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Дзяўчаты з пушчыè3

25 сакавіка Беласток свят
каваў 100годдзе абвяш
чэння незалежнасці Бе

ларускай Народнай Рэспублікі. 
Беларусы Беласточчыны даказа
лі, што найбольш важнай задачай 
юбілею з’яўляецца смелы погляд 
на агульную будучыню. Святка
ванні перш за ўсё сталі нагодай 
для ўмацавання адзінства нацыі, 
нагодай для ўсведамлення трыва
лых сувязей, якія злучаюць усіх 
беларусаў.

У Беластоку ўжо ў канцы дваццатых галоў 
мінулага стагоддзя беларусы 25 сакавіка 
ўрачыста святкавалі гадавіну абвяшчэння 
Беларускай Народнай Рэспублікі. Памяць 
аб БНР яшчэ ва ўмовах канспірацыі, бо 
з паловы васьмідзясятых гадоў мінулага 
стагоддзя, пачала вяртаць беларуская 
моладзь, якая вучылася ў польскіх вышэй
шых навучальных установах. А пасля дэма
кратычных перамен 1989 года ў Польшчы 
гадавіну абвяшчэння незалежнасці Бела
рускай Народнай Рэспублікі беларуская 
супольнасць адзначае ўжо легальна — і то 
не толькі на Беласточчыне. Першыя ўдзель
нікі святкаванняў той важнай даты для ўсіх 
беларусаў таксама і сёння прычыніліся да 
годнага адзначэння 100й гадавіны абвяш
чэння Беларускай Народнай Рэспублікі.

Святкаванні 25 Сакавіка беларусы Пад
ляшша пачалі святочнай службай. Святая 
літургія і малебен за беларускі народ 
прайшлі ў царкве святога Яна Тэолага. Тут 
беларусы Беласточчыны маліліся перад 
іконай св. Еўфрасінні Полацкай. Пра гэтую 
вялікую святую, а таксама пра цяжкасці 
ў праяўленні рэлігійных ці нацыянальных па
чуццяў за савецкіх часоў распавёў выдатны 
пісьменнік з Полацка Уладзімір Арлоў.

Галоўныя святкаванні 100годдзя БНР у Бе
ластоку прайшлі ў Падляшскай оперы і фі
лармоніі. Канцэртная зала філармоніі была 
перапоўненая гасцямі з цэлага Падляшша 
і Польшчы. Сярод іх былі дзеці і моладзь, 
у тым ліку з беларускіх школ з Бельска
Падляшскага і Гайнаўкі. У святкаваннях 
прынялі ўдзел самаўрадаўцы, прадстаўнікі 
беларускіх арганізацый ды беларускія лі
таратары. Сярод іх прысутны быў Віктар 
Швед, якому 23 сакавіка споўнілася 93 
гады, старшыня аб’яднання «Белавежа» 
(сёлета аб’яднанне святкуе 60годдзе існа
вання) Ян Чыквін, ды лаўрэаткі літаратур
най прэміі імя Веслава Казанэцкага Міра 
Лукша і Анэта Прымака-Онішк.

На сцэне першым выступіў дзіцячы танца
вальны калектыў «Падляшскі вянок», які 
дзейнічае пры аб’яданні АББА ў Беластоку 
і працуе пад кіраўніцтвам Аксаны Прус. 
У яго выкананні госці маглі пабачыць тры 
танцы, у тым ліку вядомую ўсім беларусам 
«Лявоніху».

Арганізатары і ўдзельнікі святкаванняў 
у Беластоку атрымалі спецыяльны відэаза
піс паслання старшыні Рады Беларускай 
Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы. 
Старшыня Рады БНР адклікалася да ідэ
алаў, якія заснавальнікі БНР ужо ў 1918 
годзе хацелі ажыццявіць у незалежнай 
Беларусі, у тым ліку вольныя выбары ды 
вольнасць слова і друку.

— Гэта яшчэ ўсё застаецца няздзейсным 
ідэаламі БНР. Але народ наш жыве, — ска
зала ў відэазапісе паслання старшыня 
рады БНР.— Аддаю чэсць Язэпу Варонку 
і ўсім беластачанам за іх вялікі ўклад у зма
ганне за БНР.

Віншавальны зварот беларусы Беласточ
чыны атрымалі і ад беларускай грамады 
НьюЙорка. Са сцэны філармоніі павін
шаваў беларусаў віцэмаршалак Падляш
скага ваяводства Мацей Жыўна. — Гэта 
добрая нагода для рэфлексіі. Стагадовая 
гісторыя паказвае нам, што ніколі нічога не 
атрымліваем назаўсёды. За свабоду, неза
лежнасць кожнага дня трэба працаваць 
і моцна змагацца. Калі будзем разам, тыя 
вартасці, як вольнасць і незалежнасць, бу
дуць заўсёды важнымі.

У святкаванні 100годдзя БНР удзельнічаў 
таксама прэзідэнт горада Беластока Тадэ-
вуш Трускаляскі.

— Так польскі, як і беларускі народы неад
нойчы трацілі сваю незалежнасць. Таму 
з большай радасцю і пашанай святкуем 
гэтыя даты і ўспамінаем тых, якія спрычы
ніліся да таго, каб вярнуць незалежнасць. 
Беласток гэта месца шматкультурнае. 
Тут пранікаецца многа культур і гэта ўзба
гачае нас усіх. Я хачу, каб беларусы Бе
ластока ведалі, што яны ёсць, і заўсёды 
будуць у сябе.

Пасол Сейма Роберт Тышкевіч звярнуў 
увагу, што менавіта падзеі 1918 года паўп
лывалі на стабілізацыю беларускай дзяржа
вы і што іх пазітыўнымі наступствамі можам 
цешыцца і сёння.

— Беларусь з’яўляецца асновай міру і ста
більнасці ў Еўропе, асабліва ў нашай яе 
частцы, Цэнтральнай і Усходняй Еўропе. 
І ў інтарэсе Польшчы — умацаванне не
залежнасці Беларусі, — сказаў Роберт 
Тышкевіч. — Сёння мы перажываем самы 
доўгі перыяд міру ў сучаснай Еўропе. Мы 
перажываем гэты час таму, што Беларусь 
незалежная. Гэта вартасць пра якую мы па
вінны клапаціцца разам.

Пра гісторыю Беларускай Народнай Рэс
публікі і яе значэнне распавёў прафесар 

Алег Латышонак, старшыня Беларускага 
гістарычнага таварыства.

Беларусы Беласточчыны мелі гонар гасця
ваць у сябе выдатнага пісьменніка і гісторы
ка Уладзіміра Арлова, які зачытаў свой 
хрэстаматыйны твор пачатку дзевяностых 
гадоў «Незалежнасць гэта...», перакладзе
ны на 30 моў і падзяліўся сваімі меркавання
мі наконт сёлетняй гадавіны БНР.

— 25 сакавіка 1918 года гэта дзень калі па
чаўся доўгі, складаны і пакутлівы шлях да 
сапраўднай незалежнасці. Шлях, які яшчэ 
не скончыўся, бо ідэалы Беларускай Народ
най Рэспублікі дагэтуль застаюцца нашым 
нацыянальным арыенцірам. 25 сакавіка 
гэта дзень амаль усіх творцаў і абаронцаў, 
якіх закатавалі або расстралялі бальшавікі, 
— сказаў пісьменнік Уладзімір Арлоў. — 25 
сакавіка гэта дзень, калі ў далёкім дзевяно
стым годзе ў нелегальнай тады яшчэ газе
це «Свабода» было ўпершыню надрукава
нае маё эсэ «Незалежнасць гэта...».

Зачытанае выдатным пісьменнікам эсэ 
выклікала ўзрушанасць публікі, якая доўга 
дзякавала Уладзіміру Арлову гарачымі апла
дысментамі.

У час святкаванняў традыцыйна ўручаюцца 
букеты белчырвонабелых кветак. У юбі
лейным годзе месца кветак занялі выявы 
герба БНР «Пагоні». Арганізацыйны камі
тэт «Пагоняй» ушанаваў гісторыка Юры 
Туронка, мастака Лявона Тарасэвіча 
і войта Арлянскай гміны Пятра Сэльвесю-
ка. Выявы герба ўручыў старшыня Белару
скага саюза Яўген Вапа.

Юры Туронку ўзнагарода была прысуджа
ная за ўвесь жыццёвы шлях і адданасць 
беларускай справе. Ён перадаў гісторыю 
Беларускай Народнай Рэспублікі маладому 
пакаленню беларусаў. Вучыў нас таксама 
самастойнага, гістарычнага і палітычнага 
думання ў любых геапалітычных рэаліях. 

«Пагоню» для Юры Туронка ўзяў яго ўнук 
Алан.

Лявон Тарасэвіч герб БНР атрымаў за 
адданасць і ахвярнасць у гуртаванні мала
дога пакалення беларусаў Беласточчыны, 
пачаўшы з васьмідзясятых гадоў мінулага 
стагоддзя. За арганізаванне самаўрадава
палітычнага жыцця беларускай нацыяналь
най меншасці ў Польшчы. За беларускую 
годнасць у любым кутку свету і пераадоль
ванне нашых нацыянальных комплексаў 
і стэрэатыпаў.

— Атрымаць «Пагоню» разам з Юры Турон
кам гэта вялікі гонар, — адзначыў, не хава
ючы слёз, Лявон Тарасэвіч.

Пётр Сэльвесюк, войт Арлянскай гміны, 
а ў яго асобе гмінны самаўрад і ўсе жы
хары гміны Орля, атрымаў узнагароду за 
ўвядзенне ў жыццё законаў, якія дазваля
юць карыстацца дзвюхмоўнымі польскімі 
і беларускімі назвамі мясцовасцей, а так
сама за ўсе старанні дзеля гарманічнага, 
культурнага і гаспадарчага развіцця малой 
Бацькаўшчыны.

— «Пагоня», як гэта напісана, «не разбіць, 
не спыніць, не стрымаць», — сказаў пасля 
ўручэння ўзнагароды Пятро Сэльвесюк. 
— Я думаю, што герб сімвалізуе нас — бе
ларусаў, якія жывуць на Беласточчыне, якія 
жывуць на цэлым свеце. «Пагоню» мы бу
дзем берагчы. Жыве Беларусь!

Першую частку святкаванняў у канцэртнай 
зале філармоніі закрыў супольна адспява
ны рэлігійны гімн «Магутны Божа».

З вялікай нецярплівасцю ўдзельнікі святка
ванняў чакалі выступу зоркі беларускай 
рокмузыкі, Лявона Вольскага. Яго кан
цэрт прыцягнуў не толькі святкуючых бела
русаў, але палякаў ды прадстаўнікоў іншых 
меншасцей, а таксама гасцей зза мяжы. 
Луналі белчырвонабелыя сцягі, а са сцэ
ны можна было пачуць найбольшыя хіты 
Вольскага, у тым ліку «Тры чарапахі», які 
завяршыў доўгачаканы канцэрт зоркі з Мін
ска. 

Народ 
жыве!

vТэкст і фота Улі ШУБЗДЫ

n Злева: Лявон Тарасэвіч, Алан Туронак 
і Пётр Сэльвесюк
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ІлюзііСоты год
— на крок бліжэй да Волі

Бе ла ру сы ад зна чы лі 100я ўгод кі з дня 
аб вяш чэн ня Бе ла ру скай На род най Рэс
пуб лі кі. Ад зна чы лі гэ тую да ту ў роз ных га
ра дах на тэ ры то рыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
і ў тых кра і нах, дзе пра жы вае бе ла ру
ская су поль насць і эміг ра цыя. Ад зна чы лі 
год на, вар та, ура чы ста і пад сап раў д най 
на цы я наль най сім во лі кай, з му зы кай 
і спе ва мі. Фак тыч на зра бі лі ўсё, што 
змаг лі ў няп ро стых па лі тыч ных і ма тэ ры
яль ных ва рун ках.

Упер шы ню за 22 ці 23 апош нія га ды 
не вя ліч кі крок на пе рад на ро ду зра бі ла 
і ўла да РБ. Наз ваць бе ла ру скай па куль, 
на жаль, яе не мо жам — гэ тае пра ва 
ў бе ла ру ска га на ро да яна па куль не 
зас лу жы ла. Дык вось зра бі ла крок на
суст рач, а по тым на зад — больш за 100 
ча ла век па ўсёй кра і не ўсё ж за тры ма лі 
і ха па лі са мым цы ніч ным чы нам, ся род іх 
вя до мых гра мад скіх лі да раў. Іх не за кон
на арыш та ва лі, а ўве ча ры 25 са ка ві ка 
баль шы ню гэ так жа не за кон на вы пус ці
лі, пра дэ ман ст ра ваў шы вы раз на: што 
хо чам, тое і зро бім. Тым са мым гэ тым 
лю дзям свя точ ны дзень нез ва рот на сап
са ва лі.

Га лоў ныя ву ліч ныя ак цыі ў Мін ску, 
Грод не, Брэс це, не ка то рых ін шых га ра
дах да зво лі лі. У не ка то рых аб лас ных цэн
т рах не да зво лі лі. Да лей ужо мяс цо выя 
ўла ды дзей ні ча лі па ней кіх сва іх сак рэт
ных сцэ на ры ях — ад ны не пе раш ка джа
лі, ін шыя не ве да лі, што ра біць і не бы лі 
пас ля доў ны мі. Ка лі гэ тае пы тан не бы ло 
да дзе на на вы ра шэн не мяс цо вым кі раў ні
кам, то га ра дзен скім на чаль ні кам мож на 
кры ху па дзя ка ваць. Пры нам сі ў го ра дзе 
над Нё ма нам ніх то не пе раш ка джаў пра
вя дзен ню свя та і яно ўрэш це ўда ло ся, 
хоць і пра хо дзі ла па ра шэн ні гар вы кан
ка ма да лё ка ад цэн т раль ных пля цоў. 
У Ка лож скім пар ку лу на лі шмат лі кія бел
чыр во набе лыя сця гі. Ар га ні за та ры зра
бі лі та кі па да ру нак тым, хто тры маў на
цы я наль ную сім во лі ку — кож ны ў кан цы 
свя та мог заб раць са бе пры го жы сцяг. 
Не ка то рыя пап ры хо дзі лі са сва і мі па лот
ніш ча мі. Так, адзін з удзель ні каў свя точ
на га ме ра пры ем ства пры нёс вя лі кі сцяг, 

які ўзвы шаў ся над гар вы кан ка мам яш чэ 
ў 1995 го дзе. Сім во лі кі і сім ва ліч ных па ра
ле лей бы ло ўво гу ле шмат. Вы сту поў цы 
ка за лі пра знач насць па дзеі ста га до вай 
даў ні ны, пра пе ра ем насць тра ды цый 
БНР, пра ад ра джэн не мо вы і куль ту ры, 
пры га да ныя бы лі асо бы, якія зак ла да лі 
пад мур кі на шай дзяр жаў нас ці ў пер шай 
чвэр ці двац ца та га ста год дзя.

Мож на ска заць, што па мяць пра БНР 
ка лі не ад ро джа на на поў ні цу, то ад ра
джа ец ца. Ней кіх трыц цаць га доў та му, 
ка лі свят ка ва лі ся 70я ўгод кі, пра БНР 
ве да лі толь кі эміг ран ты ды адзін кі ў са
мой Бе ла ру сі. За раз гэ тую ста рон ку 
ай чын най гі сто рыі ад к ры лі для ся бе ўжо 
дзя сят кі, а мо жа і сот ні ты сяч гра ма дзян 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь. У Мін ску ўра чы ста 
ад чы не ны па мят ны знак бра там Луц ке ві
чам, неў за ба ве ў ста лі цы так са ма бу дзе 
па ве ша на па мят ная шыль да на бу дын ку, 
дзе аб вяш ча ла ся Трэ цяя Устаў ная гра
ма та БНР. У Грод не, дру гой ста лі цы Бе
ла ру скай На род най Рэс пуб лі кі, так са ма 
ак тыў на збі ра юц ца под пі сы за ад па вед
ную шыль ду, ні бы та ёсць і па пя рэд няе 
абя цан не мяс цо вай ула ды спры яць яе 
ўста ля ван ню.

На даз во ле ныя ме ра пры ем ствы 
ў Мін ску, Грод не, Брэс це прый шлі тыя, 
хто і так ні чо га не ба іц ца. Ін шая част ка 
гра мад ства ба іц ца ўся го. Ёсць яш чэ сег
мент, які „ап ра ме не ны тэ ле ві за рам” і аг
рэ сіў на наст ро е ны су праць уся го бе ла ру
ска га. Але са мая вя лі кая част ка на ша га 
гра мад ства — гэ та тыя, хто абы я ка вы да 
ўся го. І як да сту кац ца да маз гоў, сэр цаў 
ці хоць бы ін стын к таў са ма за ха ван ня 
гэ тых лю дзей — най вя лік шая праб ле ма 
дэ ма кра тыч най су поль нас ці.

Ад на знач на, што ў час свят ка ван няў 
100х угод каў БНР сё ле та зроб ле ны знач
ны крок да ўсве дам лен ня ся бе паў на вар
тас най і год най на цы яй. Але да сап раў д
най Во лі, да сап раў д най Не за леж нас ці 
на ле жыць зра біць і прай с ці яш чэ ня ма
ла. „О, як да лё ка нам яш чэ да Бе ла ру сі!” 
— як ска заў вы дат ны ай чын ны па эт. 
Гэ та па мер ках ад на го ча ла ве ча га жыц
ця. А з ін ша га бо ку, па мер ках кас міч най 
гі сто рыі, сто год — гэ та толь кі ім г нен не.

