе рад іх нім блё кам, ка ля лу га, сох не 
све жа ско ша нае се на. А з на ступ на га 
аў то бу са, і з аў та ма шын па чы на юць 
неў за ба ве вы хо дзіць гос ці — з Га рад ка, 
су сед ніх вё сак, а на ват з Мі ха ло ва ці 
Бе ла сто ка. Фэ сты, якія ар га ні зуе Гмін ны 
цэнтр куль ту ры — дом куль ту ры імя Ка
сту ся Ка лі ноў ска га, ра зам з сол ты са мі 
вё сак Га ра доц кай гмі ны — пры цяг ва юць 
вя лі кую пуб лі ку. Асаб лі ва це шац ца імі 
мяс цо выя, як ба бу ля Жэ ня, пра баб ка 
Вік та ра, і Мі ха ла, і Маі... Ві ця спя вае ёй 
у ха це, ка ры ста ю чы ся Юту бам, бе ла
ру скія пес ні, між ін шым, «Пры ма коў». 
Сён ня ён, шас ці го дак, але пе рай шоў шы 
ўжо ў дру гі клас па чат ко вай шко лы ў Га
рад ку, зас пя вае на сцэ не ра зам з па нам 
Юр кам і па няй Ба гу сяй слаў ную пес ню 
«Ка хаю». І ўпар та ска жа ма ме: «Ты за пі
шы мя не на бе ла ру скую мо ву! І Маю за
пі шы, яна ж ра ней ха дзі ла на ўро кі, а ты 
яе вы пі са ла!». І Мая, тан цор ка, так са ма 
бу дзе ха дзіць за сва ёй су час най ма май 
з пур пур ным іра ке зам на га ла ве і пат ра
ба ваць та го са ма га — каб тая да зво лі ла 

Тан цы 

ёй вяр нуц ца на за нят кі бе ла ру скай мо вы 
ў га ра доц кай шко ле. Бо тут так са ма бу
дзе бе ла ру скі фэст, а яна ўмее га ва рыць 
пасвой му, най лепш з ба бу ляй Аняй 
і пра баб кай Жэ няй. Усе яны пой дуць на 
ва лі лад вор скія спе вы і тан цы, дзе вы сту
пяць усе ка лек ты вы, якія дзей ні ча юць 
пры ГЦК — «Рас с пя ва ны Га ра док», дзі
ця чая «Каз ка», «Ху тар», «Ве на», «Асен ні 
ліст», «Гу ляй ду ша» — там дзе спя ва юць 
мі ха лоў скія ма ла дыя спе ва кі, што прый
шлі сю ды за спа да ром Юр кам — На тал
ля Алек ся юк, Ад ры ян Да ні люк, і Ад ры ян 
Яго раў, што яго та та з мі ха лоў скіх За ле
шан, а ма ма з га ра доц ка га Дзер ня ко ва. 
А ўсю бе ла ру скую ім п рэ зу, пер шы раз, 
па вя дзе Аляк сан д ра Яроц кая дый яш чэ 
і зас пя вае — гэ тая ма ла дзень кая па э тэ
са і ма стач ка, за раз пе рад вы ез дам на 
Су стрэ чы «Зор кі». На пад вор ку ты по ва 
як на ўсіх фэ стах — мож на ку піць цац кі, 
сма коц це, па ча ста вац ца на по я мі і піў
цом, якое за фун да ваў но вы «дзе дзіц» 
— улас нік бы лой дзяр жаў най гас па дар кі, 
які ця пер бу дзе зай мац ца так са ма са жал
ка мі і га да ваць «та ку у у ую ры бу». Вель мі 
пры хіль на ста вяц ца да яго ту тэй шыя, 
а і ён ста ра ец ца пад доб рыц ца мяс цо ва
му на сель ні цтву, бо ж не хо ча лі чыц ца 
«на ва лач чу». Гас па да рыць! І ён смя яў ся 
ад ду шы, це шыў ся, па чуў шы і ўба чыў шы 
«цвік пра гра мы» — вы ступ лен не «Ары гі
наль най Ані», што ўе ха ла на ма то ры пад 
сцэ ну і ў фор ме рэ пу прад ста ві ла ўсю 
ва ко лі цу і ся бе са мую:

Як ся даю на ма тор,
та бур чыць ён як пат вор.
Таг ды мой ад рэ на лін
ціс не газ і з тру бы дым.
Быц цам вёз мя не ён сам.
Тут гры бо чак, гры бок там.
Наз бі раю два вяд ры,
на ма тор, і зноў у Два ры.
Мой ма то рык, мой цу дак!
За лі ваю поў ны бак.
Еду ле сам, еду по лям,
еду я сва ім ма то рам.
Я ша ную свой ма тор,
хоць не «Гон да», не «Ча пор».
Про ста ён ма лы «Ра мэ цік».
Ён най леп шы мне ў све це!
Лёг кі, спрыт ны і бур чыць.
Хва ціць зад ні цу ва зіць.
Усё кан чаю пра ма то ра.
Паз д раў ляю
— Ган дзя з Дво ра!
Ма ла дзік «ха дзіў па не бе», а мо ладзь 

і ста рэй шыя па ста ра даў ніх пра сто рах 
ту па лі да ран ня, пры топ т ва ю чы пад мур кі 
па ла цаў і хат ды ўпар тыя ко ліш нія рас лі
ны, якія што год пра бі ва юц ца да жыц ця.

Тэкст і фота Мі ры ЛУК ШЫ

на Два ры Ва лі лы
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     Ю б і  л е й 
Арэш каў скай шко лы

Бе ла ру скі 
фэст у Ле шу ках

Ку паль ская 
ноч у На раў цы
На блі жа ец ца цу доў ная Ноч Ку па лы. 7 

лі пе ня гэ та га го да войт гмі ны і ды рэк тар-
ка Гмін на га ася род ка куль ту ры ў На раў-
цы ла дзяць з гэ тай на го ды бе ла ру скае 
аб ра да вае ме ра пры ем ства „Ноч Ку па лы” 
ў На раў цы ў ам фі тэ ат ры на бе ра зе пуш-
чан скай ра кі На раў кі.

А га дзі не 19.30 ру шыць ка ра год фаль-
к лор ных ка лек ты ваў ад ГАК пры ву лі цы 
Но вай у на прам ку над рэч на га ам фі тэ ат-
ра. А га дзі не 20 Марк Цяс ноў скі і ва каль-
на-му зыч ная гру па „Дынг Донг” пач не 
кан цэрт, у якім пры муць удзел фаль к-
лор ныя ка лек ты вы „Цаг лін кі” са Ста ро га 
Ляў ко ва і „На раў чан кі” з На раў кі ды ка-
лек тыў з Бе ла ру сі. Зор кай ве ча ра бу дуць 
„Пры ма кі” з Га рад ка. А га дзі не 23 — Тэ атр 
Аг ню, 23.30 — пу скан не вян коў па ра цэ 
ды раз на ко лер ныя фе ер вер кі. Тан ца-
валь ная за ба ва ад га дзі ны 24 пад му зы ку 
ка лек ты ву „Avan ti”. Ян ка ЦЕ ЛУ ШЭЦ КІ

У ня дзе лю, 19 чэр ве ня г.г., у вёс цы Ле-
шу кі (на ліч вае яна 120 жы ха роў) На раў-
чан скай гмі ны пас ля поў д ня ла дзі лі бе-
ла ру скі фэст пад ло зун гам „І там жы вуць 
лю дзі”. Над вор’е бы ло со неч нае, цёп лае. 
Саб ра ла ся шмат лю дзей — перш-на перш 
бы лі гэ та жы ха ры Ле шу коў і блі жэй шых 
су сед ніх вё сак Ста ро га Ляў ко ва, Но ва га 
Ляў ко ва, Міх наў кі, Це рам коў, Кар до ну 
і Суш чы. На фэс це мож на бы ло яш чэ су-
стрэць жы ха роў і На раў кі, і Аль хоў кі, і Се-
мя ноў кі і на ват Гай наў кі.

Кан цэрт вя ла Ма ры ё ля Гер ман-Пет ру-
чук, ад на са спя ва чак эст рад на га ка лек-
ты ву „Арт.Про нар” з Нар вы. Пер шы мі на 
сцэ не ў пры го жых на род ных кас цю мах 
вы сту пі лі „На раў чан кі” з На раў кі. За імі 
— два ка лек ты вы з Гай наў кі: „Пра грэс” 
і „Да від Шым чук Бэнд”. Усе яны вы сту пі лі 
з пры го жы мі бе ла ру скі мі і ру скі мі пес ня-
мі і раз ве ся лі лі пуб лі ку.

Ка пэ ла „Ху тар” з Га рад ка (на здымку) за-
спя ва ла па пу ляр ныя бе ла ру скія пес ні, 
а яе му зыч ны кі раў нік Ян ка Кар по віч пра-
чы таў два гу ма ры стыч ныя вер шы „Дзень 
вып ла ты” і „Жон ка му жа па ха ва ла” Ар ка-
дзія Леў шу ка з Ці ва ню коў. Слу ха чы ўзна-
га ро дзі лі яго бур ны мі воп ле ска мі.

Ча ты рох га дзін ны фэ ста вы кан цэрт 
за кон чыў ся вы ступ лен нем эст рад най ма-
ла дзёж най гру пы „Арт-Про нар” з Нар вы 
(вя дзе яе Ян ка Снар скі). Звон ка і ды на міч-
на пра спя ваў і зай граў ён мно га пе сень. 
Асаб лі ва пры го жа спя ва лі дзве дзяў чы-
ны. Усе пры сут ныя бы лі ў доб рым ды ра-
дас ным наст роі.

Пад час кан цэр та пра ца ва ла кра ма 
з бе ла ру скі мі кніж ка мі, су ве ні ра мі і на-
род ным ру ка дзел лем. Ад к ры та бы ла так-
са ма мяс цо вая пра дук то вая кра ма.

Фэст ар га ні за ва лі Та маш Ці ха нюк — 
ды рэк тар Му зея і ася род ка бе ла ру скай 
куль ту ры ў Гай наў цы ды Мі ка лай Па вільч 
— войт На раў чан скай гмі ны і Га ле на-Ма-
ры ё ля Рэ ент — ды рэк тар ка Гмін на га ася-
род ка куль ту ры ў На раў цы. На пра ця гу 
апош ніх вась мі га доў бы ло гэ та пя ці дзя-
ся тае ме ра пры ем ства пад ло зун гам „І там 
жы вуць лю дзі”. У Ле шу ках фэ стаў не бы ло 
не каль кі дзя сят каў га доў.

не пуб ліч ных школ у на шым рэ гі ё не. Прад
стаў ні кі «Аду ка та ра» — стар шы ня Бар ба
ра Ку ча лэк і Та дэ вуш За рэм ба — пры бы лі 
на арэш каў скі юбі лей з цёп лы мі па жа дан
ня мі.

— Ка лі мы еха лі на се сію Ра ды Гай наў
скай гмі ны з прось бай да зво ліць ад крыць 
у нас не пуб ліч ную шко лу і са мной еха ла 
17 ма шын з жы ха ра мі Арэш ка ва і на ва
кол ля, гэ та моц на пад ба дзёр ва ла да зма
ган ня за за ха ван не шко лы. Уда ло ся гэ та 
зра біць. Спа чат ку мы ўкла лі мно га пра цы, 
па рад ку ю чы школь ную пля цоў ку і да па ма
га ю чы ра ман та ваць бу ды нак, — ска заў 
Ула дзі мір Га лён ка, яко га ды рэк тар Край
нік на зва ла га лоў ным за ва да та рам ар га ні
за ван ня не пуб ліч най шко лы ў Арэш ка ве.

Ін шыя баць кі ця пе раш ніх вуч няў ска за лі, 
што це шац ца дзей нас цю не пуб ліч най шко
лы. Да ба ві лі, што ў шко ле ар га ні зу юц ца 
куль тур ныя ме ра пры ем ствы, на якія схо
дзяц ца да рос лыя і мо ладзь, так як бы ло 
пад час свят ка ван ня юбі лею. Бы лыя вуч ні, 
якія з’е ха лі ся на юбі лей нае ме ра пры ем
ства, так са ма вы яў ля лі за да валь нен не, 
што шко ла ў Арэш ка ве дзей ні чае, ха ця 
і з не вя лі кай коль кас цю вуч няў і да школь ні
каў. Я пра ца ваў на стаў ні кам у Па чат ко вай 
шко ле ў Арэш ка ве ў 19911993 га дах, ка лі 
ў вась мі кла сах ву чы ла ся яш чэ больш за 
сто дзе так, і пры ем на бы ло спат каць на 
школь най плош чы сва іх вуч няў і па раз маў
ляць з імі.

— Я бы ла ву ча ні цай арэш каш ў скай шко
лы і ўжо доў га пра цую на стаў ні цай гэ тай 

шко лы. Я доб ра ўспа мі наю мі ну лае шко
лы. Сён ня спат ка ла сва іх на стаў ні каў 
і бы лых вуч няў. Мы пад рых та ва лі ці ка выя 
кон кур сы, якія бу дуць са дзей ні чаць ус па мі
нам. На шы дзет кі вы ка на лі ры сун кі, ні бы та 
пар т рэ ты на шых вы пуск ні коў і зза ду на 
пар т рэ тах мож на бу дзе неш та на пі саць 
пра свай го сяб ра або сяб роў ку, паў с па
мі наць. Ці ка вей шыя вы каз ван ні бу дуць 
уз на га ро джа ны. Бу дуць так са ма згад вац
ца су жон ствы, якія за вя за лі ся дзя ку ю чы 
на шай шко ле і для та кіх су жон стваў пад
рых та ва ны нес па дзя ван кі, — рас па вя да ла 
на стаў ні ца бе ла ру скай мо вы і па чат ко ва га 
ін тэг ра ва на га на ву чан ня Ірэ на Ге ра сі мюк, 
вуч ні якой па спя хо ва пры ма юць удзел 
у кон кур сах. — За раз у на шай шко ле зай
ма ец ца 18 вуч няў (17 хо дзіць на за нят кі 
бе ла ру скай мо вы) і 5 да школь ні каў.

Пра ву чо бу бе ла ру скай мо ве ў арэш каў
скай шко ле доб ра ўспа мі на ла так са ма бы
лая на стаў ні ца Ва лян ці на Кас це віч, ра ней 
Дзміт рук, якая пе ра ня ла гэ тыя аба вяз кі ад 
на стаў ні цы Ірэ ны Ва ран чук. На сцэ ну бы лі 
за про ша ны на стаў ні кі, якія ў Па чат ко вай 
шко ле ў Арэш ка ве пра ца ва лі най даў ней, 
част ка з іх яш чэ ў ста рым драў ля ным 
школь ным бу дын ку — су жон ства Пётр 
і Ма рыя Бу ра, Ма рыя Хар ке віч, Лю ба Гу
рын, Ве ра Ма ліш і Ян Сы чэў скі, за раз стар
шы ня БГКТ.

— Я па чаў пра ца ваць у Пад ста во вай шко
ле ў Арэш ка ве ў пя ці дзя ся тых га дах. Мы 
та ды пад пер лі столь у на шай шко ле драў
ля ны мі стаў б ца мі і пе ра кон ва лі ві зі та та раў, 
што вуч ням не бяс печ на ву чыц ца ў ста рым 

драў ля ным бу дын ку, які мо жа за ва ліц ца. 
Гэ та да па маг ло і бы ло пры ня та ра шэн не 
бу да ваць у Арэш ка ве му ра ва ны бу ды нак, 
— ска заў бы лы на стаў нік арэш каў скай 
шко лы Пётр Бу ра. — Я бу ду чы тут на стаў ні
кам, па зна ёміў ся са сва ёй бу ду чай жон кай 
Ма ры яй, жы хар кай Арэш ка ва і мы ў су жон
стве пра жы лі ўжо 61 год.