Яш чэ раз усіх шчы ра він шую з Днём 
Во лі!

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

25 са ка ві ка 1918 го да бе ла ру
сы за я ві лі све ту аб сва ёй 
па лі тыч най суб’ ек т нас ці, 

аб вяш ча ю чы ў Мін ску не за леж насць Бе
ла ру скай На род най Рэс пуб лі кі. Гэ тая 
па дзея ўпіс ва ец ца ў гі ста рыч ны пра цэс 
на ро даў Цэн т раль наУсод няй Еў ро пы, 
па коль кі па доб ныя пам к нен ні вы каз ва лі 
ў той час па ля кі, чэ хі, эстон цы, фі ны, лі
тоў цы, ла ты шы, сла ва кі і ўкра ін цы.

У Бе ла сто ку ўжо ў кан цы двац ца тых 
га лоў мі ну ла га ста год дзя бе ла ру сы 

25 са ка ві ка ўра чы ста свят ка ва лі га да ві
ну аб вяш чэн ня Бе ла ру скай На род най 
Рэс пуб лі кі. Тра гіч ныя па дзеі Дру гой 
су свет най вай ны і ка му ні стыч ны лад 
у Поль ш чы і Са вец кім Са ю зе сцер лі, 
зда ва ла ся б, гі ста рыч ную па мяць аб 
пер шай бе ла ру скай дзяр жаў нас ці но
ва га ча су. Ад нак так не ат ры ма ла ся. 
Па мяць аб Бе ла ру скай На род най Рэс
пуб лі цы яш чэ ва ўмо вах кан с пі ра цыі, 
бо з па ло вы вась мі дзя ся тых га доў мі ну

ла га ста год дзя, па ча ла вяр таць бе ла ру
ская мо ладзь, якая ву чы ла ся ў поль скіх 
вы шэй шых на ву чаль ных уста но вах. 
А пас ля дэ ма кра тыч ных пе ра мен 1989 
го да ў Поль ш чы га да ві ну аб вяш чэн ня 
не за леж нас ці Бе ла ру скай На род най 
Рэс пуб лі кі на ша су поль насць ад зна чае 
ўжо ле галь на — і то не толь кі на Бе ла
сточ чы не.

На шы прод кі, бе ла ру сы Бе ла сточ
чы ны, ак тыў на пры ма лі ўдзел у па

дзе ях, якія на па чат ку 1918 го да да вя лі 
да ства рэн ня Бе ла ру скай На род най 
Рэс пуб лі кі — ня гле дзя чы на тое, што 
пе ра важ ная іх коль касць са жніў ня 
1915 го да вы му ша на бы ла ба дзяц ца па 
бяз меж ных пра сто рах Ра сій скай ім пе
рыі. На род ны Сак ра та ры ят Бе ла ру сі 
— пер шы ўрад Бе ла ру скай На род най 
Рэс пуб лі кі — уз на ча ліў Язэп Ва рон ка, 
ура джэ нец Куз ні цыБе ла стоц кай. У Мін
ску за ха ва ла ся па ста но ва Бе ла ру ска га 
з’ез да Бель ска га па ве та, склі ка на га 20 

снеж ня 1918 го да ў мяс цо вас ці Шчы ты, 
аб пад па рад ка ван ні ўла дам Бе ла ру
скай На род най Рэс пуб лі кі.

Бе ла ру сы Бе ла сточ чы ны ўсту па лі 
ў ра ды вай ско вых фар мі ра ван няў 

Бе ла ру скай На род най Рэс пуб лі кі і на
ват ства ры лі са ма стой ны бе ла стоц кі 
ба та льён у ар міі ге не ра ла Ста ніс ла ва 
Бу лакБа ла хо ві ча; удзель ні ча лі так са ма 
ў Слуц кім зброй ным чы не 1920 го да.

Сён ня вы каз ва ем па ша ну ўсім тым, 
якія ця гам мі ну ла га ста год дзя дзей

ні ча лі ў ка рысць Бе ла ру сі і бе ла ру саў. 
Хай іх жыц цё і ўчын кі нат х ня юць нас 
на тое, каб стры маць вер насць бе ла ру
скім ідэ а лам.

Жы ве Бе ла русь!

Бе ла сток, 25 са ка ві ка 2018 го да
Ар га ні за цый ны ка мі тэт па свят ка ван ні 

100-х угод каў аб вяш чэн ня не за леж нас ці 
Бе ла ру скай На род най Рэс пуб лі кі 

Ста год дзе 
Бе ла ру скай На род най Рэс пуб лі кі

Да Ста год дзя 
Бе ла ру скай На род най 
Рэс пуб лі кі
Це шу ся з та кіх умоў:
Толь кі ў су ме сем га доў
Раз дзя ляе мя не з да тай,
З Са ка віц кім Двац цаць Пя тым.

Бы ла аб веш ча на на сла ву
Су ве рэн ная Дзяр жа ва
Здзяй с нен не ма раў — БНР,
Сот ня га доў якой ця пер.

Хоць зас на валь ні кі — ге роі
Сва ёй Ай чы ны да ра гое
Не змаг лі ўтры маць даў жэй —
Мы не губ ля ем іх ідэй.

Не за бы ва ем мы ні ко лі
Са ка віц ка га Дня Во лі,
Які нам бу дзе на да лей
На дзе яй сва бод ных лю дзей!

Бе ла сток, 25 са ка ві ка 2018 го да.

Вік тар Швед

Пе ра мяш чэн не з мес ца на мес ца — гэ та 
леп шая маг чы масць для доб ра сум лен на га 
ра хун ку ка рыс ных і бе ска рыс ных прад ме
таў, тым са мым раз лі ко вы ды скурс аб ча ла
ве чым ста не; аб ілю зі ях, які мі ап ра на ем аго
ле ную рэ аль насць і аб го лай рэ аль нас ці, 
ад якой са рам лі ва ад ва роч ва ем во чы. У ма
ім вы пад ку не аб ход ны мі прад ме та мі заў сё
ды аказ ва лі ся ку бак, нож і зуб ная шчот ка. 
І не ве даю ча му, кні гі. Шмат з іх бы ло ў ма ім 
жыц ці. І ма ла іх са мною за ста ло ся.

Пе ра ся лен не вык ры вае ілю зію. Не ча ка
на вы яў ля ем, што хат няя біб лі я тэ ка, якой 
мы так га на ры лі ся, склад ва ец ца з пра чы
та ных і за бы тых кніг, з кніг не да чы та ных 
ці ні ко лі не чы та ных, якія абя ца лі мы са бе 
ка лісь ці пра чы таць, хоць ні ко лі не пе раб
ры лі з іх пер шай ста рон кі, якая най час цей 
про ста пу стая. Я страс на куп ляў кні гі ці 
ў Поль ш чы, ці за мя жой, ча ста паз баў ля ю
чы ся бе ін шых за да валь нен няў, а ча сам на
ват хле ба. Ча му я іх куп ляў — для ўлас най 
га на ры стас ці, ці зза па вяр хоў най ці каў
нас ці, якія ні ко лі не пе рат ва ры лі ся ў за пал 
да рас с ле да ван ня? Ці не лепш бы ло б 
на быць доб рае ві но, зап ра сіць сяб роў і ат
рым лі ваць аса ло ду ад мо ман ту?

Пе ра ся лен не дае нам ве дан не пра ся
бе, толь кі што і змар ну ем яго на ву чаль ны 
во пыт жыц ця. Мы зам к нем яго ў ня бы це, 
у рэш це рэшт заш ну руем ня ём кім маў чан
нем. Гэ та бу дзе яш чэ ад на скрын ка (коль
кі ж гэ тых скры нак!), якія ва ло чым з са бою, 
мя ня ю чы ква тэ ры, да мы, га ра ды, кра і ны.

Я пе ра во дзіў ся з мес ца на мес ца шмат 
ра зоў. Ча сам з леп ша га ў гор шае, вя до ма, 
на мой по гляд. Але бы лі і вы пад кі ад ва рот
ныя. Я ад чуў пе ра ся лен не най больш ба лю
ча ў той час, ка лі жыў у НьюЙор ку. Кры зіс 
на рын ку пра цы моц на кра нуў мае да хо ды. 
Я па ві нен быў за мя ніць вя лі кую ква тэ ру 
ў пры мор скім ра ё не Ка на ры са на скрын
ку па ме ра мі 2,5 да 3 мет ры ў брук лін скім 
Мас пе це. Па лац на на ры. Сён ня я не ба чу 
вя лі кай роз ні цы па між імі. Мо жа быць, сце
ны клаў ст ра фоб на га ну ма ра ў Мас пе це 
бы лі блі жэй да май го тва ру і сціс ну тай 
у ку лак ру кі, чым на Ка на ры се, але і там 
змяс ці лі ў са бе ўсё, у што я аб рос на пра
ця гу га доў у Аме ры цы. Боль шасць з гэ та га 
— кні гі. Толь кі што ў па ла цы ўсе яны бы лі 
паза ме жа мі май го ўспры ман ня, яны ха ва
лі ся ў ша фах і скры нях, ста я лі на па лі цах; 
ві да воч на ня бач ныя. У брук лін скай дзі ры, 
ка лі іх рас па ка ваў са скры нак, не меў дзе 
сту піць. Та му я спа ка ваў іх на зад у скрын кі 

— сён ня я ду маю, што для та го, каб ус пом
ніць, што я мог бы быць кім сь ці ін шым, чым 
ёсць і што я хтось ці ін шы, кім ха цеў быць... 
Або што я ёсць, а кім па ві нен быць — хто 
ве дае?

На са мой спра ве, на шай ін тэ лек ту аль
най біб лі я тэ кай з’яў ля ец ца ўся го толь кі 
не каль кі кніг; са праў ды за чы та ных кніг, па
ме ча ных алоў кам, з па за гі на ны мі раж ка мі 
ста ро нак. Вяр та ем ся да іх не каль кі ра зоў, 
і на са мой спра ве да не каль кіх урыў каў, 
якія гру ба пад к рэс лі лі алоў кам і па ме ці лі 
ўлас ным ка мен та ры ем. Ні чо га, што іх змес
ці ва даў но стра ча на ў па мя ці кан тэк ст на га 
ра зу мен ня, ха ця паз на ча на на мі кліч ні ка мі 
або пы таль ны мі зна ка мі, з’яў ля ец ца жы
вым вык лі кан нем ін тэ лек ту аль ных сце жак, 
які мі на кі роў ва лі ся мы да са ма паз нан ня. 
Та му мы не вер нем ся да за бы та га чы тан
ня, на ват не вяр та ем ся да тых пад к рэс ле
ных на мі ка мен та ры яў, але да неш мат лі кіх 
нез ра зу ме лых кліч ні каў і пы таль ні каў. Што 
яны зна чы лі, ку ды нас за вя лі? Не па мя та
ем. А ка лі за бы лі ся, ды ку ды дай шлі?

Пе ра ся лен не, якое ра зу ме ец ца як стан 
па ста ян на га пе ра мя нен ня ў цык ле псі ха ла
гіч ных і ін тэ лек ту аль ных змя нен няў, гэ та 
пра віль ная фор ма на ша га іс на ван ня. Ці 
нам па да ба ец ца гэ та ці не, мы раз ві ва ем
ся. Мы пе ра яз джа ем. Гэ ты сказ мож на 
раз г ля даць як ак сі ё му. Смерць ад на го 
ней ро на ў на шым моз гу аказ вае вя лі кі 
ўплыў на тое, як рэ аль насць ад люст роў ва
ец ца ў свя до мас ці і на ад ва рот. Да дат ко вы 
сі напс уфар ма ва ны ў ка ры га лаў но га 
моз гу дэ кан ст ру уе па пя рэд нюю кар ці ну 
рэ аль нас ці, ча сам рэз ка. Так зла чын цы 
ста но вяц ца свя ты мі, свя тыя зла чын ца мі. 
На са мой спра ве на ша псі хі ка ру ха ец ца 
па воз кай змен ад мес ца, дзе бы ло на ша 
Я, да мес ца, дзе на ра джа ец ца на ша но вае 
Я. Тое ж са мае Я, але ўжо ін шае. Ма быць 
тое, што мы на зы ва ем рэ аль нас цю, на са
мой спра ве гэ та на ша Я?

На ша жыц цё поў нае не рас па ка ва ных 
скры нак будзь фі зіч на, будзь ме та фа рыч
на. Та кім чы нам, мы вы каз ва ем сваю га тоў
насць да на ступ на га пе ра ся лен ня. Скры ні, 
скрын кі, нось бі ты ілю зіі...

vМі ра слаў ГРЫ КА
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Важ на, што Мі ра Лук ша ат ры ма ла прэ мію за бе ла ру
скаполь скі том «Ра дас лоў». Як ад зна чы ла стар шы
ня ка пі ту ла док тар Ка та жы на Са віц каМя жын ская, 
у ім на зі ра ец ца эва лю цыя твор час ці па э тэ сы. У Мі ры 
Лук шы шмат прой дзе ных да рог. Дэ бю та ва ла 45 га
доў та му на ста рон ках «Ні вы». Поль ска моў ны чы тач 
мог па зна ёміц ца з яе «Вер ша мі ту тэй шы мі», вы да
дзе ны мі ў 2003 го дзе. Ін шы зна ка мі ты поль ска моў ны 
том «Бе лы сток» быў на мі на ва ны да ўзна га ро ды Ка
за нэц ка га ў 2012 го дзе. Леп шыя вер шы з наз ва ных 
збор ні каў увай ш лі ў «Ра дас лоў» і дзя ку ю чы гэ та му 
ат ры ма лі бе ла ру ска моў нае гу чан не. А ўсіх кні
жак у лаў рэ ат кі 16, у тым лі ку 12 на бе ла ру скай, 
як ад зна чы ла Мі ра, мат чы най мо ве.

Лаў рэ ат кі не ха ва лі ўзру ша нас ці і ра дас ці, у іх 
пра мо вах гу ча ла па дзя ка лю дзям і мес цам, якія 
па да ры лі нат х нен не. І гу ча ла сло ва «Бе ла ве жа» 
— раз як наз ва бе ла ру ска га лі таб’ яд нан ня, ін шы 
раз як за га ло вак уз на га ро джа най кніж кі «Бе ла
ве жа шэп там». Ча му та кі за га ло вак?

— У ма ёй кніж цы люд скія гі сто рыі, пра якія не 
га во рыц ца ад кры тым тэк сам. Яны вя до мыя ў ся
мей ным кру гу або цал кам за моў ча ныя, — ка жа 
Ан на Ка мін ская.

У пуш чан скую Бе ла ве жу пры вя ла яе ле ген да 
Сі мо ны Ко сак, пра якую на пі са ла бі яг ра фію «Si
mo na», на мі на ва ную так са ма да ўзна га ро ды Ка
за нэц ка га ў 2016 го дзе.

— Ня ма та ко га мес ца на све це як Бе ла веж, 
— не ха ва ла за хап лен ня Ка мін ская, пас ля доў на 
тры ма ю чы ся мяс цо ва га на зо ву слаў най вё скі.

Боль шасць яе ге ро яў — мяс цо выя бе ла ру сы, 
свя до мыя сва ёй ад мет нас ці і мо вы, са сва ім мен
та лі тэ там. Чы тач ра зу мее і да вя рае ім і на ват эма
цый на звяз ва ец ца з іх гі сто ры я мі і та лен та мі.

— Я за ка ха ная ў Бе ла веж, — га ва ры ла рэ пар та жыст
ка. — І я шчас лі ва, што мая лю боў да цэ не на. На Пад
ляш шы ўвесь час ад чу ва ла я сім па тыю лю дзей. Я ха
це ла б іх сён ня пры ві таць. Це шыць мя не, ка лі чую, 
што лю дзі чы та юць, па зы ча юць адзін ад ад на го маю 
кніж ку. Ха чу ска заць, што мае за ці каў лен ні і па чуц ці 
звя за ныя з Пад ляш шам не абу моў ле ны толь кі пат
рэ ба мі кніж кі. Гэ тае свят ло я за вез ла з са бой і яно 
ўвесь час жы ве ў ма ім до ме.

Мі ра Лук ша — ура джэн ка пуш чан скай вё сач кі Ба ра
выя, ат ры ма ла шмат цёп лых слоў і він ша ван няў з бо
ку сяб роў і чы та чоў. Дзяў ча ты з Га рад ка пра спя ва лі 
ёй на ват «Мно гая ле та».

— Я вель мі це шу ся з уз на га ро ды Мі ры, — ка жа 
Ірэ на Ма ты сюк, — і га на ру ся сён ня за на шу бе ла
ру скую мо ву. Ду маю, што гэ та ад к рые для на шых 
лю дзей во чы, яны зра зу ме юць, што маг чы мы пос пех 
з бе ла ру скай мо вай. І ха чу яш чэ ска заць, што Мі ра 
поў нас цю зас лу гоў вае гэ та га вы лу чэн ня і даў но ўжо 
па він на ат ры маць уз на га ро ду.

Dzię ku ję ko le gom, au to rom, po e tom, któ rzy two rzą w in-
nej ma te rii lub two rzą po ci chu.
Dzię ku ję tym, któ rzy po ma ga ją mi od dy chać i sły szą 
mnie, i idą do świat ła, i sa mi je roz sie wa ją na prze kór mro-
ko wi.
Dzię ku ję na szym bab ciom Wie rom, Na dzie jom, Lu bom, 
Zo fi om, któ re na u czy ły nas pil no wać do mu i sło wa, i sła-
wy ro dzi ny i gniaz da.
Dzię ku ję na sze mu gniaz du, Bia łe mus to ko wi, z któ re go 
wy la tu je my sa mi lub gna ni fa la mi świa ta, i do któ re go 
wra ca my z wy ra ju.

Dzię ku ję wy ra jo wi, że dzię ki nie mu uś wia da mia my, 
gdzie jest na sze miej s ce.
Dzię ku ję miej s cu i lu dziom, dzię ki któ rym wiem, kim 
jes tem.
Jes tem i pi szę za nich i dla nich.
Dzię ku ję Bo gu za ję zy ki, któ re wyb ra łam, i któ re wyb-
ra ły mnie, abym w swo im by ciu by ła zwie lok rot nio na 
i od da ła z wza jem noś cią w dwój na sób.
Dzię ku ję.

Ве ру ў сло ва, якое злу чае, а не па дзя ляе.
Ве ру ў верш не аб ход ны, як глы ток па вет ра.
Дзя кую ма ім сёст рам-ама зон кам, якія на шу 
вы му ша ную ня поў насць за мя ня юць у яш чэ боль-
шую, ба я ві тую паў на ту.
Дзя кую ка ле гам, аў та рам, па э там, якія ства ра-
юць у ін шай ма тэ рыі або ства ра юць у ці шы ні.
Дзя кую тым, што да па ма га юць мне ды хаць і чу-
юць мя не, і ідуць да свят ла, і са мі яны яго сей бі-
ты, на су пе рак цем ры ве.
Дзя кую на шым ба бу лям Ве рам, На дзе ям, Лю бам, 
Са фі ям, якія на ву чы лі нас піль на ваць до му і сло-
ва, і сла вы ро ду ды гняз да.
Дзя кую на ша му гняз ду, Бе ла сто ку, з яко га вы ля-
та ем са мі або гна ныя хва ля мі све ту, і да яко га мы 
вяр та ем ся з вы раю.
Дзя кую вы раю, што дзя ку ю чы яму мы ве да ем, 
дзе на ша мес ца.

Дзя кую мес цу і лю дзям, дзя ку ю чы якім ве даю, хто я.
Іс ную і пі шу за іх і для іх.
Дзя кую Бо гу за мо вы, якія вы бра ла я і якія вы бра лі 
мя не, каб я бы ла ў сва ім быц ці пам но жа ная і ад да ла 
ўза ем на і двой чы.
Дзя кую. Мі ра Лук ша

Уру чэн не прэ міі ад бы ло ся 23 са ка ві ка ў бе ла стоц кай 
ка вяр ні «Фа ма». Ар га ні за та ры па шы ры лі фор му лу 
на ўзна га ро ду чы та чоў, якую ат ры ма ла Ле а нар да 
Шуб з да з Са кол кі.

Той ура чы сты мо мант, ка лі сам прэ зі дэнт го ра да Та
дэ вуш Тру ска ля скі ўручаў прэ мію і ста ту эт кі, па пя рэ
дзіў кан цэрт смыч ко ва га квар тэ ту «Primavera»

Ад імя рэ дак цыі «Ні вы» сар дэч на він шу ем на шу 
Мі ру! Мы лю бім Твае вер шы і га на рым ся Та бой! Дзя
ку ем за цу доў ны пос пех, які так са ма пе ра жы ва ем 
і лі чым сва ім. Мно гаямно гая ле та!

vТэкст і фота 
Ган ны КАН Д РА ЦЮК

Жы ву і пі шу для лю дзей!
Мі ра Лук ша і Ан на Ка мін ская — лаў рэ ат кі ХХVII вы пу ску прэ міі Прэ зі дэн та Бе ла сто ка імя Вес ла ва Ка за нэц ка-
га. На ўзна га ро ду та ко га ран гу і прэ стыж нас ці мы ча ка лі 62 га ды, ад куль іс нуе «Ні ва». Праў да, ра ней прэ мію ат-
ры ма лі на шы ка рэс пан дэн ты і суп ра цоў ні кі: Юры Плю то віч, Мі хась Ан д ра сюк і Ула дзі мір Паў лю чук. Ад нак іх проз-
віш чаў так цес на і ві да воч на не спа лу ча лі з на шай га зе тай, а ў вы пад ку Паў лю чу ка, шмат га до ва га жур на лі ста «Ні-
вы», та кая ін фар ма цыя за моў ч ва ла ся...

Уз ру ша нас ці і слоў прыз нан ня не ха ваў па эт Юры 
Плю то віч, ча ты рох к рат ны лаў рэ ат уз на га ро ды Ка за
нэц ка га.

— Кніж ка «Ра дас лоў» важ ная і да ска на ла афор м ле
на. Я ра ды за Мі ру і бе ла ру скую мо ву. Уз на га ро да 
тра пі ла ў доб рыя ру кі.

Лю ба Хар ке віч, на стаў ні цапен сі я нер ка і лаў рэ ат ка 
ніў ска га «Дэ бю ту», пама ця рын ску пе ра жы ва ла пос
пех Мі ры:

— Я шчас лі ва, што Мі ра сён ня рас ц ві ла, так пры го
жа вы гля да ла і ска за ла кра наль ную пра мо ву. Яе пос
пех пе ра жы ваю як свой, бо гэ ты ча ла век і па эт жы ве 
і ста ра ец ца для лю дзей, для на шай бе ла ру скай мо
вы. Я сён ня не зас ну ад эмо цый!

Мі ра Лук ша са праў ды рас ц ві ла на сцэ не і за ха пі ла 
сяб роў і па клон ні каў свай го та лен ту. Ад чу ва ла ся 
і дух ге ро яў, якія пай ш лі ўжо з жыц ця, але за ста лі ся 
на веч насць у яе вер шах. Іх проз віш чы пра гу ча лі 
ў час прэ зен та цыі, якую па даб ра ла ак цёр ка Ка та жы
на Сер гей.

Ся род іх бы лі па чы наль ні кі і аба рон цы род на га сло ва 
і эмо цый — Сак рат Яно віч, Юр ка Ге ні юш, Мі хась Ша
хо віч, Та ма ра Са ла не віч, Ян Та ра се віч...

А ў час вы ступ лен ня яна ска за ла та кія сло вы:

Wie rzę w sło wo, któ re łą czy, nie dzie li.
Wie rzę w wiersz niez będ ny jak ha ust po wiet rza.
Dzię ku ję mo im sios t rom ama zon kom, któ re na szą nie-
kom p let ność za mie nia ją w jesz cze więk szą, wa lecz ną 
peł nię.
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У
 Агуль на а ду ка цый ным лі
цэі з бе ла ру скай мо вай 
на ву чан ня імя Бра ніс ла ва 
Та раш ке ві ча ў Бель ску
Пад ляш скім і ў Ком п лек се 
школ з да дат ко вым на ву

чан нем бе ла ру скай мо вы ў Гай наў цы 21 
і 23 са ка ві ка асаб лі ва ўра чы сты мі бы лі 
свят ка ван ні со тай га да ві ны Бе ла ру скай 
На род най Рэс пуб лі кі. Мно га бель скіх 
і гай наў скіх бел лі цэ і стаў са сва і мі ды рэк
та ра мі і на стаў ні ка мі 25 са ка ві ка па е ха лі 
на аў то бу сах у фі лар мо нію ў Бе ла сток на 
цэн т раль нае свят ка ван не га да ві ны БНР.

У Бель скім бел лі цэі 21 са ка ві ка ад чу ваў
ся свя точ ны на строй. Пе рад шко лай лу
на лі белчыр во набе лыя сця гі, які мі ўпры
го жа на бы ла так са ма шко ла ўнут ры. На 
школь ных ка лі до рах бы лі раск ле е ны 
зак лі кі да свят ка ван ня со тых угод каў 
ства рэн ня не за леж най бе ла ру скай дзяр
жа вы і вы я вы бе ла ру ска га гер ба «Па го
ня». У ка лі до рах і спар тыў най за ле ві се лі 
так са ма пла ка ты аб Бе ла ру сі і свя точ ныя 
ло зун гі. На дру гім па вер се бел лі цэя саб
ра лі ся ўсе вуч ні, на стаў ні кі і гос ці — стар
шы ня Бе ла ру ска га са ю за ў РП Яў ген Ва
па, ві цэста ра ста Бель ска га па ве та Пётр 
Бож ка, на чаль нік Ад дзя лен ня ас ве ты 
Па вя то ва га ста ра ства ў Бель скуПад ляш
скім Ана толь Ты мін скі, ды рэк тар бель
скай «трой кі» Іа ан на Ка лі ноў ская і бы лы 
ды рэк тар бел лі цэя Аляк сей Кар пюк.

Усе на зва жай выс лу ха лі гімн «Мы вый
дзем шчыль ны мі ра да мі». Усю суст рэ чу 
ўме ла вя лі вуч ні трэ ціх кла саў Аляк сан
д ра Лу жэц кая і Ад ры ян Іг на цюк. Саб ра
ных пры ві таў ды рэк тар Бель ска га бел лі
цэя Ан д рэй Сце па нюк.

— Сто га доў на зад бе ла ру сы зма га лі ся, 
каб Бе ла русь бы ла не за леж най і бы ла 
аб веш ча на Бе ла ру ская На род ная Рэс
пуб лі ка. Дзень Во лі ў на шай шко ле гэ та 
вя лі кае тра ды цый нае свя та. На цы я наль
нае свя та важ нае на шым вуч ням, на стаў
ні кам і ўсім бе ла ру сам, ка лі мы па каз ва ем 
пры вя за насць да на шай гі сто рыі. Ня хай 
сла віц ца Дзень Не за леж нас ці Бе ла ру сі, 
— ска заў ды рэк тар Ан д рэй Сце па нюк.

— Мы, бу ду чы ма ла ды мі, са мі му сі лі 
да вед вац ца аб на шым мі ну лым і са мі 
ад к ры ва лі на шу гі сто рыю, каб год на свят
ка ваць Акт 25 Са ка ві ка. Усе мы па він ны 
га на рыц ца на шым мі ну лым, аба ра няць 
бе ла ру скую мо ву, ду маць пабе ла ру ску 
і быць ра зам, як ра зам бы лі сто га доў на
зад бе ла ру сы, ка лі ства ра лі Бе ла ру скую 
На род ную Рэс пуб лі ку. За раз Дзень Не
за леж нас ці, гэ та дзень быц ця ра зам усіх 
бе ла ру саў све ту, — ска заў стар шы ня Бе
ла ру ска га са ю за ў РП Яў ген Ва па.

Вя ду чыя школь нае свят ка ван не пад ра
бяз на зна ё мі лі саб ра ных з па дзе я мі, 
якія ад бы ва лі ся ў 1917 і 1918 га дах на 
бе ла ру скіх зем лях і да вя лі да аб вяш чэн
ня 25 са ка ві ка не за леж най Бе ла ру скай 
На род най Рэс пуб лі кі. Рас па вя да лі аб 
мо ман це аб вяш чэн ня не за леж нас ці Бе ла
ру сі і ўвя дзен ні бе ла ру скай мо вы ў якас ці 
дзяр жаў най, пры няц ці гер ба «Па го ня» 
і белчыр во набе ла га сця га як на цы я
наль ных сім ва лаў не за леж най дзяр жа вы 
Бе ла русь. За чыт ва ныя ін фар ма цыі па паў
ня лі ся кад ра мі да ку мен таль ных філь маў 
пра аб вяш чэн не БНР. Ма стац кую част ку 
пад рых та ва лі вуч ні дру гіх кла саў, якія, між 
ін шым, спя ва лі пат ры я тыч ныя пес ні, пры
гад ва лі жы ха роў Бе ла сточ чы ны, якія ан га
жа ва лі ся ў бе ла ру скі на цы я наль ны рух, 
ся род якіх са мы вя до мы — Язэп Ва рон ка, 
ура джэ нец Куз ні цыБе ла стоц кай, пер шы 
прэм’ ермі ністр БНР. Рас па вя да ла ся так
са ма аб ад ра джэн ні бе ла ру скас ці ў па чат
ку дзе вя но стых га доў мі ну ла га ста год дзя.

Ура чы стае свят ка ван не Дня Во лі за кон чы

скай куль ту рай, мо вай і мяс цо вы мі тра ды
цы я мі.

— Су поль ная су стрэ ча ўсіх вуч няў бы ла 
вель мі ўра чы стай. Мы мно га му на ву чы лі
ся, па шы ры лі ве ды па гі сто рыі Бе ла ру сі, 
якая так са ма з’яў ля ец ца на шай гі сто ры
яй. Свят ка ван не Дня Не за леж нас ці Бе ла
ру сі па він на быць ра дас ным, — га ва ры лі 
ста рэй шыя вуч ні.

— Са мае важ нае тут, каб бы ла доб рая 
гуль ня, а рых ту ю чы ся да тур ні ру мы на

У бел лі цэ ях і бел гім на зіі ад с вят ка ва лі 
со тую га да ві ну БНР

ла ся гім нам «Ма гут ны Бо жа», да яко га му зы ку на сло вы На
тал лі Ар сен не вай «Ма літ ва» склаў Мі ко ла Ра вен скі. Зай маль
на за спя ваў яго бе ла ру скі ка лек тыў бел лі цэя «Спад чы на» 
пад кі рун кам Іа ан ны Хіль ке віч.

Пас ля ка рот ка га пе ра пын ку ў гім на стыч най за ле Бель ска га 
бел лі цэя ад быў ся бе ла ру скі тур нір, у час яко га вуч ні пер шых 
кла саў спа бор ні ча лі, але перш за ўсё зна ё мі лі ся з бе ла ру

працяг10

n Свят ка ван ні ў Бель скім бел лі цэі

n Свят ка ван ні ў Гай наў скім бел лі цэі
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Гра бар ка
Іду
Ма лю ся
Ня су мой крыж
Па да мною зям ля
На да мною не ба
За мною род ны Гра ба вец
Пе ра да мною Гра бар ка
Ва кол па лом ні кі
Усё так про ста
З Бо гам

Ку ра па ты
Тут ці шы ня.
Ча му дрэ вы не кры чаць
А буй на ра стуць?
Кры жы маў чаць.
Ня мыя свед кі.
Зям ля ха вае сваю па мяць.
Мы так са ма па він ны па мя таць.
Лю дзі лю дзей за бі ва лі.
За што?
Ку ра па ты. Ку ра па ты.
Мо ра слёз.
Ад ны стра ля лі, дру гія па да лі.
Ста лін скі пры каз.
Ге на цы ду не ад вер неш.
Тут пат рэб на на ша па мяць,
Веч ная ма літ ва.

Вар тас ці
У мя не адзін язык
А дзве мо вы.
У мя не ад но сэр ца
А дзве ай чы ны.

У мя не дзве на гі
І дзве да ро гі.
У мя не дзве ру кі
І куль ту ры дзве.

У мя не адзін Бог
А мно га да яго да рог.
У мя не ад но жыц цё
А зда ец ца іх так мно га.

Лю дзі і дрэ вы
Па бач це, які сім бі ёз
Па між бя ро зай і сас ной.
У па год ны дзень яны дзе ляц ца
Со неч ны мі пра мя ня мі.
На вет ры бя ро за аб ды мае сас ну
Як най леп шы ка ха нак.
Сас на штур хае іго лач ка мі
Як кла пат лі вая жон ка.
Ра стуць у ле се ся род ты сяч
Бя роз, со сен, елак і асін.
А там у по лі
Ста іць адзі но кі дуб.
Лю дзі як дрэ вы
І ў тлу ме, і са мот на.
Трэ ба быць ма гут ным ду бам,
Каб жыць у адзі но це.
Ча ла ве ка но гі за вя дуць
У тлум і ў са мо ту.
Дрэ ва мо жа толь кі ста яць.

Дзет кі вай ны
Дзет кі вай ны
Ма юць асаб лі выя ўсмеш кі.
Іх ду ша вя дзе ба раць бу
З ус па мі на мі.

Дзет кі кан ф лік ту
Як ці шы ня па ўда ры ма лан кі.
Уна чы ўзры ва юц ца кры кам
І пла чуць у па душ ку.

Дзет кі вай ны
Без бу ду чы ні.
Іх ма ры рас ст ра ля ны,
Жыц цё выя пла ны за бі ты.

У дзе так вай ны
Пу стэ ча ў ва чах.
Яны не ўме юць ма ліц ца
За якую-не будзь на дзею.

Тут тра ды цыя не згі не
23 са ка ві ка гэ та га го да ў са маў ра да вай свят лі цы ў Ста рым Ляў ко ве На раў чан скай 

гмі ны Гай наў ска га па ве та жы ха ры Ста ро га Ляў ко ва, Но ва га Ляў ко ва, Суш ча га Бар
ка і Ле шу коў уп ры гож ва лі квет ка мі вяр бо выя га лін кі, ма ля ва лі яй кі ды спяк лі „бус ла
выя лап кі”.