На ме ра пры ем ства пры бы лі так са ма чле ны 
сла ву та га ка лек ты ву «Арэш кі» з Арэш ка
ва — Ма рыя Скеп ка, На дзея Гру шэў ская 
і Тац ця на Гу рын, якія доб ра ўспа мі на лі ву
чо бу ў ста рым драў ля ным бу дын ку. Пе рад 
саб ра ны мі на школь най пля цоў цы вы сту пі лі 
тан цо ры з ка лек ты ву «Звёз дач кі», з які мі 
зай ма ец ца на стаў ні ца Ане та Алек ся юк. Па
бе ла ру ску пры го жа спя ва лі чле ны школь на
га му зыч на га ка лек ты ву «Вя сё лыя нот кі», 
з якім пра цуе на стаў ні ца Мар та Вэр ш ка. 
Пад час пе ра пын ку саб ра ныя ча ста ва лі ся 
сма жа ны мі на гры лі каў ба ска мі і на піт ка мі, 
а так са ма ха дзі лі па школь ным бу дын ку, 
ус па мі на ю чы дзе і якім прад ме там ву чы лі ся. 
У спар тыў най за ле пра ца ва ла фо та вы ста
ва. Вы пуск ні кам шко лы і бы лым на стаў ні
кам ці ка ва бы ло па гля дзець па лат ня ныя 
вы ра бы ру ка дзел ля, хат нія пры ла ды пра цы 
і ста ры по суд, якія зна хо дзяц ца ў школь
ным му зей чы ку «Род ная хат ка».

— Шко ла ву чыць дзе так і ар га ні зуе куль
тур нае жыц цё жы ха роў Арэш ка ва. Я ра
ды, што шко ла на да лей дзей ні чае, — ска
заў про та і е рэй Ля вон цій Ан хім, на ста я цель 
Арэш каў ска га пры хо да і на стаў нік Бо жа га 
за ко на ў мяс цо вай шко ле.

Пас ля ад па чын ку за ка вай і гар ба тай пе
рад пуб лі кай вы сту пі лі тан цо ры з фіт нес
клу ба ў Гай наў цы, спя ваў хор лес ні коў 
з Бе ла ве жы, а паз ней да тан цаў іг раў 
ка лек тыў «Мет ра» з Гай наў кі, лі дар яко га 
Да нель Са коў скі жы ве ў Арэш ка ве.

Тэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

1 Fпрацяг

Прысвячаецца 

АННЕ БЖАЗОЎСКАЙ, 
настаўніцы беларускай мовы 
з Бельскага белліцэя

Каб асвоіць многа ведаў, 
Кожны Ваш урок наведаў. 
Вы так шчыра нас любілі! 
І пра ВКЛ вучылі!
Вы навіны прадстаўлялі,
Беларускасць прамавалі. 
Вось і нас пераканалі,
Каб свой кут не забывалі. 
Каб усё жыццё казалі, 
Моцным голасам спявалі:
 “Мой родны кут, як ты мне мілы,
Забыць цябе не маю сілы!”
Адным голасам, супольна
Усе жадаем Вам жыць доўга.
Каб у цяжкі, змрочны дзень
Вам усмешкі не скрыў цень.
Каб жылі Вы нам здаровы,
Без тугі і безграшоўя.
Каб маглі Вы без турботаў
Паляцець у свет самалётам,
Ці то ў Мінск, ці ў Аргенціну.
Поспех каб Вас не пакінуў!
Каб пра Вас не забывалі,
Каб у “Ніве” напісалі
І на “Рацыі” сказалі,
Як аддана нас вучылі,
З роднай мовай заручылі.
Пара нам ужо развітацца
І на картцы распісацца.
Не забудзем мы пра Вас, 
Ваш найлепшы ў свеце клас!

„Цяж ка быць па э там у су час ным све це і ця пе раш нім ча се”, — на ра кае Юр ка 
Буй нюк („Быць па э там”, „Ні ва” ад 29 мая 2016 г.). І да лей: „У све це гла баль ных 
элек т рон ных мас ме ды яў ды про ста га до сту пу да ін фар ма цыі зу сім ня ма мес ца 
для лі та ра ту ры”. На ра кан не Юр кі Буй ню ка не здзіў ляе тых чы та чоў „Ні вы”, якія 
ве да юць Юр ку як па э та. У яго до сыць змя стоў ны, амаль што не са цы я ла гіч ны 
на ву ко вы до след, мяр ку ю чы па яго ра шу чых сцвяр джэн нях, што „ў наш час пісь
мен ні каў за сту пі лі спар т с ме ны, ак цё ры тэ ле се ры я лаў, уся ля кія шоў ме ны ды шар
ла та ны шоўбіз не су”.

Памой му, і ў су час ным све це, і за раз у ця пе раш нім ча се, і ў мі ну лыя га ды, 
і ў ко ліш нім све це па э там не бы ло лёг ка, але заў сё ды на пер шым мес цы бы лі 
верш, а по тым яго аў тар. І ні пры чым тут тое, што „су час ны пісь мен нік не вы жы ве 
ды не вы кар міць сва ёй сям’і”.

Але я не пра па лі ты ку са цы яль най пад трым кі ма стац кай твор час ці па э таў, му зы
каў, ха ры стаў ці фі лар мо ні каў. Юр ка Буй нюк у сва ім фе лье то не пі ша праў ду пра 
не да стат ко вую дзяр жаў ную па лі ты ку, звя за ную, агуль на ка жу чы, з куль ту рай, але 
ў ні чым не ві на ва ты тут пра грэс, элек т рон ная тэх ні ка, а перш за ўсё ін фар ма ты ка. 
Каб не бі я ін фар ма ты ка, каб не элек т рон ны мік ра скоп, наў рад ці мік ра бі ё ла гі ра
за бра лі б на част кі хра ма со мы з іх ге на мі, а мік ра хі мі кі аб’ яд на лі б роз ныя ата мы 
ў ля кар ства так пат рэб нае на роз ныя хва ро бы і ці мік ра фі зі кі маг лі б ма дэ ля ваць 
рост кан ца ра і так да лей. Доў га мож на пе ра ліч ваць ка рыс ці так ад элек т рон най 
тэх ні кі, як і ад „элек т рон ных мас ме ды яў”. Хто, як не па эт, па ві нен ра зу мець, што 
куль ту ра гэ та і на ву ка, і тэх ні ка, і лі та ра ту ра, і верш, і са ты рыч ны ры су нак на сця
не ней ка га бло ка.

Мі хась КУП ТЭЛЬ

Праг рэс у ні чым не ві на ва ты

Трэці «а» клас з Аннай Бжазоўскай (у цэнтры) і настаўніцай Ірэнай Траянчук
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Не рэ а гу юць 
на кры ты ку
15 каст рыч ні ка 2015 го да я, як 

аў тар тэк сту і ка рэс пан дэнт „Ні вы”, 
па слаў у тэ ле ка му ні ка цый ную фір-
му „Тэ лест ра да” тэкст пуб лі ка цыі 
„Па кі ну лі ў дур нях” („Ні ва” № 34 ад 
23.08.2015 г.) і па пра сіў ад ра са та 
ак рэс ліць сваё стаў лен не да кры-
тыч ных заў ваг аба нен та На дзеі Са-
хар чук. 92-га до вая ба буль ка з Ма-
лін нік ад чу ва ла ся бе пак рыў джа най, 
па коль кі агент, які рэ ка мен да ваў 
ёй тан ней шы аба не мент (за 15 зл.), 
не вы я віў сут нас ці пра ві лаў, якія 
аба вяз ва юць у тэ ле а пе ра та ра ГСМ, 
толь кі су нуў па пер ку па ста віць под-
піс. Ста рэ ча, не ра заб раў шы ся, рас пі-
са ла ся. І вы нік лі праб ле мы.

Неў за ба ве На дзея Са хар чук ат ры-
ма ла па сыл ку з но вым тэ ле фо нам 
і пісь мом, у якім па ве дам ля ла ся, 
што яе ну мар ста цы я нар на га тэ ле фо-
на бу дзе пе ра не се ны да сет кі ГСМ, 
а ўсе спра вы па між тэ ле а пе ра та ра мі 
ўжо вы ра ша ны. Толь кі на пры ві тан-
не (без ко піі зак лю ча най да мо вы, 
ста ту та ды цэн ні ка пас луг). Но вы 
тэ ле фон ба буль ка праз свай го прад-
стаў ні ка 23 лі пе ня 2015 г. ада сла ла, 
за тым па да ла за я ву на ска са ван не 
пад пі са най да мо вы. У пісь ме ад 29 
лі пе ня „Тэ лест ра да” ін фар ма ва ла, 
што ска су юць да мо ву 31.08.2015 г. 
З та го ча су На дзея Са хар чук па ча ла 
ат рым лі ваць з „Тэ лэст ра ды” ра хун-
кі за лі пень — 22,55 зл., жні вень 
— 19,67 зл., штраф за да тэр мі но вае 
ска са ван не да мо вы — 218,75 зл., за 
вер ну ты тэ ле фон і не зап ла ча ныя ра-
хун кі — 241,71 зл. У агуль ным пад лі-
ку — 502,68 зл. Хва ра ві тая ба буль ка 
не зап ла ці ла, па коль кі ледзь кан цы 
з кан ца мі зво дзіць. Але моц на пе-
ра жы вае і ба іц ца, што яе мо жа на-
ве даць су до вы вы ка наў ца і за даў гі 
заб раць каш тоў ныя рэ чы з ха ты. Па-
спра ба ваў я ра заб рац ца ў гэ тай су-
пя рэч най спра ве.

На пас ла нае мною ў каст рыч ні ку 
мі ну ла га го да пісь мо на конт змеш-
ча ных у ар ты ку ле кры тыч ных заў-
ваг На дзеі Са хар чук „Тэ лест ра да” не 
ад ка за ла. У снеж ні па пра сіў я прыс-
лаць ко пію зак лю ча най да мо вы для 
ўня сен ня скар гі За ступ ні ку спа жы-
вец кіх пра воў. Без вы ні ко ва. Ад ка за-
лі, што ў мя не ня ма паў на мо цтваў 
ад аба нен та. Ка лі я пат лу ма чыў, што 
пат ра бую ка мен та рыя на конт пуб-
лі ка цыі змеш ча най у „Ні ве”, як пуб-
лі цыст, дык ат ры маў ад пі ску, што 
На дзея Са хар чук пад пі са ла да мо ву, 
а той, хто яе пад піс вае, аба вя за ны 
па зна ёміц ца са ста ту там і цэн ні кам, 
якія з’яў ля юц ца не ад’ ем най част кай 
да мо вы. А ка ру за да тэр мі но вае ска-
са ван не да мо вы пры мя няе не толь кі 
„Тэ лест ра да”.

Ар гу мен та цыя пра цаў ні ка ад дзе-
ла раз лі ку і спаг нан ня даў гоў зда ец-
ца быць не ве ра год най, за тым я ра-
шыў вы сту піць аб па яс нен не спра вы 
да стар шы ні праў лен ня фір мы. Ад па-
вед нае пісь мо па слаў 18 са ка ві ка 
2016 г. Без ад ка зу. Вось, да ра жэнь-
кія, як хіт ру ны з „Тэ лест ра ды” рэ а гу-
юць на кры ты ку.

Ула дзі мір СІ ДА РУК

P.S. Гэ тым до пі сам ха чу пе рас це-
раг чы чы та чоў пе рад зман лі вы мі хіт-
ру на мі. Аб ду май це скру пу лёз на тое, 
што пад піс ва е це. Не дай це звес ці ся.

16 чэр ве ня г.г. гру па рад ных і кі раў ні
цтва Ар лян скай гмі ны ды войт і сак ра тар 
Чы жоў скай (ра зам 16 асоб) аг ля да лі 
фаб ры ку кам па ніі ІКЕА ў Кош ках. На
вед валь ні каў па амаль усіх цэ хах пра во
дзі лі не каль кі гі даў. Пас ля дзвюх га дзін 
гас цей за пра сі лі ў кан фе рэнцза лу на 
па ча сту нак, пра цяг ва ла ся да лей шая 
прэ зен та цыя фір мы, мож на бы ло ста віць 
пы тан ні. Гэ та быў дру гі ві зіт са маў ра даў
цаў, пер шы ад быў ся ў час ура чы ста га ад
к рыц ця фір мы 17 чэр ве ня 2011 го да.

За раз у IKEA In dus t ry Or la пра цуе 260 
асоб з роз ных ста рон кра і ны. У лі ку пра
цаў ні коў абу ча ных на За ха дзе толь кі 
не ка то рыя за гад чы кі і бры га дзі ры, якія 
паз ней мо гуць абу чаць на мес цы ін шых 
пра цаў ні коў. Ёсць спе цы я лі сты, на пры
клад ме ха нікаў та ма тык, якія рэ гу ляр на 
ез дзяць абу чац ца да выт вор цаў ма шын. 
Ін шыя абу ча юц ца на мес цы.

Ме ды цын ская апе ка? Ня ма та кой. 
Кож ны пра цаў нік фір мы ІКЕА абу ча ны 
нес ці пер шую да па мо гу, два ра зы ў год 
ад бы ва юц ца маш таб ныя абу чэн ні, за вод 
мае два дэ фіб ры ля та ры.

Фаб ры ка зай мае 160 гек та раў і не ка
то рыя пра цаў ні кі пе ра мяш ча юц ца па ёй 
на ве ла сі пе дах або элек т ра ма бі лях. За
вод су пра цоў ні чае з ахоў ны мі, пры бі раль
ны мі і тран с пар т ны мі фір ма мі.

На вед валь ні каў за бяс пе чы лі ў ан ты
фо ны (рэ дук та ры шу му), бе ру чы пад 
ува гу вы со кі ўзро вень шу му ў не ка то рых 
цэ хах. Так са ма ў не ка то рых цэ хах за ба
ро не на вы кон ваць здым кі, бо ад гэ та га 
маг ла б за дзей ні чаць па жар ная сіг на лі за
цыя і спы ніць усю фаб ры ку.

На фаб рыч ных пля цах вя лі кі за пас 
драў ні ны, якой, як па ве да міў пра вад нік, 
ха пі ла б толь кі на паў та ра ме ся ца пра цы 
за во да. Для раз г руз кі сы ра ві ны ёсць ма
біль ная ма шы на гру за пад’ ём нас цю ў 16 
тон.

Ад куль драў ні на? Га лоў ным чы нам 
з Бе ла ру сі. Пры во зяць яе цяг ні ка мі, пра
вя ра ец ца яе якасць і ды я метр. Драў ні ну 
куп ля юць так са ма ў Дзяр жаў ных ля сах. 
Ка лі драў ні ну пры во зяць цяг ні ком, яе 
склад ва юць на пляц, дзе ча кае сва ёй 
чар гі. Гру за ві кі раз г ру жа юц ца са мі. На 
сар тавальні два ска не ры. Пер шы пра
во дзіць уступ ны аг ляд драў ні ны — яе 
даў жы ні, таў ш чы ні і кры віз ны. Ка лі па ра
мет ры за да валь ня ю чыя, ка ло да пра соў
ва ец ца да лей, дзе трап ляе пад на ступ ны 
ска нер 3D, які, між ін шым, пра вя рае 
на яў насць ме та ліч ных эле мен таў. Гор шы 
ма тэ ры ял ідзе на вы твор часць драў ня на
ва лак ні стых пліт (HDF).