Ку ры ныя яй кі і вы дзі ман кі най перш ма ля ва лі ў роз ныя ўзо ры ра стоп ле ным во
скам, а за тым кра сі лі як ка лісь ці ў цы буль ні ку. Як шмат га доў так і сё ле та гэ та му ву
чы ла ўсіх ах вот ных Ма рыя Рэ ент.

„Бус ла выя лап кі” фар мі ра ва лі з драж джа во га це ста і за тым пяк лі пад наг ля дам Лі
дзіі Хар ке віч і Аль ж бе ты Кун цэ віч. Дзе ці з не цяр пен нем ча ка лі та го мо ман ту, ка лі яны 
спя куц ца і іх да ста нуць з пе чы. Ма лых кры ху са ло дзень кіх бу ла чак ха пі ла для ўсіх. 
Елі іх са сма кам ды па пі ва лі кам по там.

Уп ры го жа ныя кве тач ка мі з роз на ка ля ро вай па пе ры і ву зень кі мі ка ля ро вы мі стуж
ка мі вер бач кі жан чы ны ўзя лі да до му, каб у Вер б ні цу ас вя ціць іх у цар к ве. Як най
лепш уп ры гож ваць г. зв. ве лі код ныя паль мы ву чы лі, між ін шым, Кры сты на Паск роб
ка і Га ле на Бар то шук.

Тра ды цый на ўжо ме ра пры ем ства ар га ніза ва лі Та ва ры ства „Ят рыш нік” („Stor czyk”) 
і свят лі ца.

vТэкст і фо та Ян кі ЦЕ ЛУ ШЭЦ КА ГА

Сла ва мір КУ ЛІК
Гай наў ка

Драў ля ныя ха ты 
— яны з ду шой
У да во лі вя лі кай вёс цы Мік ла-

шэ ва На раў чан скай гмі ны Гай наў-
ска га па ве та пра жы вае 175 ча ла-
век. Це раз яе пра ля гае па вя то вая 
ас фаль та вая да ро га (па а ба пал яе 
ста іць да во лі бліз ка адзін ад дру-
го га 25 да моў (ёсць і па два да мы 
на ад ным па на двор ку), а 50 да моў 
ра скі ну ты на ада соб ле ных участ-
ках — на г.зв. ка лё ні ях).

У Мік ла шэ ве пе ра ва жа юць 
драў ля ныя ха ты. Тыя аб жы тыя 
ўсе пры го жыя, за дба ныя. Драў ля-
ныя ха ты — яны та кія свой скія, як 
ка жуць, най больш пры люд ныя, 
яны з ду шой. У іх яш чэ за хоў ва-
юць крэ дэн сы, дзеж кі, ка пань кі, 
боч кі, мас ла бой кі, ка лаў рот кі, вал-
каў ні цы, вал кі і ін шыя прад ме ты 
хат ня га ка ры стан ня паў ве ка вой 
даў нас ці. За раз шмат лі кія драў ля-
ныя ха ты ад ноў ле ныя (перш-на-
перш аша ля ва ныя і па ма ля ва ныя 
на г.зв. цёп лыя ко ле ры — аран жа-
вы, яр ка-жоў ты і яс на-ка рыч не вы) 
ды з га нач ка мі. Ка лі пры го жыя 
да мы і пла ты ка ля іх, та ды вё ска 
і пры го жая, і ўсім па да ба ец ца.

У Мік ла шэ ве кі да юц ца ў во чы 
пры го жыя драў ля ныя ха ты (яны 
пе ра важ на з га нач ка мі) ці ка вай 
ары гі наль най ар хі тэк ту ры, між 
ін шым, Ан д рэя Ка лі ноў ска га, Яна 
Драз да, Іа ан ны Мэ рынг (яна зай-
ма ец ца аг ра ту рыз мам), Сяр гея 
Тру се ві ча, Та ма ры Аніш чук ды су-
жон ства ар хі тэк та раў па проз віш-
чы Кас цю лэк з Вар ша вы. (яц)
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 13-18

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 8 красавіка 2018 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Ма лень кі сам,
Нос доў гі, кол кі,
Тан чэй,
Васт рэй
Лю бой ігол кі.
Па куль ля цеў,
Усё кры чаў,

Ад каз на за гад ку № 9-2018: кань кі. 
Уз на га ро ды, нак лей кі-эма ці ко ны, вый г ра лі Вік-

то рыя Се мя нюк, Вік то рыя Гаць з ПШ № 3 у Бель-
ску, Оля Хі лі ма нюк, Клаў дзія Ні кан чук з Нар вы, 

Вік тар Лінк з ПШ № 1 у Гай наў цы. Він шу ем!

А толь кі сеў —
І за маў чаў.
Па ім ру кою
стук нуў я,
За біў!..
А кроў ця чэ мая.
К....

(Ніл Гі ле віч)

Ар тур Воль скі

Вя лік дзень
Вя лік дзень,
Вя лік дзень —
Цу доў ней шы дзень!
Як со ней ка ўзый дзе,
Ад сту піц ца цень.
Гэ тым днём
Ісус Хры стос
З мёр т вых уваск рос.
Ён ця пер
Гля дзіць на нас
З вы шы ні ня бёс.

Хто ў ня до лі,
Хто ў бя дзе —
Ён да тых ідзе,
Бо ша нуе нас усіх
Як дзя цей Сва іх.

Ён прый дзе
Ён прый дзе,
Як чы сты пра мень.
А зло дзей,
А злы дзень
За шы ец ца ў цень!

Вя лік дзень,
Вя лік дзень —
Цу доў ней шы дзень!

На со тыя ўгод кі БНР 
у Бе ла сто ку вы сту піў 

«Пад ляш скі вя нок». Не вы пад-
ко ва. На Свя та Во лі заў сё ды 
зап ра ша юць най леп шых вы ка-
наў цаў. Той, хто ра ней ба чыў 
вы ступ лен ні бе ла стоц кіх дзя-
цей, за ха піў ся і за ка хаў ся ў іх 
ад пер ша га по гля ду...

Не за быў ныя, лёг кія і энер гіч ныя 
вы ступ лен ні па ба чы лі гле да чы 17 
са ка ві ка г.г. у Сту дэн ц кім цэн т ры 
куль ту ры ў Бе ла сто ку. На сцэ не 
вы сту пі лі два «Пад ляш скія вян кі» 
— ста рэй шыя і ма дод шыя вы ка наў-
цы, а так са ма гро дзен ская «Скар бон-
ка». У па вет ры ад чу ва ла ся нап ру жа-
насць. Гэ та пе рад прэм’ е рай на род-
на га бе ла ру ска га тан ца «Ля во ні ха», 
якую на шы сяб ры вы ка на лі з ад чу-
ван нем, гра цы яй і жа рам...

Га ра дзен цы пры вез лі з са бой по-
дых вяс ны. У іх ча роў ных кам па зі-
цы ях гле да чы, — а гэ та бы лі баць кі 
і дзе ці, — пры кме ці лі та нец пту шак 
і дзі ця чыя гуль ні. А ка лі на сцэ ну 
вый ш ла са ліст ка Кі ра Іва но ва і за спя-
ва ла бе ла ру скія эст рад ныя шэ дэў ры, 
пуб лі ка про ста не ве ры ла сва ім ва чам 
і ву шам: та кая ма лень кая дзяў чын ка, 
а спя вае як мас ці тая спя вач ка!

Вы ступ лен ні «Пад ляш ска га вян-
ка» так са ма бы лі па поў не ны соль ны-
мі вы ка нан ня мі: Юлі Ба ра вік (яна 
вя ла кан цэрт), Ма ры сі Пя кар скай 
і Аляк сан д ра Ха ма ню ка. Дзе ці прад-
ста ві лі так са ма тан ца валь ную ка-
мпа зі цыю на сло вы Пет ру ся Броў кі 
«Пах не ча бор». У ро лю дэк ла ма та ра 
ўвай шоў Кан д рат Кос цін, а тан чы лі 
Ка ся Іва нюк і Алесь Здрай коў скі. Цу-
доў ная сцэ на!

Пра «Пад ляш скі вя нок» мож на 
ска заць, што гэ та ві зіт ная кар тач ка 
аб’ яд нан ня АБ-БА. На ра хун ку ма-
ла дых фа на таў тан ца шмат вы ступ-
лен няў і ўзна га род. Тан ца валь ны ан-
самбль, які вя дзе ха рэ ог раф ка Ак са-
на Прус, за ва я ваў ужо сэр цы мно гіх 
дзя цей і баць коў. Пра гэ та свед чыць 
яго не бы ва лы рост. Уз нік ла ўжо дру-
гая, ма лод шая гру па «Пад ляш ска га 
вян ка», якая так са ма вы сту па ла на 
сту дэн ц кай сцэ не. Тут трэ ба да даць, 
што дзе ці вы ву ча юць бе ла ру скія тан-
цы ра зам з род най мо вай. Та му не 
дзі ва, што з сад ка яны лю бяць куль-
ту ру і мо ву сва іх прод каў.

Зор ка, фо та: Ган ны Кан д ра цюк

Тан ца валь ны по дых вяс ны! 

З ад на го бо ку, гэ ты дар доб ры. З дру го га бо ку — дрэн ны. Пры но сіў не ча ка ныя 
пры го ды.

Поз нім, сту дзень скім ве ча рам Фер нан да вяр та ла ся з тан ца валь ных за нят каў. 
Сы паў гу сты снег. Ён зак лей ваў во чы, але ад чы няў ву шы. Чу ваць бы ло ўсе гу кі 
ў на ва кол лі.

І та ды дзяў чын ка па чу ла плач дзі ця ці. Ху цень ка пра бег ла дзве ву лі цы, увесь час 
прыс лу хоў ву ю чы ся. Стоп! Апы ну ла ся пе рад чыр во най фор тач кай. Уда ле чы ні ўба-
чы ла драў ля ную ха ту. Зам к ну ла і ад чы ні ла во чы.

Та ды, праз сце ны ха ты ўгле дзе ла не вя ліч кі па кой. А ў ім, па ся рэ дзі не, ста яў 
стол. На пад ло зе пла ка ла са ла мя ная ляль ка.

Ляль ка ўзя ла Фер нан ду за руч ку і пад вя ла да сця ны, дзе не бы ло ні я кіх дзвя рэй...
Вуч ні V-VII кла саў Па чат ко вай шко лы № 1 у Гай наў цы

Пры го ды Фер нан ды 
(част ка 2)
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Мядзведзь і мурашка
(БАЙ КІ СЯ РЭД НЯ ВЕЧ НАЙ АР МЕ НІІ)

Мядз ведзь ра скід ваў ла пай му раш нік, зліз ваў язы ком му ра шак і праг лы наў іх са сма кам. І ад на 
му раш ка пры ду ма ла спо саб, каб ад пом с ціць яму. Сха дзі ла яна да асы, ка ма ра, кляш ча, чмя ля і ін-
шых на ся ко мых ды пап ра сі ла ў іх, сва іх сва я коў, да па мо гі. Яны ра зу ме лі крыў ду і страх му раш кі. 
Зга ва ры лі ся, што ра зам на ля цяць на мядз ве дзя і ста нуць джа ліць яго ў во чы і ву шы. Як па ду ма лі, 
так і зра бі лі. Зу ха ва ты мядз ведзь спа чат ку цяр пеў ата ку на ся ко мых, пас ля ад нак у яго ра зыш лі ся 
нер вы і ён аша леў ад бо лю. Ён біў ся га ла вой аб ка мень, на біў мы зу, на якой з ча сам зра бі лі ся на ры-
вы і за вя лі ся ў іх чар вя кі. Ад не вы нос на га бо лю мядз ведзь раз дзі раў ла пай га ла ву і шку ру ды жу-
дас на роў, аж но дрэ вы дры жа лі...

З кож ным днём спра вы іш лі ў дрэн ны бок. На ся ко мыя пра нік лі ў мядз ве джы жы вот і ку са лі яму 
ван т ро бы і сэр ца. Мядз ведзь не сцяр пеў та ко га бо лю! Ён паг наў ся ў па ток, з га ла вой апус ціў ся ў ва-
ду і па та нуў.

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

Oda

Znak

Wio!

Si

Sad

Pika

KulaPrzekaz
Budowa

Łyko

Bractwo

PiorunZamiana

Jar

Zewnątrz

Rowery

Wietrzyk

Sasanka

Klan

Nauka

Mur

Wąż

Wierzba

Ina

Bierz

Iwa

Si

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

Ад каз на кры жа ван ку № 9-18: 
Та та, ак но, мост, змест, ля, сто лік, герц, 

гук, маг, пра ца. Ток, зме на, мес ца, тост, стог, 
кот, лу па, лік, па ляк, на.

Уз на га ро ды, за піс ныя кніж кі, вый г ра лі 
Аляк сан д ра Ха ры та но віч, Да мі ні ка На-
віц кая, Мар цін Па на сюк, Ка мі ля Буш ко, 
Ган на Бу рак з бель скай «трой кі», Ві я ле та 
Сма люк з Арэш ка ва, Аляк сан д ра Ба кун, 
Аляк сан д ра Які мюк з ПШ № 1 у Гай наў цы, 
Клаў дзія Ні кан чук, Оля Хі лі ма нюк з Нар-
вы. Він шу ем!

Як пры го жа, без ліш ня га па-
фа су і нер ваў уша на ваць Дзень 
25 Са ка ві ка?

— Мы ска ры ста лі з ве даў пра 
БНР, ка лі рых та ва лі ся да прад-
мет на га кон кур су, — ка жа на-
стаў ні ца Аль ж бе та Руд коў ская 
з бе ла стоц кай гім на зіі № 7. — 
Ап ра ча гэ та га трэ ба бы ло яш чэ 
неш та са ма стой на пра чы таць, 
па шы рыць кры ні цы. Мы ка ры-
ста лі ся ці ка вым сай там Будзь ма 
бе ла ру са мі.

Усё гэ та для та го, каб пры-
няць удзел у аду ка цый ным 
апы тан ні пра БНР. Трэ ба бы ло 
ад ка заць на 15 пы тан няў. Са мы 
най леп шы вы нік ат ры маў ся 
ў На тал лі Паў лоў скай (у яе бы-
лі 3 па мыл кі). Апош нія ад ка за лі 
пра віль на на 8-9 пы тан няў. Дзя-
ку ю чы гэ тай ак цыі, мы да ве да-
лі ся пра та кія фак ты, пра якія 
ра ней не да чы та лі.

Та кім ці ка вым і муд рым вык-
лі кам, бе ла стоц кія гім на зі сты 
да лу чы лі ся да свят ка ван ня слаў-
най га да ві ны 100-год дзя БНР.

(гак)

Да ве да лі ся 
пра но выя 
фак ты аб 

БНР

    

Ан ця, Бельск-Пад ляш скі

Ан ты-Ве не ра
Iдзi! Iдзi да лё ка i не ду май,

што я су мую.
Iдзi ма нiць лю дзей,
Якiя ця бе яш чэ ша ну юць.
Не ду май, што су мую, цi ту жу,

не сён ня.
Сён ня мне лепш, 

ка лi ця бе ня ма.
А ка лi ме сяц па я вiц ца на не бе,
Я пры га даю твае вя лi кiя,

цём ныя во чы,
Пра якiя за быць, на жаль, 

не ма гу.

Вучні чацвёртага класа 
з бельскай «Тройкі»

Anyż
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Вуч ням трэ ба бы ло на пра ця гу 90 хві лін 
спра віц ца з за да ча мі па бе ла ру скай лі та ра
ту ры, гі сто рыі і прак ты ка ван ня мі па гра ма
ты цы. Каб стаць лаў рэ а та мі кон кур су па 
бе ла ру скай мо ве гім на зі стам трэ ба бы ло 
наб раць пры нам сі 90% ад усіх маг чы мых да 
ат ры ман ня 80 ба лаў. Удзель ні кі ва я вод скіх 
ад бо рач ных спа бор ні цтваў, якія наб ра лі 
менш чым 72 ба лы, ста лі фі на лі ста мі бе ла
ру ска га кон кур су. Лаў рэ а ты гім на зіч на га 
кон кур су па бе ла ру скай мо ве і па ін шых 
прад ме тах па сту па юць у выб ра ныя імі 
звыш гім на зіч ныя шко лы паза кон кур сам, 
а фі на лі сты пад час па ступ лен ня ў звыш гім
на зіч ныя шко лы мо гуць ат ры маць да дат ко
выя ба лы.

Ка лі вуч ні ў спар тыў най за ле Бель ска га 
бел лі цэя зма га лі ся з кон кур с ны мі пы тан ня
мі, на стаў ні цы, якія пры вез лі вуч няў на кон
курс, раз маў ля лі ў рэ лі гій най за ле за ка вай 
і гар ба тай.