Ці ка він ка: бі я ма са, якая тут выт ва ра ец
ца, не да стат ко вая для ўтры ман ня кат ла, 
та му яна да дат ко ва да куп ля ец ца. Адзі
нае мес ца руч ной пра цы на ўпа коў цы 
до шак.

Пра цуе шэсць су шыль ных ка мер: 
у кож ную з іх умяш ча ец ца 115 ку бі каў 
тон кіх до шак або 190 тоў стых. Пра цэс 
суш кі за ле жыць ад таў ш чы ні і для тон кіх 
до шак доў жыц ца 45 дзён — за леж на 
ад па ры го да. Тоў стыя дош кі су шац ца 
10 дзён. Пра цэс пра цяг лей шы зі мою, бо 
да хо дзіць этап раз ма рож ван ня. За ме
сяц су шаць 3,54 ты сяч ку біч ных мет раў. 
Вы раб ля юць ка ля 4,2 ты ся чы ку біч ных 
мет раў; боль шасць гэ тай вы твор час ці 
трап ляе на за вод гру пы ІКЕА ў Кан стан
ты на веЛо дзін скім, дзе вы раб ля юць крэ
сел кі. Бы ва юць за ка зы на сы рыя дош кі.

Фаб ры ка не вы дзя ляе ў ат мас фе ру 
вых лап ных га заў, толь кі па ру. Пры бо ры 
так збу да ва ныя, што ўсе га зы ад бі я ма
сы ачыш ча юц ца элек т ра філь т ра мі і спы
не ны ма тэ ры ял трап ляе на пра дук цыю. 
За вод мае дзве студ ні па трэб ныя для тэх
на ло гіі вы твор час ці па ры, якая змяк чае 
драў ні ну. Толь кі част ку ва ды за вод чэр
пае з гмін на га во дап ра во да, на пры клад 
для пры бі раль няў.

Што год у лі пе ні за вод спы ня ец ца на 
два тыд ні дзе ля кан сер ва цыі ма шын, каб 
пас ля зноў мож на бы ло ця гам го да бес
пе ра пын на пра ца ваць. Ра бо чыя ма юць 
та ды яш чэ больш пра цы. Да дат ко ва пры
яз джае ка ля паў ты ся чы лю дзей, якія пры
во дзяць усё да па рад ку. Кож ную тру бу, 
у якую маг чы ма ўвай с ці, выск ра ба юць 

знут ры. Ава рыі зда ра юц ца рэд ка.
Ця пер ня ма пла наў раз бу до вы. Ра ней 

бы ла дум ка пра фаб ры ку крэс лаў, але 
па коль кі вы сту пае лі шак выт вор чай ма
гут нас ці на ін шых за во дах у Поль ш чы, 
та ды ня ма сэн су ўзво дзіць неш та но вае. 
Але пла ны мо гуць па мя няц ца...

Вы каз ван не Ка та жы ны Яку бо віч, за
гад чы цы ад дзе ла HR (Hu man Re so ur ces 
— ча ла ве чыя рэ сур сы) за во да (пры е ха
ла на пра цу з Жэ ша ва):

— Най важ ней шым даб ром у фір ме 
з’яў ля юц ца не ма шы ны, толь кі ча ла век. 
ІКЕА з’яў ля ец ца пра ца даў цам на тэ ры
то рыі Ар лян скай гмі ны, але не толь кі, 
бо мы не хо чам аб мя жоў вац ца толь кі да 
Ор лі, хо чам дзей ні чаць гла баль на, хо чам 
быць бач ны мі ў ва я вод стве. Кан цэрн фір
мы ІКЕА мае 41 за вод у дзе ся ці кра і нах. 
Поль ш ча з’яў ля ец ца ад ным з най буй ней
шых кан г ла ме ра таў, тут пра цуе ка ля дзе
ся ці ты сяч ча ла век. На шы за во ды ра скі
ну ты па ўсёй Еў ро пе — Пар ту га лія, Сла
ва кія, Шве цыя, Ра сія, Лат вія, Поль ш ча, 
Вен г рыя, Фран цыя ды Кі тай і Злу ча ныя 
Шта ты. Хо чам ства раць вык люч ныя вар
тас ці для клі ен та, ста вім на ціск га лоў ным 
чы нам на якасць і ца ну ды маг чы масць 
раз вою так у гру пе, як і на вон кі яе.

У кан фе рэнцза ле пра цаў ні кі фір мы 
ад каз ва лі на пы тан ні гас цей:

— Ці за вод не ат руч вае?
— Не ат руч ва ем, бо наш за вод ма дэр

ны, аб ста ля ва ны на вей шы мі сус вет ны мі 
тэх на ло гі я мі, на пры клад, сы ры фільтр, 
з яко га ў ат мас фе ру вы хо дзіць толь кі па
ра. Гэ та ад на з са мых ма дэр ных уста но
вак да тыч ных га заў і вен ты ля цыі. Гэ так

са ма ма ем ачыш чаль ню сцё каў — цэ лую 
сі стэ му філь т ра цыі і пры мя нен ня ва ды 
для ара шэн ня ка лод. Фаб ры ка мо жа га
на рыц ца тым, што сю ды пры яз джа юць 
эк скур сіі, якія ву чац ца пры мя няць эка ло
гію, як мож на быць чы стым за во дам у гэ
тай пра мыс ло вас ці ў наш час.

— Што пра за вод ІКЕА ду ма юць су се
дзі?

— Трэ ба іх пра гэ та спы таць. Спа дзя
ем ся, што ду ма юць пра нас ста ноў ча. 
З’яў ля ем ся доб рым су се дам, доб ра вя
дзем наш біз нес. (Па вод ле не ка то рых 
жы ха роў на ва коль ных вё сак ча сам ад 
за во да ІКЕА ня се неп ры ем ны пах).

— Якія ка рыс ці мае Ар лян ская гмі на?
— Ка рыс ці ві да воч ныя, бо пла цім 

па дат кі. Да та го ж ста ра ем ся пад трым лі
ваць мяс цо выя іні цы я ты вы, суп ра цоў ні
ча ем са шко ла мі. Гэ та ба чыц ца апош нім 
ча сам, ка лі за гад чы кам ча ла ве чых рэ
сур саў ста ла па ні Ка ся і на шы за ха ды 
ў на прам ку кан так таў з мяс цо вым гра
мад ствам ста лі больш на сы ча ны мі. Бы лі 
Дні Бель ска, пры сут ні ча лі ў ін шых мяс
цо вых іні цы я ты вах, ста ра ем ся ла дзіць 
па ста ян нае і ста біль нае су пра цоў ні цтва 
з Ар лян скай гмі най, ха ця б у дзя лян цы 
тран с пар ту на шых пра цаў ні коў. (Па вод
ле ін фар ма цыі ар лян скай Гмін най уп ра
вы па да так ад фір мы ІКЕА ся гае амаль 
ча ты рох мі льё наў зло таў).

— Якія пла ны на бу ду чы ню?
— Ма ем маш таб ныя пла ны і спа дзя

ван ні і ка лі гэ та тут спра цуе, то бу дзе 
гэ та кра наць не га ба рыт ную раз бу до ву, 
але кад ра вую.
За піс ваў і пы таў Мі хал МІН ЦЭ ВІЧ

IKEA - прас вят ля юць кож ную ка ло ду
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!

№ 26-27-16

Раз га дай це за гад кі, ад ка зы даш лі це ў „Зор ку” 
да 10 ліпеня 2016 г., най лепш па элек т роннай 
пош це. Тут ра зыг ра ем ці ка выя ўзна га ро ды.

Вершы Віктара 

Шведа

Свет лы хлоп чык-ма ла дзік
Ад па чыць ра шыў і знік:
Лёг у хмар кі і да ран ку
Слу хаў зо рак ка лы хан ку
М.... 

Адказ на за гад кі 
№ 23-24-16: ле та, ма лі на.

Уз на га ро ды, ка ля ро выя 
гумкі, вый г ра лі Ты мэк Пет-

ру чук з Нар вы, Мар ты на 
Іг на то віч з Ба бік, Мар ты на 
Лук ша з На раў кі. Він шу ем!

Ці ўват к неш 
нос?
Цёт ку сваю за пы таў
Да пыт лі вы Ста ніс лаў:
— Ці ты ўват к неш свой нос
У гняз до з’ед лі вых вос?

— Ча му за ха ваў ся ты так
Як быц цам ней кі дзі вак?
— Сён ня нам тат ка да нёс,
Што ўсю ды ўты ка еш свой нос.

Ле та
Ле та, ле та, на ша ле та,
Пас ля ха лод нае вяс ны,
Зя мель ка со ней кам саг рэ та
Аб сва ім шчас ці мро іць сны.

Са школь ных за лаў 
вый ш ла мо ладзь

У ад па чын ка вы па ход,
Каб з но вай сі лай зноў у шко лы
Вяр нуц ца ў на ву чаль ны год.

(па ча так у 25 ну ма ры) 
Пра доб рыя рэ чы не за бы ва ем! 

Гэ ты пры го жы спек такль, хоць мі-
ну ла шмат ча су, яш чэ сён ня гу чыць 
у ву шах і вяр тае доб ры на строй. 
Мо ва пра мю зікл «На тат кі тат кі». 
На стаў ні ца Алі на Ваў ра нюк ра зам 
з ак цё рам Бер нар дам Ба ням па ста-
ві лі ам біт ны спек такль. У яго ас но-
ву ляг лі дзе сяць вер шаў су час на га 
бе ла ру ска га па э та Ан д рэя Ха да но-
ві ча. Ужо са ма спро ба раз ву чыць 
няп ро сты па э тыч ны тэкст — не 

Ка ла рыт нае раз ві тан не са шко лай
дзіч кі! Па ста ноў ш чы кі пры ду ма лі 
да гэ та га пан та мі му, якая пры да-
ла сло вам ды на мі ку. Ну і га лоў нае, 
цу доў ная му зы ка. Яе на пі са ла Ан-
на Ба бік, на стаў ні ца з бе ла ру ска га 
сад ка. Мы спа дзя ем ся, што гэ тыя 
тво ры, як і з па пя рэд ня га мю зік ла 
«Звя рын кі з глы бін кі», які па ста ві-
лі на шы сяб ры, так са ма ста нуць 
вуч нёў скі мі шэ дэў ра мі ды па шы-
раць рэ пер ту ар кон кур су «Бе ла ру-
ская пес ня». Ад нак, у ад роз нен не 
ад па пя рэд ня га мю зік ла, «На тат кі 

тат кі» больш дап ра ца ва ныя ў му-
зыч ным пла не. Усе дзе сяць тво раў, 
хоць са мі па са бе ары гі наль ныя 
і ма дэр ныя, су гуч ныя ў цэ лас ці. 
Ко зы рам па ста ноў кі з’яў ля юц ца 
та ле на ві тыя са лі сты. На пер шым 
мес цы тут трэ ба наз ваць проз віш-
чы Ма ры сі Пя кар скай і Юлі Сас-
ны. Іх мі ла гуч ныя га ла сы на да лі 
спек так лю ней кую ча роў насць і ві-
даць за гэ та ат ры ма лі гуч ныя бра-
вы пуб лі кі!

(пра цяг бу дзе) Зор ка

Б ы  л о  ў с ё ,  ш т о  т р э  б а !
Бе ла стоц кая гім на зія № 7 зноў ура зі ла. На за кан чэн-

не школь на га го да тут зла дзі лі ІІ Ся мей ны пік нік. Як 
ад зна чае на стаў ні ца Аль ж бе та Руд коў ская, «бы ло ўсё, 
што трэ ба: вуч ні, баць кі, сон ца, доб ры на строй».

На пік нік прый шлі ма лод шыя дзе ці і вы пуск ні кі гім на-
зіі, якія за су ма ва лі па на стаў ні цы і сяб рах. Баць кі на 
свой кошт пад рых та ва лі смач ны стол. Ап ра ча ла сун каў 
бы лі спа бор ні цтвы па між пер шы мі і трэ ці мі кла са мі. 
Ды згод на з пра ві ла мі пры ро ды пе ра маг лі ста рэй шыя. 
У пад рых тоў цы, як ад зна чае на стаў ні ца, най больш да-
па ма га лі Янэк і Па вел. Усе за ха це лі су стрэц ца праз год. 
А за раз доў га ча ка ныя ка ні ку лы і мно га аса бі стых пла-
наў і па да рож жаў. Жа да ем доб ра га ад па чын ку!

Зор ка
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№ 27-16За поў ні це клет кі бе ла ру скі мі сло ва мі. Ад ка зы, 
з нак ле е ным кан т роль ным та ло нам, на пра ця гу 
трох тыд няў даш лі це ў „Зор ку”. Тут ра зыг ра ем ці-
ка выя ўзна га ро ды.

Ад каз на кры жа ван ку № 23:
Фо та, ня ня, лет нік, жу ры, рот, жа ба квач ка, ра-

на, Ян, Ка стусь. Жарт, тру ба, ранг, лы ка, стра ва, 
ноч, ніт ка, ям, Ясь, яч мень.

Уз на га ро ды, са шэ для даў га пі саў і ка ля ро вых 
алоў каў, вый г ра лі Кац пэр Ба ра ноў скі, Ка міль 
Су ро вец, Флё ры ян Явор скі з Ба бі каў, Ты мэк 
Пет ру чук з Нар вы, Вік то рыя Гаць з Бель ска-
Пад ляш ска га. Він шу ем!

Jar

Trakt

Siedem Wszystko

Poziomki

Miód

Las

Lord

Ali

Trochę

Prąd

Ty Oh!

Latko
Trzy

Kotek

Зор ка — бя скон цы шлях, ста ра-
жыт ны міф, ад веч ная Та ям ні ца, 
да лё кая кро пач ка на не бас хі ле. 
Яна спа лу чы ла Мар ка і Кле а пат-
ру ў ста ра жыт ным Ры ме, спа лу-
чы ла сла вян, якія ства ра лі ма гут-
ныя куль тур ныя цэн т ры. Гэ та пад 
ёй па ля кі і ліць ві ны спя ва лі «Ба га-
ро дзі цу» ў 1410 го дзе пад вё скай 
Грун вальд. Яна да па ма га ла бе ла-
ру сам пе ра маг чы ма ска лёў у біт ве 
пад Ор шай. Злу ча ла заў сё ды бе ла-
ру скіх па э таў-ад ра джэн цаў. Яна 
да ва ла ім па э тыч нае нат х нен не.

Уг ля даў ся пэў на ў зор кі і Мак-
сім Баг да но віч, пі шу чы сваю 
«Зор ку Ве не ру», якая ўзыш ла 
над зям лёй. Яна да ва ла твор чае 
нат х нен не рэ дак та рам «Ні вы», 
ства ра ю чым у 1957 го дзе «Зор-
ку». Дзя ку ем ім за гэ та!

«Зор ка» бы ла і ёсць кры ні цай 
бе ла ру скіх ас вет ні каў, па э таў. З ёй вы рас ла мно га зна ка мі тых лю дзей, на пры клад, Ян ка Це лу шэц кі, які пі-
саў у «Зор ку» ад дзі ця чых га доў. Так як зор кі ў не бе, так і гэ тая ніў ская, на пра ця гу мно гіх га доў спа лу ча ла 
і спа лу чае сэр цы бе ла ру скіх дзя цей. Ку па ла ка жа ў вер шы «не па гас нуць зор кі ў не бе» — ня хай так бу дзе 
і з Та бой, «Зор ка»! Па куль не 
па гас нуць спрад веч ныя, ма гут-
ныя сі лы, бу дзеш да лей да ваць 
нат х нен не для но ва га па ка лен-
ня бе ла ру скіх ас вет ні каў.

Мак сім ФІ Ё НІК, галоў ны рэ-
дак тар суст ра чан скай 

га зе ты «Пар на сік» 

Зор кі ў не бе... і на зям лі
(Рэ дак тар Яні не Чар ня ке віч прыс вя ча ец ца)

ка лі ты апош ні раз
га ва рыў на род най мо ве

ка лі ты апош ні раз
быў у род най ха це

ка лі...

ты не па мя та еш
як усё
ты за быў пра сваю спад чы ну
яна стап та ная людзь мі
убі тая ў глі ну
за бы тая

ка лі ты зра зу ме еш
што яна най боль шай вар тас цю
ка лі ты зра зу ме еш
што яна тва ім па са гам
ка лі

Юля Бя ган ская, 
„Зор ны шлях”

Кож ны год я ча каю, каб пры ехаць на Су стрэ чы „Зор кі” ў Бо ра-Здруй. Я тут ужо чац-
вёр ты раз і ха чу ска заць, што тут вель мі фай на. Я люб лю ат мас фе ру і лю дзей. Мне 
вель мі сма куе ежа, яна та кая дух мя ная. У мя не вель мі мно га суст ра чан скіх сяб роў. Мы 
лю бім ус па мі наць як бы ло год, два, тры га ды ра ней, пры гад ва ем смеш ныя рэ чы.

На Су стрэ чы пры яз джае мая лю бі мая на стаў ні ца Іа ан на Мар ко. Гэ та яна за ах во ці-
ла мя не пі саць вер шы і апа вя дан ні.

ХХХ Су стрэ чы „Зор кі” па ча лі ся 
13 чэр ве ня і бу дуць пра цяг вац ца ты-
дзень. За гэ ты час мы ма ем на мер 
зра біць най леп шую га зе ту ў цэ лай 
гі сто рыі Су стрэч „Зор кі”. Я ду маю, 
што тут пры ад к ры юц ца мне дзве ры 
да та го, каб стаць рэ дак та рам га зе ты, 
пра за і кам або па э тэ сай.

Ве ра ні ка Кар дзю ке віч, га лоў ны 
рэ дак тар суст ра чан скай га зе ты «Зор-

ны мі ва чы ма»

Мае Су стрэ чы „Зор кі”

Хата
Каханне
Цеплыня
Зразуменне
Пытанні
Адказы
Шчасце
Радасць
Мама
Тата
Брат
Сястра
Коцік
Думкі
Мары
Пачуцці
Што гэта
......

Наталля Васько
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Від з-пад прэн ге ра на ку сты
Зра біў я гэ та па сут нас ці ма шы наль на. У до пі се Іа ан ны Ча бан „Пад паў стан чым 

кры жам” («Ні ва» № 25) па мя няў лі та ры „J. S.” на „C.”. Але гэ тая ма шы наль насць не 
вы рас ла з пу сто га мес ца. Пер шай пу ця вод най ра цы яй для та ко га ўчын ку з’яў ля ец ца 
поль ская па га вор ка „Za nic w świe cie nie wierz ko bie cie”. Бо па ве рыць лю бой хіт ра вум
най джа кон дзе — гэ та пер ша род ны грэх, та кі са мы, на які на па роў ся сла ву ты біб лей
скі Адам. Дру гая ра цыя вы ра ста ла не з біб лей ска га, але з аса бі ста га дос ве ду. Ме на
ві та во сем га доў та му ўзяў я ін тэр в’ю ў спа ды ры ні Цэ цы ліі БахШча він скай ме на ві та 
пра гі сто рыю Кры нак. („Ні ва” № 17 за 2008 г.) У хо дзе раз мо вы яна мі ма хо дам ска за
ла, што рых туе кні гу па гі сто рыі Кры нак, якая та ды восьвось ме ла вый с ці. І ця пер, 
чы та ю чы, што та кая кні га іс нуе, у мя не аста ва ла ся цвёр дае пе ра ка нан не, што гэ та 
яна та кую кні гу на пі са ла. J. S. Bach на пі саў „Бран дэн бур г скія кан цэр ты” ды мно ства 
фу гаў і ма тэ таў, але яго аў тар ства крын скай гі сто рыі па да ло ся мне да во лі дзіў ным. 
Та му да пус ціў ся я та ко га ўчын ку.

Але ж фі наль ны свой тэкст пра чы та ла са ма Аў тар ка і, гэ так жа як у сла ву тай пуш
кін скай „Мя це лі”, уск лік ну ла: „Не тот!”. Мае быць „J. S.”, а не „C.” І на ша ша ноў ная 
Рэ дак цыя ўзя ла на ся бе ка лек тыў ную ад каз насць за маю ін ды ві ду аль ную вы лаз ку 
ды ўпа ла пе рад Аў тар кай на ка ле ні, ка ю чы ся і про ся чы пра ба чэн ня. А я ж, узо рам 
пас ла Рэй та на ці ге не ра ла Пан фі ла ва, ра шыў не зда вац ца. Заг ля нуў я ў біб лі я тэч ны 
ка та лог на конт ме на ві та тае кні гі, з якой цы та ту аб на ро да ва ла спа да ры ня Іа ан на 
Ча бан. А там ін фар ма цыя, што рэ дак та рам зга да най кні гі „Kryn ki 500 lat” з’яў ля ец ца 
Jan Se bas tian Bach; рэ дак та рам! А гэ та аба зна чае, што не а ба вяз ко ва аў та рам, што 
маг чы мыя там ін шыя аў та ры па а соб ных раз дзе лаў. Аста ва ла ся мне пра ве рыць, хто 

ў са праўд нас ці з’яў ля ец ца аў та рам цы та ва най спа да ры няй Іа ан най цы та ты з 48й 
ста рон кі...

У кні зе тэк сты двой кі аў та раў: Цэ цы ліі БахШча він скай ды Ja na Se bas tia na Ba cha. 
І ме на ві та раз дзел „Ok res za bo rów i odzy ska nie w 1918 r. nie pod leg łoś ci przez Pol skę 
na Zie mi Kryń skiej”, зай ма ю чы ста рон кі 4756, на пі са ла спа да ры ня Цэ цы лія БахШча
він ская. Зна чыць аў тар ства пры ве дзе най спа да ры няй Іа ан най цы та ты не ў „J. S.”, 
толь кі ме на ві та ў „C.” Да рэ чы, змест гэ тай цы та ты да во лі ба наль ны і не аб г рун та ва
ны ней кі мі до ка за мі, толь кі суб’ ек тыў най ве рай Аў тар кі; тая цы та та гэ та неш та кштал
ту Fi lio que...

Ну, ня го жа бы ло б па кі нуць так без ува гі ку мі ра, як мне зда ец ца, спа да ры ні Іа ан
ны, а то зноў ме ла б яна на го ду, каб даць ней кі пры кол Рэ дак цыі. Та му ця пер слоў 
па ру прыс вя чу яму. Ма быць баць кі, хрос ныя і цэ леб рант, прыс вой ва ю чы яму імё ны 
ге ні яль на га кам па зі та ра, спа дзя ва лі ся, што пад тым са мым ня бес ным за ступ ні цтвам 
ма лень ка га та ды ча ла веч ка бу дзе ча каць ве ліч ная бу ду чы ня. І са праў ды, стаў шы 
да рос лым, ён ап раў д вае па ма за ныя яму спа дзя ван ні на ге ні яль насць. На 13й ста
рон цы кні гі „Kryn ki 500 lat” пі ша ён: „Naz wę tę moż na wy wo dzić ety mo lo gicz nie od sło wa 
„Kry ni ca” — w daw nym ję zy ku pol skim — Krzy ni ca, w licz bie mno giej Krzy ni ce, a zdrob nia-
le Krzyn ki, stąd pew nie Kryn ki...”.

Зна чыць, па вод ле Ja na Se bas tia na Ba cha, трэ ба мер ка ваць, што „w daw nym ję zy ku 
pol skim” krew бы ла krzew, kro wa бы ла krzo wa, квар тал Кра ка ва Kro wod rza быў Krzo-
wod rza, а сам Kra ków — Krza ków...

Я сар дэч на дзя кую спа да ры ні Іа ан не Ча бан, што па ста ві ла мя не пад ка лек тыў ны 
прэн гер, бо з та го ас пек ту, з та го пун к ту гле джан ня, зпад прэн ге ра, так са ма мож на 
неш та ці ка вае заў ва жыць. І Рэ дак цыі дзя кую так са ма, што шчы ра ўха пі ла пад кі ну ты 
спа да ры няй Іа ан най яб лык паз нан ня. Аляк сандр ВЯР БІЦ КІ

Ка нец на ву чаль на га го
да гэ та на о гул пры ем ны 
час. Школь ні кі дум ка мі 
і сэр цам ужо на ка ні ку
лах. Пры ем нае так са ма 
ўзгад ван не пос пе хаў, 
да сяг ну тых вуч ня мі за 
цэ лы на ву чаль ны год. 
Га вор ка пра тое іш ла 
23 чэр ве ня ў Ком п лек се 
школ з да дат ко вай бе ла
ру скай мо ваю на ву чан ня 
імя Ярас ла ва Ка сты цэ ві
ча, дзе прай ш ло пад вя
дзен не вы ні каў пра цы 
вуч няў.

Ме ра пры ем ства па ча ло ся з гім на 
Поль ш чы і гім на шко лы — «Люб лю 
наш край» на сло вы Кан стан цыі Буй ло. 
У час ура чы стас ці вы сту піў ка лек тыў 
«Кап рыс», а вуч ні бель скай «трой кі» па
ка за лі спек такль. Ад нак ас ноў най част
кай пра гра мы бы ло ўру чэн не вуч ням 
уз на га род — ста ту э так і кні жак — за 
да сяг нен ні ў спор це, ма ста цтве ды за 
вы ні кі ў на ву цы.

Ся род уз на га ро джа ных бы ла Ган на 
Га дзін ская з VI «а» кла са па чат ко вай 
шко лы. У мі ну лым на ву чаль ным го дзе 
яна да сяг ну ла ад ных з са мых леп шых 
ацэ нак, а так са ма ста ла лаў рэ ат кай 
прад мет ных кон кур саў па бе ла ру скай 
і поль скай мо вах:

— Зра зу ме ла, я вель мі ра да гэ та му, 
што ат ры ма ла ўзна га ро ду. Це шыць 
так са ма тое, што ха ця ў мі ну лым ужо 
на ву чаль ным го дзе бы ло шмат на ву кі, 

я змаг ла ўсё, што важ нае, вы ву чыць. 
Я пла ную пра цяг ваць пра цу ў та кім на
прам ку, бо на о гул люб лю ву чыц ца. У на
ступ ным го дзе ха чу пара ней ша му пры
маць удзел у кон кур сах па бе ла ру скай 
і поль скай мо вах.

Пас пя хо вым мі ну лы на ву чаль ны год 
ака заў ся для Аляк сан д ры Пэт каў з І «ц» 
кла са. Гім на зіст ка ат ры ма ла ўзна га ро ду 
за ўдзел у прад мет ных кон кур сах і за ад
ну з са мых вы со кіх ся рэд ніх ацэ нак:

— Пры ем на ве даць, што я ў гэ тым 
го дзе да бі ла ся пос пе хаў у шко ле. Мае 
ім к нен ні здзей с ні лі ся і ма гу сме ла ска
заць, што гэ та вы раз ная ма ты ва цыя для 
да лей шай пра цы.

Пад во дзя чы вы ні кі пра цы на ву чаль на
га го да, пе да га гіч ная ра да звяр ну ла так
са ма ўва гу на пад т рым лі ван не вуч ня мі 
ма стац ка га ду ху ў шко ле. Та кім чы нам 
уз на га ро да за дзей насць у тан ца валь

Пад вя дзен не вы ні каў пра цы вуч няў
ным ка лек ты ве «Сві та нак» за ван д ра ва
ла да Клаў дзіі Ка валь кі з ІІ «ц» кла са 
гім на зіі:

— Гэ та не пер шы раз, ка лі я ат рым
лі ваю з рук на стаў ні каў уз на га ро ду. Це
шыць факт, што і сё ле та заў ва жы лі маю 
дзей насць у на шай тан ца валь най гру пе.

Асаб лі вую ўзна га ро ду ат ры маў Лу каш 
Зін ке віч з ІІІ «ц» кла са гім на зіі. Сё лет ні 
вы пуск нік Ком п лек су школ імя Ярас ла ва 
Ка сты цэ ві ча стаў да цэ не ны за рас паў
сюдж ван не доб ра га імя шко лы. Гэ та 
ты чы ла ся ўдзе лу Лу ка ша ў мно гіх спар
тыў ных спа бор ні цтвах, прад мет ных ды 
тэ ма тыч ных кон кур сах, а так са ма яго най 
пра цы ў вуч нёў скім са маў ра дзе:

— Пры су джэн не мне ўзна га ро ды 
па каз вае, што мая цяж кая пра ца ста
ла ацэ не на на леж ным чы нам. За раз 
я кан чаю пе ры яд дзе вя ці га доў ву чо бы 
ў на шай шко ле і ма гу шчы ра ска заць, 
што ад чу ваю вя лі кую су вязь са шко лай. 
Ця гам пра ве дзе на га тут ча су я пе ра
жыў шмат пры ем ных мо ман таў, та му 
і маю мно га доб рых ус па мі наў звя за ных 
з бель скай «трой кай».

Ак ра мя вуч няў па чат ко вай шко лы 
і гім на зі стаў Ком п лек су школ № 3, він
ша валь ныя лі сты, звя за ныя са школь ны
мі пос пе ха мі дзя цей, ат ры ма лі баць кі.

— Пад вя дзен не вы ні каў на ву чаль на га 
го да з’яў ля ец ца доб рай на го дай для та го, 
каб ра зам з баць ка мі прыг ле дзец ца пос
пе хам на шых вуч няў, — ка жа ды рэк тар ка 
бель скай трой кі, Яў ге нія Ва сі люк. — Да сяг
нен няў у вуч няў на шай шко лы за мі на ю чы 
пе ры яд ву чо бы бы ло са праў ды шмат, аб 
чым свед чыць ужо са ма пра цяг ласць ура
чы стас ці. Лі чу, што як для вуч няў, гэ так 
і для на стаў ні каў быў гэ та пас пя хо вы год.

— Я лі чу вя лі кім го на рам, што мае 
дач ка і сын узна га ро джа ны, — ка жа 
ма ці вуч няў з па чат ко вай шко лы і гім на
зіі. — За раз ве даю, што вы бар ву чо бы 
як раз у бель скай «трой цы» быў доб рым 
ра шэн нем. Я лі чу ся бе бе ла ру скай, 
та кая ж на цы я наль ная свя до масць так
са ма ў ма іх дзе так, та ды ву чо бу праў да
па доб на бу дуць яны пра цяг ваць у бель
лі цэі ў Бель скуПад ляш скім.

— Пры ем на ба чыць, што маё дзі ця 
апы ну ла ся ў гру пе асоб, у якіх са мыя 
доб рыя ацэн кі з па а соб ных прад ме таў, 
— лі чыць баць ка ад на го з шас цік лас ні
каў. — Ёсць на мер, каб ён сваю ву чо
бу пра даў жаў у бель скай бел гім на зіі. 
Спа дзя ю ся, што так са ма там ву чо ба 
ака жац ца на столь кі пас пя хо вай, як у па
чат ко вай шко ле.