— У гім на зіі пры Па чат ко вай шко ле № 4 
у Гай наў цы за раз толь кі 11 вуч няў хо дзіць 
на за нят кі па бе ла ру скай мо ве. Са мая ак
тыў ная ў нас Эва Іва нюк, якая што год пры
мае ўдзел у кон кур се, да бі ва ец ца пос пе
хаў і сё ле та так са ма дай ш ла да ва я вод ска
га эта пу кон кур су. Мы з Эвай мно га зай ма
лі ся ў шко ле па пы тан нях, пра па на ва ных 
для пад рых тоў кі да ўсіх эта паў кон кур су. 
Раз г ля да лі мы твор часць Сак ра та Яно ві ча 
і ін шых бе ла ру скіх пісь мен ні каў, шу ка лі 
га лоў ных ідэй тво раў і ра бі лі пе ра каз да 
іх. Ста ві лі мы тэ зіс да выб ра на га тэк сту 
і ста ра лі ся аб г рун та ваць яго. Ана лі за ва лі 
мы гі сто рыю ства рэн ня Бе ла ру скай На род
най Рэс пуб лі кі і паў та ра лі ве ды па мі ну лым 
рэ гі ё на. Ства ра лі сло ваз лу чэн ні, ву чы лі ся 
ра біць пе рак ла ды ска заў з поль скай мо вы 
на бе ла ру скую і зай ма лі ся гра ма ты кай, 
— ска за ла Люд мі ла Гры га рук, на стаў ні ца 
бе ла ру скай мо вы ў гім на зіі пры ПШ № 4 
у Гай наў цы.

— Сё ле та менш, чым у мі ну лых га дах, 
гім на зі стаў дай ш ло да ва я вод ска га эта
пу кон кур су. З на шай шко лы кон кур с ны 
тэст пі шуць Ка ра лі на Па лі ка тус і Іа ан на 
Хом чук, якія ўжо ў мі ну лым па спя хо ва 
ўдзель ні ча лі ў кон кур сах па бе ла ру скай 
мо ве. Каб да біц ца пос пе ху ў кон кур се, 
ву чань па ві нен доб ра ве даць бе ла ру скую 
мо ву. Я так са ма пад ра бяз на ана лі за ва
ла са сва і мі вуч ня мі пы тан ні, якія зна хо
дзяц ца ў пра па но вах для пад рых тоў кі да 
сё лет ня га кон кур су, — за я ві ла Іа лан та 
Гры га рук, на стаў ні ца бе ла ру скай мо вы 
ў Гім на зіі з да дат ко вым на ву чан нем бе ла
ру скай мо вы ў Гай наў цы.

— З на шай Гім на зіі № 7 у Бе ла сто ку да 

ва я вод ска га эта пу дай шлі 4 вуч ні. Ка лі за
кон чаць пі саць, мож на бу дзе спы таць у іх 
пра ўра жан ні, — ска за ла на стаў ні ца, якая 
пры вез ла вуч няў на кон курс.

Пер шай кон кур с ны тэст на пі са ла Эва 
Іва нюк з Гім на зіі пры ПШ №4 у Гай наў цы:

— За да чы па тво рах Сак ра та Яно ві ча 
і Ла ры сы Ге ні юш не бы лі скла да ны мі, але 
трэ ба бы ло звяр таць ува гу, каб пра віль на 
аб г рун та ваць па стаў ле ны тэ зіс, доб ра 
ад ка заць на пы тан ні і не зра біць па мы лак. 
До ма я ана лі за ва ла так са ма бі яг ра фіі зга
да ных пісь мен ні каў, але та кой за да чы не 
бы ло пад час кон кур су. У су вя зі з со тай га
да ві най Бе ла ру скай На род най Рэс пуб лі кі 
я, рых ту ю чы ся да кон кур су, ана лі за ва ла гэ
тае пы тан не і та кая за да ча тра пі ла ся ў кон
кур с ным тэс це. Прак ты ка ван ні на тэ му 
зай мен ні каў, лі чэб ні каў, на зоў ні каў, пры
мет ні каў і дзе яс ло ваў не бы лі скла да ны мі, 
але трэ ба бы ло пра ве рыць на пі са нае, каб 
паз бег нуць па мы лак. Не ча ка нас цю для мя
не бы ла за да ча, што ты чы ла ся фраг мен та 
«Но вай зям лі» Яку ба Ко ла са, аза га лоў
ле на га «Ка ля ды», бо ж гэ ты пе ры яд ужо 
мі нуў і за раз наб лі жа ем ся да Вя лі кад ня. 
Я люб лю ўро кі бе ла ру скай мо вы, люб лю 
пі саць пра цы, вы кон ваць прак ты ка ван ні 
па гра ма ты цы і ад пя та га кла са па чат ко
вай шко лы пры маю ўдзел у кон кур сах 
бе ла ру скай мо вы. Лі чу ся бе бе ла ру скай 
і зай ма ю ся ў тэ ат раль най гру пе, якая 
дзей ні чае ў Гай наў скім бел му зеі. Ах вот на 
дэк ла мую і спя ваю на бе ла ру скай мо ве, 
пры маю ўдзел у бе ла ру скіх куль тур ных 
ме ра пры ем ствах, — ска за ла Эва Іва нюк, 
якая наб ра ла 75 ба лаў (апя рэ дзі лі яе толь
кі дзве ўдзель ні цы кон кур су) і ат ры ма ла 
дру гое мес ца.

Пер шае раў нап раў нае мес ца за ня лі 
Аляк сан д ра Пэт каў з Гім на зіі № 3 з да
дат ко вым на ву чан нем бе ла ру скай мо вы 
ў Бель скуПад ляш скім і Бар ба ра Лук’ я нюк 
з Пуб ліч най гім на зіі № 7 у Бе ла сто ку, якія 
наб ра лі па 76 ба лаў. Трэ ці вы нік, 74 ба лы, 
наб ра ла Ан на Га дзін ская з Гім на зіі № 3 
з да дат ко вым на ву чан нем бе ла ру скай мо
вы ў Бель скуПад ляш скім.

Як дру гая і трэ цяя спра ві лі ся з кон кур
сам па бе ла ру скай мо ве Іа ан на Хом чук і Ка
ра лі на Па лі ка тус з Гім на зіі з да дат ко вым 
на ву чан нем бе ла ру скай мо вы ў Гай наў цы, 
якія паз ней да ве да лі ся, што так са ма ста лі 
лаў рэ ат ка мі кон кур су.

— Я пі са ла на пад ста ве лі та ра тур ных 
тво раў, зра бі ла прак ты ка ван ні па гра ма
ты цы і ду маю, што па спя хо ва спра ві ла ся 
з тэ стам. Я — бе ла ру ска, люб лю ву чыц ца 
бе ла ру скай мо ве і та му бы ла ах во та рых та

вац ца да кон кур су, — ска за ла гай наў ская 
бел гім на зіст ка Іа ан на Хом чук.

— Я ў пер шым кла се гім на зіі ста ла лаў
рэ ат кай, а ў дру гім — фі на ліст кай кон кур
су бе ла ру скай мо вы. Ця пер у мя не бы ло 
менш ча су на пад рых тоў ку да бе ла ру ска га 
кон кур су, бо ву чы ла ся так са ма да кон кур
су па хі міі, дзе ста ла фі на ліст кай і да кон
кур су фран цуз скай мо вы, дзе ча каю яш чэ 
ва я вод скіх ад бо рач ных спа бор ні цтваў. Мая 
ма ма ро дам з Бе ла ру сі, лі чу ся бе бе ла ру
скай і ха це ла чар го вы раз спраў дзіць свае 
ўме лас ці ў кон кур се па бе ла ру скай мо ве, 
— га ва ры ла бел гім на зіст ка Ка ра лі на Па лі
ка тус са Ста ро га Бе ра зо ва. — У су вя зі з со
ты мі ўгод ка мі аб вяш чэн ня не за леж нас ці 
Бе ла ру сі нам трэ ба бы ло пра ца ваць па тэк
с це Га лі ны Тыч кі «Шлях да на цы я наль най 
дзяр жаў нас ці», дзе га лоў най бы ла па дзея 
аб вяш чэн ня БНР у 1918 го дзе. Трэ ба бы ло 
нам на пад ста ве «Эле гіі па кі ну та га гняз да» 
Сак ра та Яно ві ча па ста віць тэ зіс да тэк сту 
і аб г рун та ваць яго. Трэ ба бы ло так са ма 
на пад ста ве тво ра «Гас ці нец» Сак ра та 
Яно ві ча на пі саць, як пра хо дзі ла жыц цё ча
ла ве ка. Мы ве да ем твор Ла ры сы Ге ні юш 
«Ма ці мая», а ў тэс це трэ ба бы ло зра біць 
ана ліз, ма ю чы на ўва зе «я лі рыч нае». За да
ча, якая ты чы ла ся «Ка ляд» з «Но вай зям лі» 
Яку ба Ко ла са не бы ла скла да най, а з бай кі 
Кан д ра та Кра пі вы «Га на ры сты пар сюк» 
трэ ба бы ло раст лу ма чыць фра зе а ла гіз мы. 
Быў яш чэ твор Ла ры сы Ге ні юш «За прас ні
цай» і на пад ста ве яго мы шу ка лі на зоў ні кі, 
пры мет ні кі, дзе яс ло вы і зай мен ні кі. Прак
ты ка ван ні па гра ма ты цы ты чы лі ся яш чэ 
лі чэб ні каў і пры ста вак. Пе ра клад ска заў 
на бе ла ру скую мо ву не быў скла да ны, але 
трэ ба бы ло звяр таць ува гу, каб не зра біць 
па мы лак.

— У су вя зі з «Эле гі яй па кі ну та га гняз да» 
Сак ра та Яно ві ча я па ста ві ла тэ зіс, што ма
ла дыя лю дзі вы яз джа юць у га ра ды, а вё ска 
ста но віц ца бяз люд най і ад мі рае ды ста ра ла
ся аб г рун та ваць та кі тэ зіс, — га ва ры ла Эва 
Іва нюк.

Ву ча ні цы Пуб ліч най гім на зіі № 7 у Бе ла
сто ку Зо ся Ко нюх (ста ла лаў рэ ат кай), Ан на 
Кар ні люк і Вік то рыя Пя кар ская (абедз ве 
зда бы лі зван не фі на лі стак) ска за лі, што 
лю бяць ву чыц ца бе ла ру скай мо ве. Пад час 
кон кур су ў агуль ным ляг чэй бы ло ім ана лі
за ваць тво ры бе ла ру скай лі та ра ту ры, але 
апа са юц ца, што маг лі зра біць па мыл кі па 
гра ма ты цы.

З Гім на зіі з да дат ко вым на ву чан нем бе
ла ру скай мо вы ў Бель скуПад ляш скім у ва
я вод скім эта пе кон кур су пры ма ла ўдзел 6 
ву ча ніц, з лі ку якіх 5 ста ла лаў рэ ат ка мі, а ад

на — фі на ліст кай. Вы ка ры ста лі яны амаль 
90 хві лін, ад ве дзе ных на кон курс, бо ха це лі 
пра ве рыць, ці не зра бі лі па мы лак і доб ра 
спра ві лі ся з за да ча мі і кон кур с ны мі прак ты
ка ван ня мі.

— Рых ту ю чы ся да кон кур су па бе ла ру
скай мо ве мы мно га пра ца ва лі на ўро ках 
бе ла ру скай мо вы з на шай на стаў ні цай 
Ва лян ці най Ба бу ле віч у час па заў роч ных 
за нят каў і мно га ву чы лі ся до ма. Ад ным 
з нас ляг чэй спра віц ца з пы тан ня мі па лі та
ра ту ры, а ін шым ляг чэй бы ло вы кон ваць 
прак ты ка ван ні па гра ма ты цы. Ад нак мы 
па чар зе ап ра цоў ва лі ўсе пра па но вы для 
пад рых тоў кі да школь ных, ра ён ных і ва я вод
скіх ад бо рач ных спа бор ні цтваў, — ска за лі 
бель скія бел гім на зіст кі.

Лаў рэ ат ка пер ша га мес ца Аляк сан д ра 
Пэт каў ска за ла, што лю біць ву чыц ца бе ла
ру скай мо ве, а ў кон кур сах бе ла ру скай мо
вы па ста ян на і па спя хо ва ўдзель ні чае з пя
та га кла са па чат ко вай шко лы. Юлія Скар бі
ло віч з бель скай «трой кі», якая так як і Эва 
Іва нюк, зай ма ец ца ў тэ ат раль най гру пе 
Гай наў ска га бел му зея, пры га да ла, што 
тры ра зы вы сту па ла ў спек так лі «Ай цец 
Кан стан цін Бай ко», прыс ве ча ным жыц цю, 
служ бе і дзей нас ці пра ва слаў на га свя та ра 
і су ства раль ні ка бе ла ру ска га школь ні цтва 
ў Бель скуПад ляш скім.

Ка лі пра хо дзіў кон курс, ды рэк тар Бель
ска га бел лі цэя Ан д рэй Сце па нюк ра зам 
з гру пай бел лі цэ і стаў пры маў удзел у су
стрэ чы з гім на зі ста мі з мэ тай за ах во ціць іх 
ву чыц ца ў звыш гім на зіч ных шко лах Бель
скаПад ляш ска га. Юля Скар бі ло віч і боль
шасць удзель ні каў кон кур су з бель скай 
«трой кі» за я ві лі, што збі ра юц ца па сту паць 
як раз у Бель скі бел лі цэй.

З Не пуб ліч най гім на зіі імя свсв. Кі ры лы 
і Мя фо дзія ў Бе ла сто ку да ва я вод ска га эта
пу дай ш ла Ве ра ні ка Кар дзю ке віч, якая да бі
ва ла ся пос пе хаў у кон кур се па бе ла ру скай 
мо ве ўжо ў па пя рэд ніх га дах і ў гэ тым го дзе 
ста ла лаў рэ а там бе ла ру ска га кон кур су. 
З Пуб ліч най гім на зіі ў На раў цы зван не лаў
рэ а та зда бы ла Вік то рыя Па то нец.

— Вуч ні вель мі доб ра спра ві лі ся з кон
кур с ны мі пра ца мі. Два нац цаць гім на зі стаў 
зда бы лі зван не лаў рэ а та і толь кі трох вуч
няў не наб ра лі ад па вед най коль кас ці ба лаў 
і ат ры ма юць зван не фі на лі ста. У не ка то
рых вы пад ках горш ат ры маў ся пе ра клад 
ска заў з поль скай мо вы на бе ла ру скую 
і не ка то рыя вуч ні кры ху горш спра ві лі ся 
з па а соб ны мі пы тан ня мі па гра ма ты цы, 
— ска за ла стар шы ня кон кур с най ка мі сіі Яў
ге нія Та ран та.

vТэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

Ства рэн не БНР, тво ры Яно ві ча, 
Ге ні юш, Ко ла са і Кра пі вы тэ май 

кон кур су бе ла ру скай мо вы

n Ву ча ні цы Гім на зіі з да дат ко вым на ву чан нем бе ла ру скай мо вы ў Бель ску-Пад ляш скімn Гім на зіст кі са школ Гай наў кі і Бе ла сто ка

Ужо дру гі год ра ён ны і ва я вод скі эта пы прад мет ных кон кур саў па бе ла ру скай мо ве для вуч няў пад ста во вых школ і гім на зій ар га ні зу юц ца 
ў Агуль на а ду ка цый ным лі цэі з бе ла ру скай мо вай на ву чан ня імя Бра ніс ла ва Та раш ке ві ча ў Бель ску-Пад ляш скім. Так бы ло 15 са ка ві ка, ка лі да 
ва я вод скіх ад бо рач ных спа бор ні цтваў Кон кур су бе ла ру скай мо вы ар га ні за ва на га Ку ра то ры яй ас ве ты ў Бе ла сто ку для вуч няў гім на зій пры-
сту пі лі 15 асоб. Пра цу ка мі сіі ўзна чаль ва ла на стаў ні ца бе ла ру скай мо вы ў Бель скім бел лі цэі Яў ге нія Та ран та. Вуч ні пі са лі на тэ му ства рэн ня 

ў 1918 го дзе Бе ла ру скай На род най Рэс пуб лі кі, пі са лі пра цы і ад каз ва лі на пы тан ні па твор час ці Сак ра та Яно ві ча, Ла ры сы Ге ні юш, Яку ба Ко ла-
са, Кан д ра та Кра пі вы, пе рак ла да лі з поль скай мо вы на бе ла ру скую і вы кон ва лі прак ты ка ван ні па гра ма ты цы бе ла ру скай мо вы.
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27 лю та га ў бу дын ку Пош ты 
поль скай, што па ву лі цы Вар-
шаў скай 10 у Бе ла сто ку, ад бы-
ла ся прэ зен та цыя кні гі Мі ка лая 
Іва но ва „За бы ты ге на цыд”. Па 
сут нас ці бы ла гэ та ад нак не 
прэ зен та цыя кні гі, толь кі прэ-
зен та цыя апі са ных у ёй па дзей, 
да тыч ных тра гіч ных лё саў па ля-
каў у ста лін скі час. Па дзей, якія 
доў гі час за моў ч ва лі ся, бо пя рэ-
чы лі ідэ а лі за ва най мі фа ло гіі са-
вец кай на цы я наль най па лі ты кі. 
Ме ра пры ем ства ла дзі ла ся паш-
то вай уста но вай пры на го дзе 
ад зна чэн ня юбі лею 460-год дзя 
Пош ты поль скай, зас на ва най 
ка ра лём Жы гі мон там Аў гу стам 
у 1558 го дзе.