Афі цый нае за вяр шэн не на ву чаль на
га го да ў Ком п лек се школ імя Ярас ла ва 
Ка сты цэ ві ча прай ш ло дзень паз ней 
— 24 чэр ве ня. Мно гія з вуч няў, раз ві
таў шы ся са шко лай, па ча лі ка ні ку лы, 
бу ду чы ба га цей шы мі на пос пе хі, якіх 
да сяг ну лі ў пе ры яд ужо мі ну лай 10ме
сяч най на ву кі.
Тэкст і фота Ма цея РА ЦІ НЕЎ СКАГА

n Аляк сан д ра Пэт каў

n Лу каш Зін ке віч

n Клаў дзія Ка валь ка

n Ган на Га дзін ская
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У су бо ту, 25 чэр ве ня ў Суп рас ль скай 
ака дэ міі ад бы ла ся на ву ко вая кан фе-
рэн цыя пад ло зуг нам „Сля да мі Нек та-
рыя”. Прыс ве ча на яна бы ла раз г ля ду 
су вя зей Суп рас ль ска га ма на сты ра 
з Сер бі яй, а больш агуль на — з паў-
д нё вай Сла вян ш чы най, у тым лі ку 
і вы ні ко вым гэ тых су вя зей фрэ скам 
Бла га веш чан скай цар к вы ма на сты ра. 
У кан фе рэн цыі пры ня лі ўдзел на ву-
коў цы з Поль ш чы і Сер біі.

Да клад на тэ му куль тур ных су вя зей 
Суп рас ль ска га ма на сты ра з Сер бі яй за
чы таў пра фе сар Ан тон Мі ра но віч. У Суп
рас лі ў XVI ста год дзі за ся ро дзі лі ся са мыя 
вы дат ныя да сяг нен ні ў роз ных га лі нах 
куль ту ры, якія ас вят ля лі і жыц цё на ступ
ных ста год дзяў. Ад ным з эле мен таў на
сы ча ных куль тур ны мі су вя зя мі з Сер бі яй 
з’яў ля ец ца Суп рас ль ская біб лі я тэ ка, якая 
ў той час на ліч ва ла звыш двух сот ру ка піс
ных і дру ка ва ных кніг. Шмат з іх па хо дзі ла 
з сер б скіх і бал гар скіх ася род каў, м.інш. 
лі сты Клі мен та Ох рыд ска га ды тво ры Гры
го рыя Цам б ла ка, з якіх і па ча лі ся ін тэн сіў
ныя куль тур ныя кан так ты паў д нё вых сла
вян з Рэч чу Пас па лі таю. У суп рас ль скіх 
слу жэб ні ках апы ну лі ся ма літ вы ў ад рас 
сер б скіх свя тых, напр. свя тых Сі мя о на ці 
Ар се нія Сер б скіх. У Сер біі бы лі вя до мы 
жы ціі ві лен скіх му ча ні каў Яна, Ан то нія 
і Яў ста фія, а ў на шых ася род ках — жы ціі 
свя тых і бі яг ра фіі свец кіх асоб, якія ўзнік
лі ў Сер біі. Так са ма асо ба Ан то нія Суп рас
ль ска га бы ла ў Сер біі па пу ляр най. Тое 
ўза е ма дзе ян не ат ры ма ла моц ны штур
шок за пар з па дзен нем Кан стан ці но пая. 
Шмат бе жан цаў з Бал кан ска га паў вост ра
ва кі ра ва лі ся аку рат у паў ноч наза ход нія 
рэ гі ё ны Рэ чы Пас па лі тай, паз бя га ю чы 
так Кі е ва, як і Мал да віі ці Ва лы ні. Спра ва 
ў тым, што на поў дзень ад Пры пя ці бы ло 
нес па кой на, там усё яш чэ пра даў жа лі ся 
та тар скія на ез ды. Та му пра ва слаў ныя 
цэн т ры ВКЛ, та кія як Ту раў, Пінск, Віль ня 
і Суп расль пры цяг ва лі паў д нё вас ла вян
скіх ін тэ лек ту а лаў. Ды не толь кі — сю ды 
па да ва лі ся і свец кія ды ду хоў ныя іе рар хі, 
га лоў ным чы нам па гро шы, якія трэ ба 
бы ло пла ціць у ту рэц кую каз ну ўза мен 
за па са ды. А каб ат ры маць тыя гро шы, 
трэ ба бы ло сю ды неш та пры вез ці. Та кім 
чы нам сю ды трап ля лі мош чы і іко ны. І, ве
ра год на, та кія кан так ты ВКЛ з Бал ка на мі 
і Бліз кім Ус хо дам не бы лі вы пад ко вы мі, 
але доб ра сар га ні за ва ны мі.

Др Адам Му сюк за ся ро дзіў ся на тэх
ніч ных і тэх на ла гіч ных пы тан нях вы ка нан
ня грун ту пад фрэ скі ў Бла га веш чан скай 
цар к ве. Гэ та пы тан не не толь кі тэ а рэ тыч
нае, але і прак тыч нае ў сён няш ні час. 
Ме на ві та за раз ма ец ца па трэ ба вы ка
нан ня та ко га грун ту, які не толь кі за да во
ліў бы ма ста коў, але і які выт ры маў бы 
вып ра ба ван не ча сам. Не вя до ма, ад куль 
даў нія бу даў ні кі Бла га веш чан скай цар
к вы бра лі кам па нен ты для аб тын коў кі 
сцен. Вя до ма, што да вап ны і пя ску яны 
да да ва лі са ла мя ныя, іль ня ныя ды ка нап
ля ныя ва лок ны. Але ад куль бра лі пя сок 
і вап ну? Да ку мен ты пра гэ та, вя до ма, не 
за ха ва лі ся, бо сум ніў на, ці та кія пы тан ні 
та ды да ку мен та ва лі ся. Да та го ж ця пер 
у Поль ш чы не пры мя ня юц ца даў нія тэх
на ло гіі пі сан ня фрэ скаў. За раз та кіх кам
па нен таў грун ту, якія зна хо дзяц ца ў за ха
ва ных фраг мен тах фрэ скаў, не ўда ец ца 
знай с ці паб лі зу Бе ла сто ка. Для но вых 
унут ра ных тын каў ад па вед ная вап на мае 
за во зіц ца з Аў ст рыі, а ад па вед ны пя сок 
з дна ма зур скіх рэк. Та кіх маг чы мас цей 
паў ты ся ча год дзя та му не бы ло; яны бра
лі ся не дзе блі жэй. Ды і да дат ко выя вя жу
чыя кам па нен ты, та кія як зга да ныя са ла
мя ныя, льня ныя ці ка нап ля ныя ва лок ны 
ды жы ві ца шы пуль ка вых дрэў, сён ня 
са мі ма юць ін шыя чым даў ней хі міч ныя 
кам па нен ты. Трэ ба на на ва ап ра цоў ваць 
та кую тэх на ло гію, вы хо дзя чы з тэ а рэ тыч
ных нап ра цо вак і дос ве ду, саб ра на га ў ін
шых клі ма тыч ных умо вах, ад нак гэ тыя ма
тэ ры я лы па він ны прай с ці вып ра ба ван не 
ча сам, якое, дзе ля пры стой най пра вер кі, 
па він на доў жыц ца на ват не каль кі дзя сят
каў га доў. Праб ле ма маш таб ная!

Др Кры сты на Ста вэц кая апа вя ла пра 
гі сто рыю са міх фрэ скаў у Бла га веш чан
скай цар к ве. Яны пад ля га лі па сту по ва му 
зніш чэн ню на пра ця гу ўся го пе ры я ду 
іс на ван ня хра ма. Шмат лі кія ма ды фі ка

цыі ін тэр’ е ра, звя за ныя з пат рэ ба мі 
змя ня ю чай ся аб рад нас ці, бы лі пер шы мі 
ах вя ра мі, якія фрэ скі ўскла лі на ал тар 
на бі ра ю чых да мі на цыі тэ а ла гіч ных плы
няў. У хра ме па яў ля лі ся но выя эле мен ты, 
на пры клад ал та ры, дзе ля змяш чэн ня 
якіх трэ ба бы ло знай с ці мес ца на сце
нах. Па я ві ла ся так са ма абіў ка, у вы ні ку 
якой бы лі зніш ча ны ніж нія яру сы рос пі су 
хра ма. Да та го ж ча ла ве чая пра га ўве
ка ве чыць сваё імя не з’я ві ла ся толь кі 

ў ня даў ні час; яна, зда ец ца, да ту ец ца 
з тых пор, ка лі лю дзі ўсвой ва лі азы пісь
мен ства. Ад ным сло вам, на род крэм заў 
свае крам зо лі і па сце нах суп рас ль ска га 
Бла га веш чан ска га хра ма. У цар скі час, 
у кан цы ХІХ ста год дзя, бы лі іні цы я ва ны 
спро бы аб наў лен ня фрэ скаў, ад нак, як 
паз ней сцвер дзіў пра фе сар Яд коў скі, 
яны ад бы ва лі ся вар вар скі мі ме та да мі. 
У час апош няй вай ны храм руй на ваў ся 
сі стэм на. Са ве ты зла дзі лі там ней кую 

май стэр ню і вар вар скім чы нам раз бі ва лі 
вы я вы рэ лі гій на га зме сту. Ла гіч ным зы хо
дам лё су Бла га веш чан скай цар к вы і яе 
фрэ скаў бы ло ўзар ван не хра ма ў 1944 
го дзе ад сту па ю чы мі гіт ле раў ца мі. Два га
ды рэш т кі фрэ скаў цар коў на га ін тэр’ е ра 
пра хо дзі лі вып ра ба ван не ат мас фер ны мі 
з’я ва мі і ў 1946 го дзе яны бы лі зня ты 
з раз ва лін і ця гам пра цяг лых га доў пра хо
дзі лі няс пеш ную рэ кан ст рук цыю. За раз 
зрэ кан ст ру я ва ныя фраг мен ты толь кі не
ка то рых вы яў зна хо дзяц ца ў Му зеі ікон, 
што ў ма на стыр скім ком п лек се.

Пра фе сар Свят ла на Пе іч з Бял г ра да 
ра сказ ва ла пра цар коў ны жы ва піс у Сер
біі ў XVI ста год дзі. Звяр ну ла яна ўва гу 
на па да бен ства ма стац кай ма не ры сер б
ска га рос пі су з рос пі сам суп рас ль скай 
Бла га веш чан скай цар к вы, на пры клад 
рос пі су цар к вы ў Бо ра чу. Ад нак у той 
час у сер б скіх цэр к вах мож на заў ва
жыць на ва тар ства, якое вы ні ка ла з та га
час най сі ту а цыі, ка лі Сер бія апы ну ла ся 
пад ту рэц кім па на ван нем. У не ка то рых 
цэр к вах Сер біі іка на піс цы ўво дзі лі зме ны 
ў ка на ніч ную вы я ву дэ і сі са, пра соў ва ю чы 
ту ды по ста ці сер б скіх свя тых, на пры клад 
ка ра ля Стэ фа на Ура ша Дэ чан ска га. На 
та га час ных фрэ сках у Сер біі хут ка па яў
ля юц ца так са ма вы я вы но вых му ча ні каў, 
якія гі ну лі з ту рэц кіх рук...

Пра фе сар Го ран Яні ці е віч з Бял г ра да 
ра ска заў пра ма стац кую рэ кан ст рук цыю 
фрэ скаў у ад бу да ва най суп рас ль скай 
Бла га веш чан скай цар к ве. Па коль кі не 
за ха ва лі ся дак лад ныя апі сан ні ра ней ша
га рос пі су, та ды рэ кан ст рук цыю трэ ба 
бу дзе пра во дзіць на ас но ве на ву ко ва 
аб г рун та ва ных сер б скай іка наг ра фіч най 
тра ды цы яй до мыс лаў пра по стві зан тый
скае ма ста цтва. Яна па він на аба пі рац ца 
на гі ста рыч ныя і тэ а ла гіч ныя прад па сыл
кі. Ад нак, як мне зда ец ца, яш чэ не над та 
вя до ма, як мае кан к рэт на вы гля даць 
план рос пі су Бла га веш чан скай цар к вы, 
бо на та кое пы тан не спа да ры ні Ста вэц
кай спа дар Яні ці е віч ад ка заў да во лі дып
ла ма тыч на і папра фе сар ску, што гэ тая 
су стрэ ча з’яў ля ец ца доб рым кро кам 
у доб рым на прам ку, па чат кам да лей ша
га ана лі зу і по шу каў у на прам ку вып ра
цоўкі больш кан к рэт ных ра шэн няў. Ка лі 
так, та ды на хо дзіць на дум ку пы тан не, 
якое і па ста віў шмат га до вы пар ла мен та
рый Яў ген Чык він: „Ці бу дзе маг чы мае 
ўня сен не ў но вы рос піс вы яў но вых свя
тых, на пры клад кня зя Кан стан ці на Аст
рож ска га?”. На гэ тае пы тан не спа дар 
Яні ці е віч даў ад моў ны ад каз.

Зна чыць ад каз на ад но з пы тан няў 
вя до мы. Ад нак рэ кан ст рук цыя суп рас
ль скай Бла га веш чан скай цар к вы гэ та 
за да ча з мно гі мі не вя до мы мі. Вя до мым 
зда ец ца быць тое, што ў ро лю ко ліш ня
га Нек та рыя, які пер са ні фі куе ко ліш ніх 
іка на піс цаў хра ма, за раз мае ўсту піць 
ме на ві та пра фе сар Яні ці е віч. А вось яго
ным па моч ні кам мае быць ма ла ды др Мі
яд раг Мі лу ці на віч, аў тар ікон, па ка за ных 
на суп ра ва джа ю чай кан фе рэн цыю 
вы ста ве. На кла січ ныя іко ны Ан д рэя Руб
лё ва яны не над та па доб ныя. На іко нах 
ма скоў ска га іка на піс ца ба чыц ца шча ка, 
а на іко нах спа да ра Мі лу ці на ві ча мне 
ба чыц ца ру ка (Хто ўда рыць ця бе па пра
вай шча цэ, па вяр ні да яго і дру гую. Мф. 
5:39). Маг чы ма, што гэ та і аба пі ра ец ца 
на сер б скую іка наг ра фіч ную тра ды цыю 
ўво ду ў іко ны на дзён ных па лі тыч ных эмо
цый...

Па куль што пра фе сар Яні ці е віч на
пі саў на ад ной з ка лон цар к вы фрэ скі 
трох свя тых. Яны та кія ж, як і пі са ныя 
Нек та ры ем. І вы па дае спа дзя вац ца, што 
гэ так са ма бу дзе і да лей. А якая бу дзе 
іх агуль ная кам па зі цыя — па ка жа час. 
Мо жа зда рыц ца та кі цуд, што ўдас ца 
ўваск ра сіць Бла га веш чан скую цар к ву 
ва ўсіх яе дэ та лях. Бо цу ды зда ра юц ца, 
не толь кі ў еван гель скі час. Вось на 
тыд нях пра нёс ся над Суп рас лю ўра ган, 
які па ва ліў шмат буй ных дрэў у най б
лі жэй шым на ва кол лі ма на сты ра. Яны, 
па да ю чы, раз бі ва лі ўсё, што апы ну ла ся 
на іх ага ніч ным шля ху. А вось па мят ны 
крыж, па стаў ле ны ў па мяць ле ген дар най 
зак лад кі но ва га мес ца ма на сты ра пас ля 
бе жан ства ма на хаў з Га рад ка, астаў ся 
няк ра ну тым...
Тэкст і фо та Аляк сан д ра ВЯР БІЦ КА ГА

Наву ко вая кан фе рэн цыя 

„Сля да мі Нек та рыя” 

n Но выя фрэ скі
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ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

Філамат, адзін з першых беларускіх паэтаў

Я н а  Ч а ч о т аhttps://ba i kal k ri vich.wor d p ress.com

220 га доў з дня нараджэння

На фэсце ў 
К А Ш А Л Я Х

У со неч ную ня дзе лю 12 чэр ве ня г.г. ка
ля 14.30 га дзі ны ў вя лі кай вёс цы Ка ша лі, 
што ў Ар лян скай гмі не, упер шы ню ад быў
ся на род ны бе ла ру скі фэст «І тут жы вуць 
лю дзі». Па чаў ся ме ло ды яй «Вё сач ка мая» 
з ме га фо на, а ме ра пры ем ства вя ла Паў лі
на Паў лю чукКось ка.

Сло вы пес ні га во раць пра га лоў ную мэ
ту ла джа ных на Бе ла сточ чы не фэ стаў. Гэ
та, га лоў ным чы нам, су стрэ чы з жы ха ра мі 
вё сак, у якіх па ста ян на па дае іх лік. У якіх 
не так ча ста як, на пры клад у Бель ску ці 
Гай наў цы, ла дзяц ца за баў ляль ныя па дзеі. 
Вось та му гай наў скі Бе ла ру скі му зей, ар
га ні за тар ме ра пры ем ства, хо ча заг ля даць 
у та кія як Ка ша лі мяс цо вас ці і па каз ваць 
час ці цы бе ла ру скай спад чы ны тым лю
дзям, якія па роз ных пры чы нах, ці то зза 
нез да роўя, ці гра шо вых скла да нас цей, не 
мо гуць даб рац ца ў го рад, дзе ад бы ва ец ца 
неш та раз ве ся ляль нае. За апош нія сем га
доў су стра ка лі ся з жы ха ра мі мно гіх мяс цо
вас цей паў д нё ваўсход няй Бе ла сточ чы ны. 
Заў сё ды пры во зі лі ім бе ла ру скае сло ва 
і бе ла ру скую пес ню, якая заў сё ды за хап ля
ла, вык лі ка ю чы ўсмеш кі ра дас ці.

Гэ так бы ло і ў ня дзе лю ў час кан цэр та, 
дзе кож ны знай шоў ней кую на са ло ду сва
ёй ду шы. Ап ра ча тра ды цый ных кан цэр таў 
ама тар скіх ка лек ты ваў з Бе ла сточ чы ны 
гле да чоў ча ка лі так са ма кон кур сы з уз на
га ро да мі. Аб усім гэ тым пак ла па ціў ся ар
га ні за тар фэ сту — Му зей і ася ро дак бе ла

ру скай куль ту ры ў Гай наў цы. Су ар га ні за та
ра мі свя та бы лі ўла ды Ар лян скай гмі ны ды 
Гмін ны ася ро дак куль ту ры ў Ор лі, а гро шы 
па хо дзі лі з Мі ні стэр ства ўнут ра ных спраў 
і ад мі ніст ра цыі. На ме ра пры ем стве пры
сут ні ча лі войт Пётр Сэль ве сюк, стар шы ня 
Гмін най ра ды Аляк сандр Клін, сак ра тар 
гмі ны Ірэ на Адзі е віч, ды рэк тар ГАК Ан на 
Нес ця рук...

Войт Пётр Сэль ве сюк пад к рэс ліў ідэю 
ім п рэ зы — што фэст пры яз джае да лю
дзей, а не лю дзі да бі ра юц ца на фэст. Па
дзя ка ваў так са ма ўсім ар га ні за та рам ды 
па жа даў пры ем на га ад вя чор ка.

Фэст па чаў дзі ця чы гурт «1/3», які дзей
ні чае пры Ком п лек се школ у Ор лі, а кі руе 
ім на стаў ні ца Аль ж бе та Цюль ке віч. Пас ля 
вы сту па лі ка лек ты вы, якія пра цу юць пры 
ар лян скім Гмін ным ася род ку куль ту ры: «Ар
ля не», «Вэр вач кі», «Ма лін кі» і мо ла дзе вы 
гурт «Фэр ма та».

Мож на бы ло так са ма 
па слу хаць ка лек ты вы, 
якія пры е ха лі з Гай наў
кі: «Мэт ро», «Рэт ро бік», 
а на ка нец доб ра ўсім 
вя до мы ка лек тыў з Нар
вы — «АртПро нар». 
Кан цэр ты за кон чы лі ся 
пас ля шо стай га дзі ны 
ве ча ра.

Бы лі так са ма кон кур
сы для пуб лі кі. Спа чат ку 
бы ло пы тан не пра мес
ца пра вя дзен ня па пя рэд
ня га фэ сту, пас ля — як 
даў но іс нуе Бе ла ру скі 
му зей у Гай наў цы. Уз на

га ро да мі бы лі кніж кі ды аль бо мы для здым
каў. Быў так са ма му зей ны ла рок з бе ла ру
скі мі кні га мі і ру ка дзел лем.

Гле да чоў бы ло шмат, мо ладзь кры ху тан
ца ва ла пе рад сцэ най. У вёс цы бы ло больш 
па жы лых лю дзей, якія ся дзе лі і слу ха лі бе
ла ру скую му зы ку. Кож ны мог са бе неш та 
ўпа да баць.

Гэ та быў чац вёр ты вы пуск фэ сту «І тут 
жы вуць лю дзі», ла джа ны су поль на з ар
лян скім ГА Кам (ра ней шыя пра хо дзі лі ў Ру
ду тах, Шчы тах і Вуль цыВы га ноў скай). Усё 
прай ш ло па дум цы ар га ні за та раў, а най
важ ней шае — па спры я ла над вор’е, што 
прый шлі лю дзі, пры е ха лі, мно гія з Ор лі.

*  *  *
Мя не за ці ка ві ла пы тан не: Як жы вуць 

і што ду ма юць ка ша лёў цы?
— Не прый ш ло мне ні ко лі на дум ку, што 

ця гам па ло вы ста год дзя ка рэн ным чы нам 
па мя ня ец ца жыц цё, — ка жа пен сі я нер Ва

сіль Да жын ка. — За раз се на кос, але ніх то 
на лу гах на Ар лян цы не збі рае се на — ко
сяць і ад ра зу сы рое пра су юць. Ка ро вы? 
Амаль ніх то іх не га дуе, а ка лісь бы лі два 
па го ны — з ад на го і дру го га кан ца вё скі. 
Кож ны се ля нін тры маў ка ро ву, а не ка то
рыя на ват па ча ты ры. За раз неш мат лі кія 
пен сі я не ры га ду юць ка роў, якія дзень і ноч 
на па шы, там іх гас па дар і до іць. Лю бі це лі 
га рэл кі? Ёсць ка ля дзе ся ці асоб. Ка лісь за 
днёў ку мож на бы ло ку піць паў літ ра і кры ху 
за ку скі, а сён ня за ад ну днёў ку — пяць паў
літ ро вак; га рэл ка вель мі тан ная.

У раз мо ву ўклю ча ец ца ін шы вя ско вец:
— Ка лісь на вё сках лю дзі бы лі друж ныя. 

Лю дзі ах вот на да па ма га лі са бе. А сён ня на
ват на паў га дзі ны не зной дзеш ах вот на га 
да па маг чы, на ват за гро шы. Кож ны жы ве 
толь кі для ся бе, у іза ля цыі.

І мне зда ец ца, што та кі вось бе ла ру скі 
фэст іг рае да дат ко вую ро лю — ён ста но
віц ца на го дай, каб ха ця част ка лю дзей вый
ш ла да ся бе, суст рэ лі ся...

*  *  *
— Ці фэст па да ба ец ца? — спы таў я не

ка то рых гле да чоў. І ў прын цы пе ўсе ад каз
ва лі ад ноль ка ва: «А што, гэ та толь кі раз?».

— Зна чыць, ча ка юць чар го вых, — пад
су ма ва ла ды рэк тар Гмін на га ася род ка 
куль ту ры Ан на Нес ця рук. — Да гэ туль тут 
не бы ло, бо бы лі ў су сед няй Ор лі, а гэ та ж 
амаль ад но. Ка ша лі з’яў ля юц ца са ма стой
най вё скай і вар та там ла дзіць фэ сты (вя
скоў цы са мі вы ка на лі не вя лі кую драў ля ную 
сцэ ну — М. М.) Ка лі бу дзе су пра цоў ні цтва 
і лю дзі за я вяць, што хо чуць, дык мы на пэў
на зла дзім.

Мі хал МІН ЦЭ ВІЧ

У да лё кай Сі бі ры жы ве да во лі вя лі кая 
ды яс па ра бе ла ру саў. Яны ма са ва з’я ві лі ся 
там на па чат ку мі ну ла га ста год дзя, дзя ку ю
чы спро бам рэ форм эка но мі кі, што хоць 
і не пас ля доў на, але ра біў урад цар скай 
Ра сіі. Воль ныя зем лі і не аб ме жа ва ныя маг
чы мас ці пры вя лі на пры бай каль скія пра
сто ры та кое мно ства ко ліш ніх на сель ні каў 
Бе ла ру сі, што па зас ноў ва лі яны там свае 
па се ліш чы.

Ця гам мі ну ла га ста год дзя шмат хто з іх 
стра ціў сваю куль ту ру, мо ву, звы чаі. Праў
да, дзя ку ю чы па а соб ным руп ліў цам, да гэ
туль не толь кі не зга сае на бе ра гах най буй
ней ша га ў све це прэс на га во зе ра Бай кал 
бе ла руш чы на, але і мае пер с пек ты вы раз
віц ця. До ка зам гэ та му з’яў ля ец ца мо ла дзе
вы клуб „Кры ві чы”, ство ра ны Ір куц кім та
ва ры ствам бе ла ру скай куль ту ры. Да рэ чы, 
дзей насць апош ня га не па рыў на звя за на 
з імем Але га Ру да ко ва, які быў яго іні цы я та
рам і доў гі час кі раў ні ком.

Каб блі жэй па зна ёміц ца з дзей нас цю 
мо ла дзе ва га клу ба, трэ ба зай с ці на сайт 
https://ba i kal k ri vich.wor d p ress.com. Праў
да, ня гле дзя чы на тое, што да ны сайт 
на ле жыць ма ла дым лю дзям, якія шчы ра 
ўсве дам ля юць ся бе бе ла ру са мі, тэк сту па
бе ла ру ску там ням но га. І та му без ру скай 
мо вы ні як не абыс ці ся, ка лі ёсць жа дан не 
пра чы таць на пі са нае.

Ак ра мя ад сут нас ці бе ла ру скай мо вы на 
сай це, за вык лю чэн нем па а соб ных слоў 
і ска заў, ні я кіх прэ тэн зій да вір ту аль на га 
прад стаў ні цтва ма ла дых ір куц кіх бе ла ру саў 
ня ма. Так, пер шы по зірк, кі ну ты на вэбста
рон ку, вык лі кае да во лі пры ем ныя ўра жан ні. 
Ён зроб ле ны ў бе лачыр во ным афар м лен ні 
і змяш чае мно ства фо таз дым каў, якія ад
люст роў ва юць дзей насць ар га ні за цыі.

Усе вый с ці на руб ры кі сай та зна хо дзяц

ца ўвер се цэ ла га вы яў лен ня. „Глав ная цель 
МК „Кри ви чи” — воз рож де ние и раз ви тие 
ду хов ных и куль тур ных цен но стей бе ло рус
ско го на ро да, обес пе че ние пре ем ствен но
сти мо ло дым по ко ле ни ем на ци о наль ных 
обы ча ев, ре мё сел, жиз нен но го ук ла да 
и нрав ствен ных ос нов; по мощь мо ло дё жи, 
про жи ва ю щей на тер ри то рии го ро да Ир
кут ска в по вы ше нии граж дан ской ак тив но
сти и кра е вед че ской ра бо те”, — рас па вя
да ец ца ў руб ры цы „О клу бе”. Там так са ма 
мож на да ве дац ца, што ся род ас ноў ных 
нап рам каў клу ба ёсць пра ца сту дыі аў тэн
тыч ных спе ваў для дзя цей і мо ла дзі, сту дыі 
на ву чан ня по бы та вым і ся рэд ня веч ным на
род ным тан цам, ра мес най май стэр ні „Бе ла
ру ская хат ка”, ар га ні за цыя эт наг ра фіч ных 
эк с пе ды цый у мес цы кам пак т на га пра жы
ван ня бе ла ру скіх пе ра ся лен цаў у Ір куц кай 
воб лас ці і ін шыя. Уз гад ва ец ца там і вы ву
чэн не бе ла ру скай мо вы.

У руб ры цы „На ши пла ны” мож на ўба
чыць цэ лую пра гра му ме ра пры ем стваў, 
якую на ме ціў клуб на сё ле та. Ся род іх, 
у пры ват нас ці, між на род ны фе сты валь 
„Бе ла ру скі кір маш”, свя ты „Грам ні цы”, „Ка
ма е дзі цы”, „Да жын кі”, „Пак роў”, „Дзя ды” 
і ін шыя.

Ёсць на сай це руб ры ка „Исто рия бе ло
рус ско го на ро да”, але па куль там ня ма 
ані я кай ін фар ма цыі, бо яна ў рас п ра цоў
цы. За тое мно ства ці ка вых зве стак мож на 
ат ры маць з руб ры кі „Бе ла ру сы При бай
ка лья: эт но куль тур ное раз ви тие вда ли от 
исто ри че ской ро ди ны”, дзе пад ра бяз на 
апіс ва ец ца гі сто рыя з’яў лен ня бе ла ру саў 
на сі бір скай зям лі, асаб лі вас ці іс на ван ня 
ся род ка рэн на га на ро да — бу ра таў, на ма
ган ні па за ха ван ні бе ла руш чы ны ў га ра дах 
і вё сках ха лод на га краю.

Ула дзі мір ЛАП ЦЭ ВІЧ

Вя до мы па эт, фаль к ла рыст, фі ла мат Ян 
Ча чот на ра дзіў ся 24 чэр ве ня (7 лі пе ня па 
юлі ян скім сты лі) 1796 г. у вёс цы Ма лю шы
чы На ваг рад ска га па ве та (ця пер Ка рэ ліц кі 
ра ён). Па хо дзіў з сям’і аран да та ра Та дэ
ву ша Ча чо та і Кла ры Га сіц кай. Яго дзя цін
ства прай ш ло ў ма ён т ку гра фа Ты зен гаў
за, дзе баць ка быў эка но мам. Па чат ко вую 
аду ка цыю ат ры маў у На ваг рад скай да мі ні
кан скай шко ле, у ста рэй шых кла сах якой 
па сяб ра ваў з Ада мам Міц ке ві чам. У 1815 г. 
па сту піў на ад дзя лен не ма раль ных і па лі
тыч ных на вук Ві лен ска га ўні вер сі тэ та. Ад
нак, не ма ю чы срод каў на пла ту за на ву чан
не, праз год па кі нуў ву чо бу і ўлад ка ваў ся 
ў Ві лен скае бю ро па ўпа рад ка ван ні ар хі ваў 
кня зёў Ра дзі ві лаў. Ду шой і су вя зя мі Ча чот 
за ста ваў ся з уні вер сі тэц кі мі сяб ра мі і, ка лі 
ў 1817 г. у ася род ку ві лен скіх сту дэн таў бы
ло ўтво ра на тай нае та ва ры ства фі ла ма таў, 
ста но віц ца яго сяб рам.