Што та кое ге на цыд? — па ста віў пы тан
не пра фе сар Іва ноў. І ад ка заў: Гэ та ка лі 
зніш ча ец ца на род або гра мад скую гру пу 
на ас но ве ко ле ру ску ры, на цы я наль най ці 
пра фе сі я наль най пры на леж нас ці, ак рэс
ле ную гру пу лю дзей. Ве да ем пра ге на цыд 
на жы дах у час Дру гой су свет най вай ны, 
на ар мя нах у час Пер шай су свет най вай
ны. Ук ра ін цы га во раць пра Га ла да мор, 
той сла ву ты го лад у 19321933 га дах, што 
гэ та быў ге на цыд ук ра ін ска га на ро да. 
Па ля кі ма юць усе пад ста вы, каб за я віць 
Поль скую ці Ан ты поль скую апе ра цыю 
19371938 га доў як ге на цыд; па куль ста вяц
ца пер шыя кро кі ўсве дам ля ю чыя, што быў 
та кі мо мант, ка лі мар да ва лі ўсіх па ля каў 
на ас но ве на цы я наль най пры на леж нас ці, 
на ас но ве клю ча кры ві, ка лі так мож на 
ска заць. Са вец кі Са юз, асаб лі ва ста лін скі, 
быў гэ так зва най вя лі кай тур мой на ро даў; 
кож ная на цыя бы ла ней кім чы нам па ка ра
на.

Не ка то рыя га во раць, што ка му ні стыч
ная ўла да гэ та ўла да жы доў ская; жы ды 
адыг ра лі вель мі важ ную ро лю ў ста наў лен
ні баль ша віц кай ула ды. У пер шым ура дзе 
Ле ні на амаль усе бы лі жы ды. Не ўсе пом
няць, што і ў ад но сі нах да жы доў Ста лін 
у 1953 го дзе рых та ваў вы ся лен не жы доў 
ва „ўлас ную” рэс пуб лі ку, якая па сён няш ні 
дзень іс нуе на тэ ры то рыі су час най Ра сіі 
пры кі тай скай гра ні цы, у дзе сяць ра зоў 
боль шая за сам Із ра іль; толь кі жы доў там 
ня ма. У 1953 го дзе вы дат ныя прад стаў ні кі 
яў рэй скай на цыі па він ны бы лі на пі саць 
Ста лі ну пра шэн не, каб вы се ліць іх на род 
у тую рэс пуб лі ку. На якой ас но ве? А што 
не да стат ко ва ла яль ныя са вец кай ула дзе; 
та кі быў план Бе рыі. Цяж ка ў гэ та па ве
рыць.

Так са ма па дзе ям ста лін ска га пе ры я ду 
цяж ка па ве рыць су час на му па ля ку. Ка лі 
я стаў зай мац ца праб ле ма ты кай Поль скай 
апе ра цыі, а гэ та бы ло яш чэ пры ка му не, 
то вык лі ка ла гэ та здзіў лен не. Я ўжо та ды 
ва ўні вер сі тэц кай пуб лі ка цыі на пі саў, што 
не як за гі ну ла дзвес це ты сяч па ля каў; 
бы ло ка ля мі льё на, а рап там за ста ло ся 
за сем сот ты сяч. Пат лу ма чыць гэ та пра
цэ сам асі мі ля цыі не маг чы ма. У Са вец кім 
Са ю зе кож ны на род быў па ка ра ны. Ча чэн
цы цвер дзяць, што амаль усіх іх вы се лі лі, 
так са ма крым скіх та тар вы се лі лі з Кры му 
ў Ка зах стан. Ук ра ін цы ме лі га ла да мор. 
Ад нак ні во дзін на род не па цяр пеў так, як 
па ля кі. У га ды вя лі ка га тэ ро ру ва Ус ход няй 
Бе ла ру сі бы ла вы ніш ча на ўся бе ла ру ская 
ін тэ лі ген цыя. Ад нак гэ та бы лі се лек тыў ныя 
рэ прэ сіі ў ад но сі нах да не вя лі кай гру пы. 
Ка лі ты бе ла рус, то гэ та не аба зна ча ла, 
што ідзеш у тур му або ста еш пад сцен ку. 
За тое поль ская на цы я наль насць, за пі са
ная ў паш пар це, бы ла зна кам для рас ст
рэ лу, для арыш ту — ка лі ты муж чы нам 
у роск ві це сіл. Бо кож ны па ляк лі чыў ся 
во ра гам, шпі ё нам, ства раль ні кам ней кай 
пад поль най ар га ні за цыі.

Ча му Ста лін так па ка раў па ля каў? Па ля
кі пра жы ва лі пры гра ні цы з бы лой Рэч чу 
Пас па лі тай. Ста лін рых та ваў ся да вай ны 
з Дру гой Рэч чу Пас па лі тай, бо меў глы бо ка 
ўка ра не лую крыў ду ад па ра жэн ня ў 1920 
го дзе пад Вар ша вай. І лі чыў, што Поль ш ча 
на пэў на ста не аван гар дам ка пі та лі стыч на
га све ту і з Поль ш чай бу дзе вай на. Та ды 
трэ ба ачыс ціць прыг ра ніч ную па ла су, 
вы се ліць усіх па ля каў. І пер шыя рэ прэ сіі па
чы на юц ца ў 1935 го дзе, ка лі па ля каў ста лі 
вы ся ляць з поль скіх на цы я наль ных ра ё наў: 
з Мар х леў ш чы ны і Дзяр жын ш чы ны. Але 

па доб ным чы нам у 1937 го дзе вы ся ля лі ка
рэй цаў з прыг ра ніч ных ра ё наў з Мань ч жу
ры яй; Ка рэя ў той час бы ла пад япон скай 
аку па цы яй. Але з ка рэй цаў амаль ніх то не 
згі нуў. Ка лі вы ся ля лі фі наў з прыг ра ніч ных 
ра ё наў, не бы ло ма са вых рас ст рэ лаў. Ка лі 
пра во дзі лі ня мец кую апе ра цыю, то іх стра
ты бы лі дзе ся цік рат на мен шыя. Нем цаў 
так са ма рас ст рэль ва лі, спяр ша толь кі ня
мец кіх гра ма дзян, якія пра ца ва лі на вя лі кіх 
са вец кіх бу до вах. У ад но сі нах да ін ша га 
са вец ка га на ро да не пра во дзі ла ся так та
таль ная чыст ка як у ад но сі нах да па ля каў. 
Ча му? Ча му ме на ві та па ля кі? Мо жа ў Ста лі
на бы ла ней кая ан ты поль ская фо бія? Ёсць 
та кія ні чым не абас на ва ныя мер ка ван ні, 
што Ста лін быў сы нам поль ска га ге не ра ла 
Пшэ валь ска га, да яко га ён па доб ны. І мсціў
ся за тое, што ге не рал Пшэ валь скі яго па кі
нуў. Гэ та, ад нак, няп раў да.

Ста лін быў ча ла ве кам вель мі кан к
рэт ным і ве даў што ро біць. Та таль ныя 
рэ прэ сіі ў ад но сі нах да па ля каў бы лі яму 
па трэб ныя, каб за се яць у са вец кім гра мад
стве страх і па чаць тэ рор. Па ля каў Ста лін 
свя до ма вы браў для за пуг ван ня для вя лі ка
га тэ ро ру. Кож ны па ляк лі чыў ся шпі ё нам, 
кож ны па ляк быў па даз ро ны. Не бы ло, ад
нак, указ кі арыш тоў ваць усіх па ля каў, але, 
на пры клад, мін скае НКВД ат рым лі ва ла 
за гад арыш та ваць дзе сяць ты сяч шпі ё наў. 
Ад куль жа столь кі шпі ё наў узяць? Але трэ
ба. Ста ніс лаў Шуш ке віч га ва рыў, што яго 
ба бу ля бы ла ксян дзом; і гэ та праў да.

Та таль ныя рэ прэ сіі ў ад но сі нах да па ля
каў і ка то лі каў пры вя лі да та го, што ў Са вец

кім Са ю зе ў 1939 го дзе, дзе 
ра ней бы ло ка ля паў ты ся чы 
кас цё лаў, дзей ні ча лі толь
кі дзве ка та ліц кія кап ліч кі 
— у Маск ве і Ле нін г ра дзе, 
для дып ла ма таў. Не бы ло 
та ко га ксян дза, яко га б не 
арыш та ва лі. Ні вод нае ін шае 
ве ра выз нан не не бы ло пад
вер г ну та та кой та таль най 
лік ві да цыі. Вось у Ка ты ні 
са вец кія пра па ган ды сты на
ма га лі ся пе ра ка наць па ля каў 
да са вец ка га строю, але не 
ўда ло ся іх пе ра вы ха ваць; не 
бы ло ў эн ка вэ дзі стаў вы ха ду 
— прый ш ло ся іх рас ст ра
ляць. Ста лін прый шоў да 
вы ва ду, што поль скасць не 
ідзе за пар з ка му ніз мам, што 
па ля кі неп ры год ныя для са
ве ты за цыі. Та му адзі най кам
пар ты яй, якая ў 1938 го дзе 
бы ла поў нас цю лік ві да ва на, 
бы ла Ка му ні стыч ная пар тыя 
Поль ш чы. Пас ля Ста лін шка
да ваў гэ та га, ка лі на стаў час 
ка му ні за ван ня Поль ш чы, 
бо ўсіх поль скіх ка му ні стаў 
рас ст ра ляў. Ве ра год на, што 
КПП бы ла най больш ін філь
т ра ва най кам пар ты яй; гэ та 

за слу га поль скай дэ фен зі вы.
Ка лі зас ноў ва лі Мар х леў ш чы ну і Дзяр

жын ш чы ну, то яны ме лі стаць та кі мі ка му ні
стыч ны мі П’е мон та мі, а пас ля ака за ла ся, 
што па ля кі для гэ та га неп ры год ныя: за між 
стаць сап раў д ны мі ка му ні ста мі, яны тай ком 
хо дзяць у кас цё лы, не пад да юц ца ка лек ты
ві за цыі. У БССР у між ва ен ны час поль ская 
мо ва бы ла афі цый най мо вай, у кож най 
уста но ве па ві нен быў быць адзін пра цаў нік, 
які доб ра ва ло даў поль скай мо вай.

Бы лі вы пад кі скры ван ня поль скас ці, але 
ка лі ў ра ней шых да ку мен тах зна чы ла ся 
поль ская на цы я наль насць, та ды эн ка вэ
дзі сты аб ві на вач ва лі ча ла ве ка ў тым, што 
тую поль скую на цы я наль насць скры вае. 
Што ж ме лі ра біць тыя эн ка вэ дзі сты, ка лі ім 
за гад ва лі вык рыць дзе сяць ты сяч поль скіх 
шпі ё наў, ска жам, у Жы то мі ры, Бер ды ча ве 
ці Він ні цы. Ка лі ён іх не зной дзе, та ды ён 
ішоў пад сцен ку. Да рэ чы, і так пас ля шмат
лі кія след чыя там апы на лі ся, та кія бы лі 
ста лін скія прын цы пы — спяр ша мар да ва лі 
„ві ноў ных”, а пас ля тых, што „ві ноў ных” 
мар да ва лі, каб скрыць тыя зла чын ствы 
— гэ та прын цы пы та та лі тар на га строю. Ра
зам ва ўсіх ста лін скіх апе ра цы ях за гі ну ла 
ка ля двух сот ты сяч па ля каў. Так са ма сем’і 
рас ст ра ля ных пад вяр га лі ся па ка ран ням, 
жон кі ссы ла лі ся на пяцьдзе сяць га доў, або 
і так са ма пад вяр га лі ся рас ст рэ лам, дзя цей 
ад п раў ля лі ў сі ра цін цы, дзе ім мя ня лі то ес
насць і вы хоў ва лі на яны ча раў ка му ні стыч
на га строю. Пас ля Гра ма дзян скай вай ны 
ў СССР бы ло ка ля пя ці мі льё наў сі рот... 
Шмат лі кія лю дзі ў пост са вец кай пра сто ры 

за раз, у ста лым уз рос це, да вед ва юц ца 
пра свае аў тэн тыч ныя ка ра ні. Ні во дзін ін
шы на род не быў так па ка ра ны ста лін скай 
сі стэ май, як па ля кі; кож ны дру гі муж чы на 
ў роск ві це сіл быў рас ст ра ля ны. Гэ та га наз
ваць інакш як ге на цы дам не маг чы ма. Бы ло 
шмат та кіх, якія ўця ка лі з Поль ш чы ў Са вец
кі Са юз. Ка му ні стыч ная пра па ган да бы ла 
вель мі пас пя хо вай, абя ца ла бес п ра цоў ным 
па ля кам пра цу ў Са вец кім Са ю зе; за гэ тай 
пра па ган дай уцяк ло ў СССР ка ля ста ты
сяч па ля каў, а пас ля ма ла хто з іх за стаў ся 
ў жы вых.

Ві кі пе дыя: „У дру гой па ло ве 1920х — 
пер шай па ло ве 30х кі раў ні цтва Са вец ка га 
Са ю за пра во дзі ла па лі ты ку ка ра ні за цыі, 
у хо дзе якой у кра і не быў ут во ра ны шэ раг 
аў та ном ных аб лас цей і ра ё наў, у тым лі ку 
два поль скія ра ё ны: Дзяр жын ш чы на ў скла
дзе Бе ла ру скай ССР і Мар х леў ш чы на 
ў скла дзе Ук ра ін скай ССР. Мэ тай іс на ван
ня гэ тых ра ё наў бы ла са ве ты за цыя поль
ска га на сель ні цтва. Поль скі Аў та ном ны 
Ра ён імя Дзяр жын ска га быў ут во ра ны 15 
са ка ві ка 1932 го да ў скла дзе БССР, ка ля 
та га час най мя жы СССР з Поль ш чай. Аў та
но мія ме ла блі зу 1000 кв. км. плош чы і 44 
ты ся чы на сель ні цтва. Цэн т рам ра ё на стаў 
го рад Кой да на ва, які ў су вя зі са ства рэн
нем аў та но міі быў пе рай ме на ва ны ў Дзяр
жынск. Наз ву Дзяр жын ш чы на ат ры ма ла 
ў го нар Фе лік са Дзяр жын ска га, ства раль
ні ка Усе ра сій скай Над звы чай най Ка мі сіі 
(ВЧК). Аў та но мія па ля каў, якія на ся ля лі 
Дзяр жын ш чы ну, не бы ла фік цы яй. На тэ
ры то рыі ра ё на дзей ні ча лі поль скія шко лы 
і біб лі я тэ кі, вы да ва лі ся поль ска моў ныя кні
гі, га зе ты і ча со пі сы. Поль ская мо ва бы ла 
ад ной з афі цый ных моў ра ё на. Яна ўжы ва
ла ся ва ўсіх пар тый ных і дзяр жаў ных уста
но вах ра ё на, ук люч на з мі лі цы яй і су да мі. 
У той жа час па ля кі і ін шыя на сель ні кі Дзяр
жын ш чы ны пад вяр га лі ся ін тэн сіў най ка му ні
стыч най пра па ган дзе, якая ча ста бы ла для 
іх чу жою, але бы ла блiз каю па ля камка му
нi стам, коль касць якіх у пар тый ным кі раў нi
цтве бы ла за над та вя лі кая. Ра ён, як і ўвесь 
Са вец кі Са юз, пе ра жыў ка лек ты ві за цыю 
і га нен ні на рэ лі гію, якім на сель ні цтва ака
за ла знач ны су пра ціў. Пры чы ны лік ві да цыі 
поль скіх аў та но мій не вель мі яс ныя. Маг чы
ма, гэ та звя за на з тым, што Ста лін зай меў 
ін шыя пла ны ад нос на лё су Поль ш чы і не 
жа даў мець у Са вец кім Са ю зе поль скіх ад
мі ніст ра цый ных адзі нак. Маг чы ма, па ля кі 
за над та цяж ка пад да ва лі ся са ве ты за цыі. 
Так ці інакш, ус лед за Мар х леў ш чы най 
(1935) у 1938 го дзе бы ла злік ві да ва ная 
і Дзяр жын ш чы на. Шко лы, біб лі я тэ кі, ін шыя 
поль скія куль тур ныя ася род кі бы лі за чы не
ны. Мно гія эт ніч ныя па ля кі бы лі выс ла ныя 
ў Ка зах стан і Сі бір. Пад ра бяз нас ці іс на ван
ня і лік ві да цыі поль скіх аў та но мій за са вец
кім ча сам за моў ч ва лі ся”.

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

За бы ты ге на цыд
n Маг да ле на Дзе ніс-Та дор чук з бе ла стоц ка га ад дзе ла ІНП 

і праф. Мі ка лай Іва ноў



10  WWW.БЕЛАРУСКІ-СВЕТ.NET 01.04.2018              № 1301.04.2018              № 13

http://starki.by

ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

Падзеі пасля абвяшчэння 
П а д з е і  і  а с о б ы  Б Н Р

Трэцяй Устаўной граматы
У гэ тым вы пу ску пра тое, як раз ві ва лі ся 

па дзеі ад ра зу пас ля аб вяш чэн ня Ак ту 25 
са ка ві ка 2018 го да, які аб вяс ціў не за леж
насць БНР.

Аб вяш чэн не не за леж нас ці Бе ла ру скай 
На род най Рэс пуб лі кі ме ла пра мыя на ступ
ствы ў прак тыч най дзей нас ці яе ўра да вых 
струк тур і мяс цо вых ор га наў.