Ледзь не з дзя цін ства Ча чот спра ба ваў 
ся бе ў па э зіі. У фі ла мац кі пе ры яд за ха піў ся 
ства рэн нем вер шаў на род най мо ве. Яго 
тво ры ка ры ста лі ся вя лі кім пос пе хам на па
ся джэн нях та ва ры ства. На па э тыч ным тур
ні ры, які ад быў ся 21 снеж ня 1818 г., Ча чот 
быў прыз на ны трэ цім па э там пас ля Ада ма 
Міц ке ві ча і Та ма ша За на.

У 1819 г. Ча чот на пі саў не каль кі бе ла ру
ска моў ных імян ных ві тан няў і дра ма тыч ных 
сцэ нак, зас на ва ных на бе ла ру скім фаль
к ло ры, у тым лі ку „Ды па кінь це ж гор ла 
драць”, „Едзеш, мі лень кі Адам”. У яго твор
час ці ад чу валь ны ўплыў ас вет ніц кіх ідэй 
сен ты мен та ліз му. У ас но ву ба лад Ча чо та 
ляг лі па дан ні, якія па эт чуў у дзя цін стве на 
На ваг рад чы не.

У 1821 г. фі ла ма ты тран с фар ма ва лі ся 
ў пат ры я тыч нае Та ва ры ства фі ла рэ таў. Яно 
бы ло больш за кан с пі ра ва ным, але і гэ та не 

вы ра та ва ла яго сяб роў ад арыш таў і рэ прэ
сій. У 1823 г. Ян Ча чот зня во ле ны ў ві лен
скую тур му, по тым выс ла ны на Урал, дзе 
ад бы ваў ту рэм нае па ка ран не ў крэ пас ці Кі
зіл. У 1825 г. пе ра ве дзе ны ва Уфу, у 1831 г. 
— у Цвер. Толь кі праз дзе сяць га доў па э ту 
да зво лі лі вяр нуц ца ў Бе ла русь. На ра дзі ме 
ён пра ца ваў сак ра та ром кі раў ні цтва Бя рэ
зін скім ка на лам, по тым біб лі я тэ ка рам у гра
фа Храп то ві ча ў Шчор сах. З вы сыл кі Ча чот 
вяр нуў ся цяж ка хво рым, але знай шоў у са
бе сі лы зноў зай мац ца твор чай спра вай. Вы
ву чаў фаль к лор, збі раў і пе ра кла даў бе ла
ру скія на род ныя пес ні. У вёс цы Бор т ні кі на 
На ваг рад чы не за пі саў і склаў цэ лы збор нік 
бе ла ру скіх на род ных пе сень, які, на жаль, 
не за ха ваў ся. Ця гам 18371846 гг. саб раў 
і вы даў у Віль ні 6 фаль к лор ных збор ні каў 
„Ся лян скія пес ні”, ку ды ўвай ш ло ка ля ты
ся чы пе сень у ары гі на ле і ў пе ра кла дзе на 
поль скую мо ву. Вер шы па э та ак тыў на ста ві
лі ся на му зы ку яго су час ні кам Ста ніс ла вам 
Ма нюш кам: уся го на ары гі наль ныя тэк сты 
і пе рак ла ды вус напа э тыч ных тво раў Ча чо
та кам па зі тар на пі саў 22 пес ні, бо лей, чым 
на сло вы кож на га ін ша га аў та ра.

У на дзеі па пра віць сваё над лом ле нае 
зда роўе ўвес ну 1847 г. Ча чот вы е хаў у Дру
ске ні кі „на во ды”, дзе ў жніў ні з ім зда рыў
ся па ра люш. Ля чэн не не да ло ча ка на га 
вы ні ку і 23 жніў ня 1847 г. Ян Ча чот па мёр 
у су сед няй з Дру ске ні ка мі вёс цы Рот ні ца, 
дзе і быў па ха ва ны паб лі зу кас цё ла. Праз 
дзе сяць га доў пас ля па ха ван ня на ма ган ня
мі га ра дзен ца За тор ска га над ма гі лай Ча
чо та быў па стаў ле ны пом нік, на якім ад бі лі 
эпі та фію з тэк стам Ан то на Адын ца. За раз 
ма гі ла па э та ў даг ле джа ным ста не. Пом ні кі 
яму па стаў ле ны ў Ка рэ лі чах і Но вай Мы шы 
(Ба ра на віц кі ра ён).
Пад рых та ваў Ула дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Пом нік 
Яну Ча чо ту 
ў Ка рэ лі чах

ф
о та Вік та ра Пар ф

ё нен кі
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Адгаданка Адгаданка Адгаданка

Ук ра ін ская „На род ная кры ні ца” ў На раў цы
(22.03. — 20.04.) Да ска на лы ме сяц, толь кі 

ні чо га не пап суй! На ўся кі вы па дак не ры зы-
куй. Не слу хай на ват раз моў пра хва ро бы. Ка лі 
ча ка еш на го ды, каб стар та ваць з ам бі цый най 
за ду май, хут ка дзей ні чай. 5-9.07. твае ра шэн ні 
на конт бу ду чы ні тва ёй па ры бу дуць ра зум ныя. 
3-8.07. не даз воль, каб мер ка ван ні ін шых пап-
са ва лі та бе на строй.

(21.04. — 21.05.) Кар’ е ра, гуль ні, ка хан не 
— пры спры ян ні не ба зда бу дзеш усё! Най леп-
шы час на аў тап ра мо цыю — да 11.07. — лан суй-
ся, хва лі ся тым, што ма еш, і сва і мі да сяг нен ня мі 
ў шы рэй шай кам па ніі. 4-9.07. суст рэ неш ся 
з людзь мі, якія зап ро сяць ця бе ў свой свет і за-
ра зяць сва і мі па сі я мі. Але чы есь ці па во дзі ны 
ў гэ ты час мо гуць ця бе раз з ла ваць.

(22.05. — 22.06.) Доб ра ў ін та рэ сах (да па-
ло вы лі пе ня). 2-3.07. уз моц ніц ца твая ін ту і цыя. 
Уба чыш тое, што да гэ туль уця ка ла з по ля зро-
ку. 4-9.07. ат ры ма еш ці ка вую лі та ра ту ру, бі лет 
у кі но ці на фай ную эк скур сію. Заш піль вай на 
пра цы ўсё на апош ні гу зік. 6-8.07. не пла нуй 
важ ных су стрэч, не най лепш та бе пой дзе і на 
ква лі фі ка цый ных раз мо вах.

(23.06. — 23.07.) Па вы шэн не, вя лі кія гро-
шы, пры го жае па чуц цё... Усё як пра цяг нуць ру-
ку. Ну дык пра цяг ні яе! Не ба над та бою пра го-
ніць сум ныя хма ры тва іх ду мак. У па чуц цях не 
азі рай ся за са бою. 4.07. спа дзя вай ся па мыс на-
га вы ра шэн ня тур бу ю чай здаў на ця бе спра вы. 
4-9.07. бу дзеш мець сі лы паз ма гац ца за свае 
гро шы. Мо гуць па я віц ца но выя пра па но вы на 
пра цы. Куп ляй но вае пас ля 8.07.

(24.07. — 23.08.) Ам бі цый ныя пла ны і за-
дан ні мо жаш ад к лас ці на бок. Зап раг неш ад па-
чын ку, а на ват хві лі ны са мо ты. У пер шай па ло-
ве лі пе ня не па ша ле еш, бу дзеш пры том ле ны, 
але за тое аса ло дзіц ца та бе ў фі нан сах — мо жа 
прыт ра піц ца та бе не ма лы пры ліў гро шай! Ус лу-
хоў вай ся ў сіг на лы свай го ар га ніз ма.

(24.08. — 23.09.) Уз б ро е ны ў ап ты мізм, сі лу 
і ве ру ў ся бе ру шай на за ва ё ву све ту. Або мо-
жа... чы ё гась сэр ца. Доб ры на строй і ах во та 
да па да рож жаў. Уда чы ў кож най га лі не. Але 3-
7.07. з-пад кан т ро лю мо гуць выб рац ца ся мей-
ныя спра вы. Мо жаш быць за ва ле ны ра бо тай, 
але ўміг спра віш ся з усім і з яш чэ боль шым. 
8-12.07. твае ра шэн ні бу дуць хут кія і трап ныя. 
Ста рай ся паз бі раць усе да ку мен ты ды па а фар-
м ляць свае спра вы да 12 лі пе ня.

(24.09. — 23.10.) Што б не зда ры ла ся, па мя-
тай, што кож ная бу ра ка лісь ці сціх не, а час дзей-
ні чае ў тваю ка рысць. 4-9.07. мо жаш ад чу ваць 
сто му і фруст ра цыю з-за што дзён най ру ці ны. 
Праб ле мы, ка лісь за ме це ныя пад ды ван, ажы-
вуць 3-7.07. Ва ган ні наст рою. За тое на пра цы 
мо жаш заз зяць (най больш ужо пас ля 12.07.).

(24.10. — 22.11.) Не ідзі ця пер у ад па чы-
нак! Вар та ад даць з ся бе ця пер най больш і зай-
граць за вы со кую стаў ку. 3-4.07. за ры зы куй 
і пад дай ся ме та мар фо зе. 5-9.07. пры ліў твор-
чай энер гіі, дос ці пу і доб ра га наст рою. Па нуй 
над эмо цы я мі, асаб лі ва ка лі хо чаш штось ці на-
га ва рыць шэ фу. З 8.07. бу дзеш мець на го ды 
раз ві нуць свае па сіі.

(23.11. — 22.12.) 2-4.07. за ва ро жыш ата-
чэн не — бу дзеш зор кай! 3-8.07. вы ка ры стай 
на го ду, каб па зна ёміц ца з кім сь ці пры ця галь-
ным. Але не да маў ляй ся на су перак са бе. Мо-
жа адаз вац ца за няд ба нае зда роўе. Нес па дзя-
ва ныя ін фар ма цыі ад да лей шых сва я коў; трэ ба 
бу дзе ка мусь ці па маг чы, пад тры маць ма раль на 
ці ма тэ ры яль на. Абя ца юц ца та бе пос пе хі на 
пра цы, але не без зма ган ня, бо ніш то та бе лёг-
ка не прый дзе. Не за я дай ту гі.

(23.12. — 20.01.) 2-4.07. бу дзеш упар ты 
і раз д раж ніш ін шых. 4-9.07. вест кі пры ня суць 
та бе ра дас ны на строй. 5-9.07. пе ра ка на еш-
ся аб сі ле па чуц цяў пар т нё ра. Сон ца звяр тае 
тваю ўва гу на спра вы до му і сям’і. Вя лі кія шан-
цы ў пер шай па ло ве ме ся ца ў пла не па чуц цяў 
— не змар нуй іх! Вель мі доб ры час для ад па чын-
ку. Рэ гу ляр на еж і прак ты куй ся.

(21.01. — 19.02.) 4-9.07. не пат рэб на не 
пас п ра чай ся з кім сь ці, хто та бе не спры яе. Трэ-
ба бу дзе пры тар ма зіць і яш чэ раз прыг ле дзец-
ца пла нам. Мо жаш знай с ці да ро гу да чы ё гась ці 
сэр ца. Пры цяг неш ці ка вых лю дзей. А так схо-
чац ца ад па чыць! Тым больш што мо жаш сум ня-
вац ца ў тым, ці ро біш тое, што трэ ба. Еду чы за 
мя жу, да дат ко ва заст ра хуй ся.

(20.02. — 21.03.) 2-4.07. зра зу ме еш што 
са праў ды важ нае. 3-8.07. вып ра ста юц ца твае 
ад но сі ны са сва я ка мі. Мо жаш не спа дзя ва на 
з’ез дзіць на фай ную эк скур сію (зволь ніц ца мес-
ца). Ма еш вя лі кую пад трым ку зо рак і энер гію. 
Бу дзеш ад важ ны, ба я ві ты, не ад сту піш ся пе рад 
ні чым, каб да сяг нуць мэ ту. Ка лі хо чаш ку піць ма-
шы ну або элек т ро ні ку, пас пей зра біць гэ та да 
12.07.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

Шыф раг ра ма
Лі та ры ад га да ных слоў, пе ра не се ныя згод на з іх па рад ка вы мі ну ма ра мі ў клет кі рос пі су, 

скла дуць ра шэн не — бе ла ру скую па га вор ку.
1. кра каў ская ра ка = 28 _ 29 _ 7 _ 8 _ 11 _;
2. проз віш ча аў та ра „Трох муш ке цё раў” = 3 _ 21 _ 2 _ 18 _ 16 _;
3. на сель нік = 26 _ 27 _ 10 _ 13 _ 19 _;
4. нут ра ны тлушч = 1 _ 20 _ 12 _;
5. трэ ці гук му зыч най га мы = 25 _ 17 _;
6. за ха валь ная ўста но ва з ка лек цы я мі эк с па на таў = 23 _ 22 _ 4 _ 5 _ 6 _;
7. ста лі ца Фі джы = 14 _ 9 _ 15 _ 24 _.

(ш)
Ся род чы та чоў, якія на пра ця гу ме ся ца да шлюць у рэ дак цыю пра віль ныя ад ка зы, бу дуць 

ра зыг ра ны кніж ныя ўзна га ро ды.
Ад каз на ад га дан ку з 24 ну ма ра
Кі ры ла, дзве ры, па яц, куль, аба вя зак, це ла, муд рэц, кад ры ля.
Ра шэн не: Дзя ры лы ка па куль дзя рэц ца.

Кніж ныя ўзна га ро ды вы сы ла ем Міхалу 
Байко з Беластока і Казіміру Радошку 
са Свебадзіцаў.

24 чэр ве ня гэ та га го да па На раў цы 
плы лі, лу на лі ўкра ін скія пес ні. Пад 
ве чар у та маш нім ам фі тэ ат ры над 
ра кою вы сту піў з кан цэр там зна ка мі-
ты ан самбль з 25 ча ла век „На род ная 
кры ні ца” з ук ра ін ска га 76-ты сяч на га 
го ра да Ні жы на Чар ні гаў скай воб лас-
ці. Шмат га доў ан самбль пра цуе пад 
кі раў ні цтвам Воль гі Сі шы цы. Мае ён 
звон кія цу доў ныя га ла сы.

Во сем га доў та му спа да ры ня Воль га 
за пра сі ла ў Ні жын ва каль наму зыч ныя 
ка лек ты вы з На раў чан скай гмі ны: „На
раў чан кі” з На раў кі і „Цаг лін кі” са Ста
ро га Ляў ко ва. І яны там бы лі, і вы сту пі лі 
на га лоў най сцэ не на Між на род ным 
фе сты ва лі су час най му зы кі „Се сія 2008” 
ды ў пар ку ля Га рад ско га до ма куль ту
ры ў Ні жы не. Бе ла ру скі кан цэрт вель мі 
спа да баў ся ні жын цам. Ка лі са ліст Марк 
Ска ма роў скі (ар га ні за тар па ез д кі на Ук
ра і ну) пра спя ваў пры го жую пес ню „Жу
раў лі” Язэ па Кар пю ка з Ся мя тыч, ён так 
ус х ва ля ваўрас чу ліў ба бу лек і дзя дуль, 
што ў іх ва чах заб ліш чэ лі сля зін кі.