Пас ля вы ха ду са скла ду Ра ды БНР пры
хіль ні каў фе дэ ра тыў на га са ю за з Ра сі яй 
у выг ля дзе аў та но міі (за гэ та вы сту па лі 
чле ны ра сій скіх і не ка то рых яў рэй скіх пар
тый) у ёй прак тыч на не за ста ло ся дзе я чаў 
пра ра сій скай ары ен та цыі. Гэ та спраш ча
ла пры хіль ні кам не за леж нас ці пра во дзіць 
сваю мэ та вую па лі ты ку.

З ін ша га бо ку аб вяш чэн не не за леж нас
ці Бе ла ру сі за мі на ла ня мец кім ула дам пра
во дзіць сваю аку па цый ную па лі ты ку на за
хоп ле ных у час вай ны тэ ры то ры ях. І хоць 
ка ман ду ю чы Дзя ся тай ня мец кай ар мі яй 
ге не рал ад ін фан тэ рыі Эрых фон Фаль кен
гайн ужо праз два дні, 27 са ка ві ка, да зво
ліў Ра дзе БНР ар га ні за ваць свой апа рат 
на мес цах, да лей бу да ван не дзяр жаў нас ці 
іш ло вель мі цяж ка.

Урэш це з ва ен най про ста лі ней нас цю 
ня мец кія ўла ды ра заг на лі Ра ду БНР і ўрад 
— На род ны Сак ра та ры ят, але іх чле наў не 
арыш та ва лі. Ад мыс ло вым ка мі са рам па ва
ен ных спра вах быў пры зна ча ны Ка стусь 
Еза ві таў. Але гэ та вык лі ка ла не за да во ле
насць ня мец кіх улад, якія за ба ра ні лі дзей
насць На род на га Сак ра та ры я та. Урэш це 
гер ман скі кан ц лер Ге орг фон Гер т лінг наў
п рост за я віў, што Бе ла русь — гэ та част ка 
«Са вец кай Ра сіі».

У апа зі цыі да ор га наў БНР за ста ва ла
ся ін шая гру поў ка на цы я наль на га ру ху 
— Мін скае Бе ла ру скае прад стаў ні цтва, 
ство ра нае 25 лю та га. Гэ та бы ло па лі
тыч нае аб’ яд нан не бе ла ру скіх пар тый 
і груп лі бе раль най і пра ва са цы я лі стыч най 
ары ен та цыі. У яго ўва хо дзі лі прад стаў ні кі 
Бе ла ру скай на род най пар тыі са цы я лі
стаў, Пар тыі са цы я лі стаўаў та на мі стаў, 

Бе ла ру скай хрыс ці ян скай дэ ма кра тыі, 
Бе ла ру ска га пра ва слаў на га аб’ яд нан ня, 
Бе ла ру ска га са ю за зя мель ных улас ні каў 
і ін шыя. Та кім стра ка тым быў спектр ар га
ні за цый на гэ тым флан гу. Гэ тыя сі лы суп
раць ста я лі Бе ла ру скай са цы я лі стыч най 
гра ма дзе — ас ноў най пар тыі ў Ра дзе БНР 
і яе ўра дзе.

У па лі тыч ным пла не Мін скае Бе ла ру
скае прад стаў ні цтва вы сту па ла за ства
рэн не адзі на га на цы я наль на га цэн т ра, за 
са юз з Ня меч чы най і за ха ван не буй на га 
зем леў ла дан ня як га ран тыі за бес пя чэн ня 
на сель ні цтва сель ска гас па дар чай пра дук
цы яй.

Ва ўмо вах пе рас ле ду з бо ку ня мец
кай ула ды Ра да і На род ны Сак ра та ры ят 
пай ш лі на аб’ яд нан не з МБП. 12 кра са ві
ка ў склад Ра ды БНР бы лі ка ап та ва ныя 
сяб ры Вы кан ка ма МБП, у тым лі ку Па вал 
Аляк сюк, Ра ман Скір мунт і Аляк сандр Ула
саў. Ме на ві та гэ тая гру поў ка іні цы я ва ла 
ў Ра дзе БНР ад п раў ку тэ лег ра мы кай зе ру 
Віль гель му ІІ з па дзя кай і прось бай спры
яць ума ца ван ню но ва ство ра най бе ла ру
скай дзяр жа вы. Прыз най Гер ма нія БНР 
юры дыч на — і на ша гі сто рыя маг ла б пай с
ці зу сім ін шым шля хам. Ад нак гі сто рыя не 
пры мае ўмоў на га ла ду.

У вы ні ку Ня меч чы на так і не пры зна ла 
не за леж насць БНР. А нам за ста ец ца пры
га даць тыя кра і ны, якія пас пе лі прыз наць 
на шу дзяр жа ву сто га доў та му і ўста ля
ваць з ёй дып ла ма тыч ныя да чы нен ні: 
Літ ва, Лат вія, Эсто нія, Фін лян дыя, Чэ хас
ла вач чы на, Ар ме нія, Гру зія, Ук ра ін ская 
На род ная Рэс пуб лі ка, кры ху паз ней — Аў
ст рыя. Кон суль скія прад стаў ні цтвы БНР ад
чы ні лі ся ў Гер ма ніі, Да ніі, Тур цыі і ў Маск ве 
пры ўра дзе РСФСР. Кон суль ствы БНР з’я
ві лі ся і ў асоб ных га ра дах — Кі е ве, Адэ се, 
Віль ні, Стаў ра па лі, Ра сто венаДо не. Урад 
БНР пра цяг ваў дып ла ма тыч ную пра цу і да
лей, ад нак раз віц цё дзяр жа вы бы ло гвал
тоў на пры пы не на.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

У Бе ла ру сі, так са ма як і ў Поль ш чы, за
раз раз ві ва ец ца аг ра ту рызм. Праў да, у бе
ла ру скай кра і не заў важ ным гэ тае раз віц цё 
ста ла га доў на дзе сяць паз ней за Поль ш чу. 
Так са ма ад мет нас цю бе ла ру ска га аг ра ту
рыз му з’яў ля ец ца яе не заў сё ды на цы я наль
ная ары ен та ва насць. На цы я наль ны ка ла рыт 
не стаў паў сюд ным у аг ра ся дзі бах — гас па
да ры не ў ста не пад тры маць раз мо ву пабе
ла ру ску, не ве да юць ці ка вай гі сто рыі сва ёй 
мяс цо вас ці, ат мас фе ра ў гэ тых аг ра ся дзі
бах ні я кім чы нам не дасць ус вя до міць, што 
госць зна хо дзіц ца ў бе ла ру скай кра і не.

Але, як у кож най спра ве, і ў аг ра ту ры
стыч ным біз не се ў Бе ла ру сі зда ра юц ца 
вык лю чэн ні. Ад но з іх — аг ра ся дзі ба „Стар
кі”, што мес ціц ца на ўсхо дзе Бе ла ру сі ў Бя
лы ніц кім ра ё не Ма гі лёў скай воб лас ці. Каб 
па зна ёміц ца з аг ра ся дзі бай (на па чат ку 
— вір ту аль на), трэ ба зай с ці на яе сайт у ін
тэр нэ це, які зна хо дзіц ца па ад ра се http://
star ki.by.

Як толь кі ці каў ны ка ры сталь нік ад к рые 
да дзе ны сайт, то яго „суст рэ не” фаль к лор
ная бе ла ру ская му зы ка, якую, каб прыг лу
шыць, трэ ба клік нуць на вы я ву паў зы по
бач з на пі са най вя лі кі мі чыр во ны мі лі та ра мі 
наз вы сай та. Усё на сай це пабе ла ру ску, 
ха ця ёсць яш чэ ан г ла моў ная вер сія, але 
яна да кан ца не рас п ра ца ва ная і мае толь
кі га лоў ную ста рон ку.

Пар тал аг ра ся дзі бы „Стар кі” змяш чае 
ўся го ча ты ры руб ры кі. На га лоў най ста рон
цы раз меш ча ны фо таз дым кі той мяс цо вас
ці і пра па но вы да па тэн цый ных на вед валь
ні каў. Да та го, што пра па нуе аг ра ся дзі ба, 
мы вер нем ся ні жэй, бо най перш больш 
ці ка вай па да ец ца ін фар ма цыя, якая змеш
ча на ў руб ры цы „Пра нас”. „Стар кі — наз
ва вё скі ў Круг лян скім ра ё не, якая іс на ва ла 
з не вя до мых ча соў. Як і шмат ін шых бе ла
ру скіх вё сак, Стар кі бы лі па кі ну ты, апош ні 

жы хар там пай шоў з жыц ця ў 2012 го дзе. 
На ша аг ра ся дзі ба на зы ва ец ца так у го нар 
бе ла ру скай вя ско вай куль ту ры і гі сто рыі, 
якая па сту по ва сці ра ец ца з па мя ці лю дзей. 
Мы ім к нем ся за ха ваць на шу куль ту ру, гі сто
рыю і тра ды цыі для лю дзей, бо лі чым гэ та 
істот ным для да лей ша га іс на ван ня не за
леж най Бе ла ру сі. Не за леж насць па чы на
ец ца з мен таль на га, та му зап ра ша ем вас 
паз наць смак аў тэн тыч на га бе ла ру ска га 
вя ско ва га жыц ця, якое бы ло рэ ча іс нас цю 
як мі ні мум два ста год дзі”, — рас па вя да ец
ца ў да дзе най руб ры цы. Рас по вед аз доб ле
ны фо таз дым ка мі вя ско вай ха ты, дах якой, 
як сцвяр джа юць ула даль ні кі аг ра ся дзі бы, 
зроб ле ны з ча ро ту — ад на го з са мых ста
ра жыт ных, тры ва лых і эка ла гіч ных ма тэ ры
я лаў у све це.

Аг ра ся дзі ба пра па нуе тры ва ры ян ты 
ад па чын ку. Гэ та — ак тыў ны ад па чы нак: 
спла вы на ка ноэ і бай дар ках, лет ні кі, па хо
ды па ба ло тах і ля сах бе ла ру скай зям лі ды 
ін шае; тэ ма тыч ны ад па чы нак: бе ла ру скія 
свя ты (Ку пал ле, Ка ля ды, Грам ні цы, гу кан
не вяс ны ды ін шыя). Да дру го га ва ры ян ту 
ад па чын ку пра па ну ец ца па спра ба ваць ад
чуць ся бе ў све це паў ноч нааме ры кан скіх 
ін дзей цаў.

Трэ ці ва ры янт — на ву чаль ны, у які ўва хо
дзяць май старкла сы па хат няй гас па дар
цы (тра ды цый ная бе ла ру ская кух ня, за га
тоў ка се на, пры га та ван не му кі і ін шае).

Як ад зна ча ец ца на сай це бе ла ру ска моў
на га біз не су Sva je.by, на ўсе тэ ле фа на ван
ні па пы тан нях ад па чын ку ў аг ра ся дзі бе 
на крыш таль на чы стай бе ла ру скай мо вай 
ад каз вае гас па дар ся дзі бы спа дар Алег. 
„Гас ця мі зай ма ец ца ён сам, а ка лі не ён, 
дык там так са ма бе ла ру скую ра зу ме юць 
і пабе ла ру ску га во раць”, — сцвяр джа юць 
„Свае”.

vАляк сандр ЯКІ МЮК

ву чы лі ся мно га му ў бе ла ру скай га лі не, 
— ска за лі вуч ні пер шых кла саў, для якіх 
спа бор ні цтвы сар га ні за ва лі вуч ні дру гіх 
кла саў.

Тур нір уда ла вя лі дру гак лас ні кі На тал ля 
Мі ран чук і Да від Шуй. Пад час спа бор ні
цтваў вуч ні па а соб ных пер шых кла саў 
уда ла зас пя ва лі гімн шко лы «Люб лю наш 
край, ста рон ку гэ ту», ад бы ла ся прэ зен
та цыя па а соб ных пер шых кла саў. Вуч ні 
за га дзя вы ка на лі пла ка ты «Бе ла русь 
у ма іх ва чах» і раст лу ма чы лі іх змест. Пер
шак лас ні кі ці ка ва вы сту пі лі з ін с цэ ні роў ка
мі бе ла ру скіх ка зак. Мо ладзь за ці ка ві ла 
саб ра ных сва і мі ак цёр скі мі ўме лас ця мі 
і зап рэ зен та ва ла ся ў пад рых та ва най да 
вы ступ лен ня воп рат цы. Бел лі цэ і сты па
спра ба ва лі раз ве ся ліць пуб лі ку, што ім 
ча ста ўда ва ла ся. Вуч ні ад каз ва лі так са ма 
на за гад кі. Над га ло ва мі ўдзель ні каў тур
ні ру, які пра хо дзіў на бе ла ру скай мо ве, 
лу на лі белчыр во набе лыя сця гі. Ха ця 
вы сту пы вуч няў пер шых кла саў ацэнь ва
ла ад мыс ло вая ка мі сія, то са май важ най 
спра вай у тур ні ры бы ла доб рая гуль ня.

* * *
У Ком п лек се школ з да дат ко вым на ву
чан нем бе ла ру скай мо вы ў Гай наў цы 23 
са ка ві ка ад чу ваў ся свя точ ны на строй, а гэ
та па пры чы не свят ка ван ня Дня Не за леж

нас ці Бе ла ру сі. У школь най ак та вай за ле, 
уп ры го жа най гер ба мі «Па го ня» і белчыр
во набе лы мі сця га мі, саб ра лі ся ўсе вуч ні 
і на стаў ні кі для ўша на ван ня со тых угод каў 
ства рэн ня Бе ла ру скай На род най Рэс пуб лі
кі. Ме ра пры ем ства па ча ло ся з выс лу хан ня 
гім на БНР «Мы вый дзем шчыль ны мі ра
да мі». Сло вы гім на бы лі бач ны на эк ра не 
і част ка ўдзель ні каў ура чы стас ці спя ва ла 
гімн уго лас. Саб ра ных пры ві таў вя ду чы 
ме ра пры ем ства, на стаў нік бе ла ру скай мо
вы Ян Кар чэў скі. Пра пат рэ бу су поль на га 
школь на га свят ка ван ня Дня Не за леж нас ці 
ска заў ды рэк тар бел лі цэя і бел гім на зіі Ігар 
Лу ка шук, які звяр нуў ува гу на вя лі кае зна
чэн не ства рэн ня Бе ла ру скай На род най 
Рэс пуб лі кі для су час на га ма ла до га па ка
лен ня бе ла ру саў, якое мае апі рыш ча ў сла
ву тым мі ну лым ста га до вай даў нас ці.

— Ура чы стыя і ра дас ныя свят ка ван ні 
Дня Не за леж нас ці вык лі ка юць моц ныя 
пе ра жы ван ні і эмо цыі. Не за мес цяць 
яны ве даў аб па дзе ях 1918 го да на бе
ла ру скіх зем лях, якія вуч ні зда бы ва юць 
пад час уро каў. Мне вель мі спа да ба лі ся 
вы сту пы вуч няў ва ўзнёс лым і пат ры я тыч
ным ду ху. Важ най спра вай пад час ура чы
стас ці бы ла так са ма ма стац кая част ка 
з су час най эст рад най му зы кай, па коль кі 
Дзень Во лі з’яў ля ец ца ра дас ным днём, 
— ска жа пас ля за кан чэн ня ўра чы стас ці 
ды рэк тар Ігар Лу ка шук.

Слоў наму зыч ны ман таж пад рых та ва лі 
вуч ні дру гіх кла саў бел лі цэя з да па мо
гай на стаў ні ка бе ла ру скай мо вы Яна 
Кар чэў ска га. Паз на ё мі лі яны саб ра ных 
з па дзе я мі 1917 і 1918 га доў, якія спры
чы ні лі ся да ства рэн ня Бе ла ру скай На
род най Рэс пуб лі кі, а так са ма рас па вя лі 
пра пер шы ўрад БНР, ар га ні за ван не 
бе ла ру скіх вай ско вых ча стак і дзяр жаў
ных струк тур на бе ла ру скіх зем лях. Ра
бі лі гэ та чы та ю чы ін фар ма цыі і прэ зен ту
ю чы на эк ра не фраг мен ты гі ста рыч на га 
філь ма. Юлія Пра ка пюк са ма раз ву чы ла 
і зай маль на прас пя ва ла твор «Па го
ня». З пат ры я тыч ны мі тво ра мі вы сту піў 
школь ны бе ла ру скі ка лек тыў «Зніч ка», 
які пра спя ваў пес ні «Сцяг» і «У гуш ча
ры». Спе ва коў пад рых та ва ла ма стац кі 
кі раў нік «Зніч кі» Ба жэ на Він цо нак. Трыо 
«Зніч кі», Да рыя Ва сі люк, Бар таш Ва сі
люк і На тал ля Му сюк за ха пі лі саб ра ных 
вы ка нан нем гім на «Ма гут ны Бо жа». 
Пас ля афі цый най част кі ўра чы стас ці 
вы сту пі лі вы ка наў цы эст рад ных бе ла ру
скіх тво раў. Ар тур Мар коў скі пра спя ваў 
пес ню «Тры ча ра па хі» гур та «N.R.M.», 
Та маш Друж ба і Яцак Друж ба зай г ра лі 
на акар дэ о не ме ло дыі вя до мых бе ла ру
скіх пе сень. Част ка саб ра ных па ча ла 
спя ваць, спа чат ку няс ме ла, а пас ля 
што раз ад важ ней. Вуч ні і на стаў ні кі ра
зы хо дзі лі ся з ак та вай за лы ва ўзнёс лым 
наст роі.