Вар та да даць, што з на раў чан скі мі 
ка лек ты ва мі ез дзіў і ўсю ды з імі ха дзіў па 
го ра дзе спец кор „Ні вы”. А бы лі яны ў Га
рад ской уп ра ве ў мэ ра Ні жы на, у мяс цо
вым уні вер сі тэ це, у якім ву чыў ся вя до мы 
ру скі пісь мен нік Мі ка лай Го галь. Ёсць 
тут ме ма ры яль ная дош ка пра гэ ты факт. 
У го ра дзе над ра кой Ас цёр ёсць два

нац цаць цэр к ваў. Па бы ва лі мы ў трох. 
Вель мі пры го жы іка на стас мы ўба чы лі 
ў хра ме Усіх Свя тых. Еха лі ў Ні жын це раз 
Кі еў і па да ро зе на ве да лі та маш нюю Свя
таУс пен скую Кі е ваПя чэр скую лаў ру. 
Мы бы лі на Ук ра і не пяць дзён. Ан самбль 
„На род ная кры ні ца” так са ма зат ры маў
ся на па ру дзён у Поль ш чы: 25 чэр ве ня 
г.г. даў кан цэр ты ў Бель скуПад ляш скім 
і ў Боць ках.

Пад час кан цэр та ў На раў цы „На род
ная кры ні ца” спя ва ла першна перш пры
го жыя па даб ра ныя фаль к лор ныя пес ні 
— з на род ных кры ніц, у тым лі ку і аб ра да
выя, звя за ныя з по ра мі го да: вяс ной (вяс
нян кі) і ле там (ку паль скія). Бы ла і кла січ
ная му зы ка. Спя ва лі пес ні „Гэй, са ко лы”, 
„Гай”, „Ка зач ка”, „Мы ўкра ін цы”, „Еха лі 
ка за кі”, „А ў лу зе пры да ро зе”, „Зві няць, 
зві няць звон чы кі”, „Ка лі нама лі на” ды пес
ні з ук ра ін ска га вя сел ля. Вы сту па лі са
ліст кі, са лі сты, трыо і цэ лы хор. Якія ў іх 
цу доў ныя га ла сы! На за кан чэн не кан цэр
та пес ню „Гэй, са ко лы” пра спя ва лі ўсе 
ра зам — ні жын скі ан самбль і слу ха чы.

Па слу хаць кан цэрт прый шлі і пры е ха
лі жы ха ры На раў кі, Аль хоў кі, Ле шу коў, 
Но ва га Ляў ко ва, Ста ро га Ляў ко ва, Се мя
ноў кі і ін шых вё сак.

Ме ра пры ем ства ар га ні за ва лі Па ра фія 
св. Яна Хрыс ці це ля ў На раў цы, Гмін ная 
ўпра ва і Гмін ны ася ро дак куль ту ры ў На
раў цы.
Тэкст і фо та Ян кі ЦЕ ЛУ ШЭЦ КА ГА

Дзед і ба ба
Се ла ба ба на па ро зе,
скро баць буль бу на абед.
Рас пас цер ла свае но гі,
а нап ро ці — ідзе дзед.
Па гля дзеў на сваю ба бу,
паш тыб неў як агу рэц:
ці то груш ка, ці іг руш ка?..
Ся дай, ба ба, на ка нец!
Ба ба ўста ла із па ро га,
і да дзе да ў гэ ты сло ва:
— Ты, ста ры, ці ты зду рэў?
Твой ка нец ужо па сі веў!
Трэ ба бы ло ся дзець до ма,
Двац цаць лет та му на зад!
Ты ўсё бе гаў па-за гум нам.
А дзісь ты — ста ры прас нак!

Ган на СА ДОЎ СКАЯ
Ва лі лы-Двор

Хры сіц ны 
ў Іва на і Га лі ны
На ра дзі ла Га ля сы на,
трэ ба бе гаць за ку ма мі
і ра біць хрыс ці ны.
Ха та ў ха ту
бя жыць Іван па вёс цы
і ку моў да сы на про сіць.
Па ло ву вё скі ўжо прай шоў,
але ку моў не знай шоў.
Вяр нуў ся Іван да ха ты,
бы той бал ван ка ла ва ты,
бо ўсе зап ра ша лі,
са ма гон кай ча ста ва лі.
Так ён быў на піў ся,
што не вя чэ раў
і пад стол па ва ліў ся.
Ра ні цай устаў шы
ка жа Га лі не:
— Па бя гу да лей шу каць,
хто ах рыс ціць нам дзя ці ну.
Час хут ка бя жыць,
час дзі цё нам ах рыс ціць!
Знай шоў Іван ку моў:
за ку му — Ва лян ці ну,
за ку ма — сва я ка Здзіс ла ва.
На рэш це ах рыс цяць
свай го сы на Вац ла ва!
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ШУ ША ЛЕ ВА — больш за дзя ся так 
хат, пе ра важ на драў ля ных. Не вя-
лі кую вё сач ку з ад на го бо ку за мы-
кае кап ліч ка Бо жай Ма ці, з дру го-
га — ста лё вы крыж. Не вя лі кая, 
вы ра за на з лі пы Ма рыя ся дзіць 
у ма лень кай ні шы і з кло па там гля-
дзіць на вё ску. Яе твар змыў ужо 
дождж і зніш чыў ве цер. Кап ліч ку 
зра біў мяс цо вы скуль п тар з Ка мен-
най — спа дар Ры шард, які ні бы та 
вя дзе за ку ліс ныя пе ра мо вы са свя-
ты мі і анё ла мі. Ён сам, ха ця га во-
рыць аб гэ тым сці ша ным го ла сам, 
мае до ка зы, што яго разь ба цу да-
дзей ная. З Дуб ро вы ў Шу ша ле ва 
вя дзе про стая да ро га. Пры ёй аж 
да Кра піў на цяг нец ца шпа ле ра 
пры гор б ле ных, раз га лі на ва ных 
вер баў. На поў нач плы ве Боб ра, на 
поў дзень Шу ша ле ва ад рэш ты све-
ту ад ці на юць лу гі.

ца ва ды, кан ча ю чы гі сто рыю сло ва мі: „На 
лод ку мя не не па са дзіш!”.

Пту шы нае мес ца
У ра ска зах жы ха роў Шу ша ле ва свет, 

жыц цё над Боб рай бы ло амаль іды ліч нае. 
Хма ры пту шак, якія пры ля та юць сю ды з вяс
ной, па ся ля юц ца на пры баб роў скіх лу гах.

— Ка лі вый шаў ча ла век на луг, зда ва
ла ся, што яны ву шы па аб ры ва юць. О, 
Мат ко... — ус па мі нае Станіслаў Уго лік, 

ха па ю чы ся абедз вю ма ру ка мі за га ла ву. 
— Най больш бы ло кні га вак. Бы ва ла, 
вый дзеш ка сіць, а там поў на гнёз даў. Мы 
аб кош ва лі тра ву так, каб гэ тае гняз дзеч ка 
за ста ло ся.

Жы ха ры Шу ша ле ва смя юц ца, што птуш
кі пры ля та юць над Боб ру як на вя сел ле 

— ядуць, тан цу юць і зма га юц ца за пар т
нё ра. Ту рух та ны (ба та льё ны) — сім вал 
Баб роў ска га на цы я наль на га пар ку, пры ля
та юць пад ка нец кра са ві ка, спар ва юц ца 
і та ды най больш чу ваць іх з лу гоў.

— А жу раў лі, о, Бо жа... — пра цяг вае 
Уго лік, гле дзя чы з ак на ў глыб па над вор
ка. — Бы вае, вый дзеш за ста до лу ка ля 
чац вёр тай га дзі ны ра ні цы, а там заў сё ды 
пры ля та юць та кія два жу раў лі, як пач нуць 
кры чаць... ах.

Ме на ві та ве ча рам або з ра ні цы най
больш чу ваць пту шы нае жыц цё знад ва
ды. Ся род ча ро ту яш чэ неш та ша ма ціць, 
шча бе ча. У цем ры ўсе гу кі на бі раюць 
гуч нас ці. Да сві тан ня шум усё яш чэ ін тэн сі
фі ку ец ца.

лю дзі 
з-над Боб ры

Дом
Ха та Уго лі каў быц цам бы мост па між 

даў нім Шу ша ле вам, а ця пе раш нім, су час
нас цю. Свед чыць аб бес пе ра пын нас ці іс на
ван ня яе жы ха роў. На ват іх няя ха та схі ляе 
да за ду мы над ча сам, пра мі нан нем, гі сто ры
яй. Ін тэр’ ер до ма ўпры го жа ны пра ста той. 
У па кой чы ку пад га лоў най сця ной ста іць 
ка на па, пе рад ёю стол ак ру жа ны драў ля ны
мі крэс ла мі, ці та бу рэ та мі са спін кай. Пры 
ба ка вых сцен ках ста яць драў ля нае лож ка, 
ша фа і ку фар. На сце нах з драў ля ных 

бяр вён па бе ле ных вап най ува гу пры цяг
ва юць ка ля ро выя аб ра зы свя тых. На ват 
у па кой чы ку іс нуе штось ці на ўзор „свя то га 
ку та”, толь кі за мест руч ні ка ві сіць тка ная 
сур вэт ка ў клет ку. Та кі рэ лі гій ны пад ляш скі 
„міш маш”. Бо хто ве дае, ці ка лі б баць ка 
Уго лі ка, які быў пра ва слаў ны і ву чыў ся на 
ба цюш ку, не „пад ст ро іў” дзі ця ка та ліч цы, 
на дош чач цы ў ку це, за мест кры жа, не ста я
ла б сён ня іко на Бо жай Ма ці.

Ці хая плынь
Ра ска зы Ду бі лы і Уго лі ка, якія што раз 

гля дзе лі ў ак но, аб стаў ле нае ге ра ня мі, быц
цам бы там шу ка лі све ту, які ады шоў у за
быц цё, воб раз ныя і кра на ю чыя. З ты мі ра
ска за мі ў за быц цё ады хо дзі ла Шу ша ле ва, 
як вё ска ба ча ная ва чы ма чу жын ца, пе рад 
якім трэ ска юць дзвер ца мі і за якім брэ шуць 
са ба кі. З гэ тых рас по ве даў мож на ад крыць 
вё ску, якая бы ла за губ ле най у са мой ся рэ
дзі не све ту. Ды стан цыя з жы ха ра мі хут ка 
звуж ва ец ца толь кі на даў жы ню ста ла, на 
якім так са ма хут ка з’яў ля ец ца бу тэль ка га
рэл кі і вян д лі на „Żeg lar ski przys mak”.

Шу ша ле ва гэ та не толь кі ра ка, якая з’яў
ля ец ца ад ным з апош ніх схо віш чаў дзі кай 
пры ро ды ў Еў ро пе, але перш за ўсё нез жа
ва ныя людзь мі гі сто рыі.

Ур шу ля ШУБ З ДА
Фо та Па вал ТА ДЭЙ КА

Жы ха ры вё скі па мя та юць гу ста па стаў
ле ныя ха тач кі, па мя та юць так са ма не вя
лі кія па кой чы кі, у якіх у час ма роз ных зім 
жан чы ны вы кон ва лі ады хо дзя чыя ў за быц
цё, ар ха іч ныя пра цы. Ка ва ле ры, як гэ та 
бы вае, пе раш ка джа лі ў гэ тых ра бо тах, 
спя ва лі доў гія, даў ней шыя пес ні. Ча сам 
кі да лі ра бо ту і тан ца ва лі ў хат ках без пад
ло гі, ту па лі па за ме це ным та ку. Па тан цоў кі 
для ма ла дых з Шу ша ле ва бы лі пер шы мі 
су тык нен ня мі, до ты ка мі і шап та ны мі ў тан
цы сло ва мі. У та кі спо саб Станіслаў Уго лік 
па зна ёміў ся са сва ёй жон кай Ганяй.

Вё ска па-за гі сто ры яй
Зда ец ца, што гі сто рыя ба я ла ся па ру

шыць ме жы Шу ша ле ва. Дру гая су свет ная 
вай на пра хо дзі ла по бач. І ха ця лю дзі чу лі 
пра нем цаў, якія cта я лі дзесь ці над Боб
рай, пра ха ва ю чых ся па ля сах пар ты зан, 
ха ця па па лях нес ла ся рэ ха вы бу хаў, 
да Шу ша ле ва вай на не дай ш ла. Яна не 
пе раш ко дзі ла іс на ваць і спля тац ца паў ся
дзён ным гі сто ры ям. І ха ця жы ха ры Шу ша
ле ва чу лі, што на Боб ры ўзар ва лі мост, 
ні ко лі не ад чу лі ва ен най што дзён нас ці аку
па ва ных зя мель. Яны ра бі лі сваё, ме ней ці 
бо лей уме ла фар мі ра ва лі сваю гі сто рыю, 
не ча ка лі вы ні каў. Вё ска вы па ла з гі сто рыі 
све ту. Толь кі яў рэі, якія скла да лі боль шую 
част ку на сель ні цтва бліз кай Дуб ро вы, не
ча ка на знік лі і не бы ло ўжо та ко га за пат ра
ба ван ня на ры бу з Боб ры.

Ры ба і ле ген ды
Ма ляў ка — так на зы ва лі Шу ша ле ва 

ака ліч ныя лю дзі. Гэ та ма лая ры ба, якая 
так са ма трап ля ла ў се ці. Вё ска сла ві ла ся 
ры ба ка мі, якія ха ця ўжо не жы вуць, ва 
ўспа мі нах жы ха роў бы лі пры кла дам прад
п ры маль ні цтва і вы на ход лі вас ці. Бу чы, лод
кі, ву ды — усё бы ло вы раб ле на гру бы мі 
ад ва ды і вет ру ру ка мі лю дзей. Па сён ня 
ў шу ша леў скіх ста до лах і сві рон ках мож на 
знай с ці па ніш ча ныя ўжо ры ба лоў ныя пры
ла ды.

Па ры бу ў Шу ша ле ва пры яз джа лі не 
толь кі яў рэі з су сед няй Дуб ро вы, але, як 
з гор дас цю пад к рэс лі ва юць лю дзі, на ват 
ле ка ры і ад ва ка ты з Бе ла сто ка. Бы лі та кія 
ры ба кі, якія толь кі дзя ку ю чы ра цэ вы жы
ва лі.

— Бу чы ўстаў ля ла ся ўшчыль ную, — тлу
ма чыць Станіслаў Уго лік. — Ча сам пе ра
га родж ва лі імі ўсю шы ры ню ра кі. Ад цяж кі 
ма ца ва ла ся за аб руч або ра му ўва ход най 
пры ла ды. Ой, але ка лісь ры бы бы ло мно
га, мяш ка мі на сі лі! Та кі быў Ро мэк Бо рух, 
сла ву ты ры бак. Ха дзі лі мы ра зам на ра ку, 
за стаў ля лі тыя бу чы і толь кі ры бу да ха ты 
ця га лі.

Ус па мі ны Уго лі ка зда ва лі ся быць сап
раў д ней шыя, чым від з ак на, пры якім ся
дзе лі. І ка лі ў ма іх уяў лен нях паў ста ваў воб
раз няз лом на га ры ба ка, ма на лог Уго лі ка 
пе рар ваў смех яго най жон кі: „Ка лі я сю ды 
прый ш ла, тва ёй ры бы не па каш та ва ла, бо 
ты мне ні ко лі не пры нёс!”. Гэ тым ска зам 
Уго лі ка ва па ту шы ла ка ла рыт ныя ўспа мі ны 
Станіслава, але як ра зум ная жан чы на, 
якая пе рад чу жы мі не ха це ла па дар ваць 
аў та ры тэт му жа, да да ла, што раз пад’ е
ла яго най ры бы, ка лі той абак раў чу жыя 
бу чы. Та ды Станіслаў Уго лік мог плаў на 
па чаць но вы ра сказ аб тым, як му чыў ся, 
ка лі ноч чу нёс поў ны мя шок ры бы да ха ты. 
Ад нак кры ху па ка яў ся і пры знаў, што ба іц
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