— Дзень Не за леж нас ці, гэ та вель мі важ
нае свя та для ўсіх бе ла ру саў на све це. 
Мы, бе ла ру сы ў Поль ш чы, год на адз на
ча ем гэ тае свя та. Аб па дзе ях ста га до вай 
даў нас ці га ва ры лі мы на ўро ках бе ла ру
скай мо вы. На ўра чы стас ці мож на ад
чуць свя точ ную ат мас фе ру і гэ та вель мі 
важ нае, — ска за ла бел лі цэ іст ка На тал ля 
Вась ко.

— Мне важ на ве даць аб на шым мі ну лым. 
Ства рэн не не за леж най Бе ла ру скай На
род най Рэс пуб лі кі бы ло вель мі важ най 
па дзе яй у гі сто рыі Бе ла ру сі і на ша га рэ гі
ё на, — га ва ры ла Мал га жа та Га лён ка.

— Мы сён ня зна ё мі лі ся са сва ёй гі сто ры
яй і свят ку ем на ша свя та, — за я віў Марк 
Ма роз.

Два ю рад ныя бра ты Та маш Друж ба і Яцак 
Друж ба ска за лі, што дзе ля ад зна чэн ня 
ра дас на га свя та, якім з’яў ля юц ца со тыя 
ўгод кі аб вяш чэн ня не за леж нас ці Бе ла
ру сі, па трэб ныя не толь кі пат ры я тыч ныя 
тво ры, але так са ма на род ныя бе ла ру скія 
пес ні, якія ве да юць ма ла дыя лю дзі і та му 
зай г ра лі вя до мыя бе ла ру скія ме ло дыі. 
На стаў нік Ян Кар чэў скі ска заў, што з Ба
жэ най Він цо нак вы ра шы лі су мяс ціць пат
ры я тыч ную і эст рад ную пра гра му на бе ла
ру скай мо ве, каб вы сту пы бы лі не толь кі 
ўзнёс лы мі і па ву чаль ны мі, але так са ма 
вык лі ка лі ра дасць у бел лі цэ і стаў.

vТэкст і фо та 
Аляк сея МА РО ЗА

Ад с вят ка ва лі со тую га да ві ну БНР
4 працяг
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Адгаданка АдгаданкаАдгаданка

Гэ тыя сло вы ксян дза Яна Твар доў
ска га пры во джу ў апош нія дні Вя лі ка га 
по сту як дэ віз яд нан ня з Бо гам, ака зан ня 
па кор лі вас ці і лю бо ві да на ва коль на га 
све ту і лю дзей.

У па ня дзе лак, 18 са ка ві ка пас ля цяж
кай хва ро бы на 77 го дзе жыц ця ады шоў 
Ян ка Ку біц кі, пен сі я нерчы гу нач нік, бы лы 
стар шы ня ча ром хаў скай праф са юз най 
ар га ні за цыі ў па ра воз ным дэ по, ін ст рук
тар ма шы ні стаў, гмін ны рад ны, сар дэч ны 

сяб ра, доб ра зыч лі вы і спа гад лі вы ча ла
век. З па кой ным мы бы лі ад на год ка мі. 
Сем га доў ву чы лі ся ў па чат ко вай шко ле, 
ды ў 1954 го дзе ра зам яе за вяр ша лі з тым 
толь кі, што Ян ка ву чыў ся ў VII а кла се, 
а я ў VII б. Быў ён вы дат ні кам па фі зі цы. 
Лю біў ра біць на ўро ках эк с пе ры мен
ты, тлу ма чыў фі зіч ны тэ зіс па за ко не: 
роз на і мен ныя по лю сы пры цяг ва юц ца 
адзін да ад на го, ад най мен ныя по лю сы 
ад ш тур х ва юц ца адзін ад ад на го. Бу ду чы 
ін ст рук та рам у па ра воз ным дэ по па ка ры
стаў ся во пы там і ў за ле на ву чан ня, пры 
вы ка ры стан ні фо та ка ме ры і тэ ле ві зій
на га ма ні то ра, ар га ні за ваў сап раў д ную 
кі на сту дыю. У час за нят каў удзель ні кі 
спрэ чак гля дзе лі воб раз у ма ні то ры быц
цам у тэ ле ві за ры. За па мя та лі ся мне два 
зда рэн ні, якіх ні ко лі не за бу ду. Ад ной чы, 
у пе рад ве лі код ную су бо ту ра бі лі мы з жон
кай па рад кі на па на двор ку. Не спа дзя ва
на дак ра ну ла ся яна да пуш ча най у ход 
ды ска вай пі лы і раз рэ за ла да лонь да 
па ло вы. Не аб ход на спат рэ бі ла ся за вез ці 
яе ў Гай наў ку ў шпі таль. Ян ка, як толь кі 
да ве даў ся аб вы пад ку, зра зу пры е хаў на 
сва ім „ма люш ку”, ды за вёз у баль ні цу. За 
пас лу гу не ўзяў ні за ла тоў кі. Так бы ло і са 
мною ў 2000 го дзе, ка лі я збі раў ся па е
хаць у Баб роў ку, каб узяць у ста ра жы лаў 

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.

вы дат ны лёт чык, туз = 4 _ 33 _;
паў ноч на а ме ры кан скі дзі кі бык, як наш 
зубр = 9 _ 22 _ 21 _ 10 _ 1 _;
пра сто ра для пра ез ду па між за бу до ва мі 
з ма ста вой і тра ту а ра мі = 3 _ 15 _ 11 _ 
27 _ 29 _ 2 _;
б’е, не заб’е ты дзень да Вя лі кад ня = 18 
_ 20 _ 16 _ 25 _ 26 _;
вад касць, якая змяш чае вы цяж ку з рас
лін на га рэ чы ва = 6 _ 7 _ 14 _ 5 _ 17 _ 
8 _;
цем ра = 28 _ 12 _ 23 _ 24 _;

1.
2.

3.

4.

5.

6.

гу ма вы або ме та ліч ны аб руч на во ба дзе 
ко ла = 13 _ 35 _ 34 _ 19 _;
не сон = 32 _ 31 _ 30 _.

(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.

7.

8.

Ад каз на ад га дан ку з 10 ну ма ра
За мо ва, ка ляя, мі сты ка, юра, дзік, ало вак, 

Ка ін, ме сяц, Бру ней, хор, жы вец, пад цёк.
Ра шэн не: Мо ва лю дзей та кая, якім бы ло 

іх жыц цё.
Кніж ную ўзна га ро ду вы сы ла ем Анне Дэм’-

я нюк з БельскаПадляшскага.

Спя шай ма лю біць 
лю дзей, так хут ка 
ады хо дзяць

ін тэр в’ю пра бе жан ства. «Ты што, ачу меў, 
каб на ро ва ры ў Баб роў ку ехаць, — нас
ця ро жыў ся сяб ра. — Па кінь ро вар на 
па на двор ку, а я ця бе на ма шы не за вя зу». 
І мы з Ян кам зра бі лі нез вы чай ную эк скур
сію. У Зу ба чах ме лі мы па вяр нуць у Баб
роў ку, дык па да лі ся на Ян цэ ві чы. «Дык 
мы не ту ды па е ха лі», — ка жу пры я це лю. 
«Ве даю, — га во рыць з ус меш кай сяб ра. 
— У Баб роў ку за е дзем з дру го га бо ку. 
Па ка жу та бе на Пуль ве мя жу Ча ром хаў
скай і Ну рэц кай гмін. За тым зве да ем Клю
ка ві чы, Та ка ры і кас цёл, у якім я шлюб 
браў». Так бы ло. А як да моў вяр та лі ся, 
дык Ян ка за га даў пра ва слаў ны мо гіль
нік у Ча ром се на ве даць. «Па ба чыш, 
Ва ло дзя, — га ва рыў Ку біц кі, — коль кі 
на шых сяб роў там спа чы вае». Та кім быў 
мой пры я цель. А як рад ным з Фаб рыч
най быў, дык у сва ёй ква тэ ры кан то ру 
рад на га ар га ні за ваў ды на вед валь ні каў 
пры маў. Заў ва гі і пра па но вы на пісь ме 
ў гмі ну па да ваў і пісь мо ва га ад ка зу па
тра ба ваў. Ні вод най хі бе не ад пус ціў. Як 
на пен сію ады хо дзіў, мне аса бі ста за пра
шэн не да ха ты пры вёз. «Дык пры чым жа 
тут я? — га ва ру. — Сва іх ка лег па ра бо
це пра сі». — «Ты, Ва ло дзя, са мы леп шы 
ка ле га». Па фі зі я но міі Ку біц кі на па мі наў 
прэм’ ермі ніст ра Хаў з не ра. Заў ж ды вя
сё лы, з ус меш кай, жар там ве ся ліў кам
па нію. За ста лі ся па Ім па мят ныя здым кі 
з эк скур сіі ў Ка зі межДоль ны, На лэн чуў, 
Кен т шын і Май да нак.

Спа чы вай у па коі, да ра гі сяб ра! Ня хай 
зям ля Та бе пу хам бу дзе!

vУла дзі мір СІ ДА РУК

На Вя лік дзень
Свя точ ны Ве лі код ны ку то чак Га лі ны Бі рыц кай, 

жы хар кі вё скі Плян та На раў чан скай гмі ны Гай наў-
ска га па ве та. 

Фо та Ян кі Це лу шэц ка га

Най гор шы ка ва лак
За раз вель мі не бяс печ на ехаць ва я вод скай да ро гай № 687 на двух кі

ла мет ро вым яе ад рэз ку ў Но вым Ляў ко ве ад мо ста на ра чул цы Баб роў
ка да чы гу нач на га пе ра ез да ў вёс цы Плян та На раў чан скай гмі ны Гай
наў ска га па ве та. Гэ ты ка ва лак да ро гі ні як не мо жа да ча кац ца са лід на га 
ра мон ту ма ста вой. Тут уха бі на за ўха бі най. Тут то ля ско чуць ры со ры 
лег ка ву шак. А як тут ехаць на ро ва ры, то за біц ца мож на. Бы лі на гэ тым 
ад рэз ку ша шы па пе ра джаль ныя да рож ныя зна кі, але іх за бра лі пе рад 
во сен ню мі ну ла га го да.

На мае прось бы ад ра ман та ваць да ро гу Пад ляш скае праў лен не ва я
вод скіх да рог у Бе ла сто ку дае пісь мо выя, так мо віць, пры хіль ныя ад ка зы, 
але вы шэй з га да най ма ста вой не ра ман туе. Абя цан кіца цан кі... Апош няе 
пісь мо ППВД прыс лаў мне ў па чат ку са ка ві ка гэ та га го да. Зру ху ні я ка га. 
Моў, мы ў Бе ла сто ку, ад вас, жы ха роў Ляў ко ва і Плян ты, да лё ка.

А ра бо чыя да рож най служ бы са ма хо дам ез дзяць сю дою амаль што
дзень. Яны, быц цам, ні чо га не ба чаць або пры кід ва юц ца, што не ба чаць. 
Ад ной чы ехаў я на ро ва ры ў кан цы во се ні мі ну ла га го да і ба чыў, як яны 
ра ман та ва лі ма ста вую: бра лі з пласт ма са ва га мя шоч ка ка мя кі г.зв. бі ту міч
най ма сы, кі да лі іх у да рож ныя вы бо і ны і ўбі ва ліўці ска лі аб ца са мі гу мо вых 
бо таў. Мі ну ла год няя во сень бы ла даж дж лі вая і як раз у той дзень па даў 
дождж. Бі ту міч ная сма лі стая ма са доў га не па ля жа ла на ма ста вой. Бы ла 
і знік ла як кам фо ра. Як ка жуць, са ба ку на бу ду та кі ра монт. (яц)

(22.03. — 20.04.) Час на сме лыя пла ны і но-
выя твор чыя за ду мы. Твая па ра да і да па мо га 
бу дуць мець ца ну. Твае ідэі — про ста ге ні яль-
ныя! Але 1-4.04. мо жаш апы нуц ца ў аг ні за ця-
тай кры ты кі. Ня кеп скае зда роўе і на строй. 
Усе кра са віц кія дні бу дуць прыў к ра ша ны 
нот кай нез вы чай нас ці. Ста рай ся не вы да ваць 
гро шай (аж да 23.04.).
(21.04. — 21.05.) Важ ныя спра вы на бя руць 
тэм пу, але з но вы мі пла на мі па куль стры май-
ся. Ва кол ця бе пры яз ныя лю дзі. Зай май ся 
са бой і сва і мі спра ва мі. Но выя кан так ты. У па-
ры, на ват ка лі бы ло не вель мі доб ра, ус вя до-
мі це тое, ча го вам трэ ба. Вар та змя ніць хат ні 
гра фік. На пра цы ад раб ляй «хва сты», кан чай 
ста рыя пра ек ты. Ве не ра ады ме та бе га ды, 
мар ш чы ны і кі лаг ра мы!
(22.05. — 22.06.) Ра бі важ нае. Леп шыя дні 
ўжо неў за ба ве. Будзь ас ця рож ны ў па чуц цях 
і фі нан сах. 3-5.04. ца ні сва іх пра ціў ні каў, каб 
не ўвай с ці ў кан ф лікт з мац ней шы мі. 4-6.04. 
твае ар гу мен ты мо гуць не тра піць да ад ра са-
таў. 4-6.04. мо жаш пар ваць цяж кія для ця бе 
ад но сі ны. 3-5.04. не па рань ка гось ці неп ра-
ду ма ным сло вам. Сха дзі да ле ка ра; 4-6.04. 
штось ці мо жа ця бе тур ба ваць у зда роўі.
(23.06. — 23.07.) Марс да дасць та бе ад ва гі 
і га ран та ваць бу дзе ўда чы ў ін ша га по лу. Хут-
чэй заб’ ец ца тваё сэр ца. У ін та рэ сах без цяж-
кас цей даб’ еш ся ўдач. Рух у ін та рэ сах і боль-
шыя гро шы. Кры ху нер во вы час на пра цы, 
на спі не по дых кан ку рэн цыі. Ад чу еш ся бе 
ма ла дзей шым, тан чэй шым, больш спраў ным; 
дбай аб фор му. Ра ку з апош ніх дзён зна ку па-
гра жае кан ту зія ці пе ра лом, на ват до ма.
(24.07. — 23.08.) На пра цы ўсё афор міш, але 
не га цы я цыі з бліз кі мі мо гуць ця бе пе ра рас ці. 
Ін ве стуй у ся бе. 1-3.04. апа ну еш но выя ве ды, 
но вую ўме ласць. 1-4.04. зда бу дзеш сім па тыю 
мно гіх лю дзей, іх удзяч насць і пад трым ку. Са-
маў пэў не насць, ве ра ў свае сі лы. Апе ра тыў-
насць і рэф лекс. Не бой ся раз моў аб пра цы 
і за пра цу. Тра піш да кож на га і пе ра ка на еш 
усіх. Але не вы ры вай ся за ра на да ні чо га 4-
6.04. 1-4.04. бу дзеш кры ху ля ні вы і не ах вот ны 
пры ды е це ці прак ты ка ван нях; не кі дай іх — неў-
за ба ве пах ва ліш ся су пер фі гу рай!
(24.08. — 23.09.) Не пад да вай ся! Ёсць рэ чы, за 
якія вар та паз ма гац ца! Ра зум ныя ра шэн ні пры-
ня суць пос пех. Пе ра ско чыш кож ную пе раш-
ко ду, за аш ча дзіш час і гро шы. Трэ ба бу дзе зрэ-
ві да ваць пла ны і ўвес ці пап раў кі, кон чыць па ча-
тае. З 5.04. (да 9.04.) — ідэ аль ны час на за ру чы-
ны і шлю бы. Зда роўе не па він на пад вес ці, але 
дбай аб гор ла, глан ды і ву шы. 4-6.04 мо гуць 
вы лез ці не ка то рыя не да хо пы і за няд бан ні.
(24.09. — 23.10.) Ад к ры еш ся на но выя ўра-
жан ні. Схо чаш па да рож ні чаць, зна ё міц ца 
з людзь мі і мес ца мі. 1-3.04. ка рыс ныя зна ём-
ствы. Мац ней у па чуц цях. Але не будзь лёг ка-
дум ным. Бу дзеш праг ны, бе скам п ра міс ны. 
Па куль не куп ляй аў та ма шы ны (аж да 15.04.). 
За няд баў важ ную спра ву? Шэф бу дзе час-
цей гля дзець та бе на ру кі. З 5.04 (да 9.04.) 
па я віц ца на го да для ка рыс най ін ве сты цыі. 
Доб ры мо мант па чаць ста рац ца па ху дзець 
і кан к рэт на ўзяц ца за спра ву.
(24.10. — 22.11.) Доб ра бу дзеш ад чу ваць ся бе 
з людзь мі, і ўза ем на. Не вы да вай за роб ку ў шын-
ках! Не ба дае та бе поў нае по ле, каб па ка зац ца. 
Кем лі васць, за ся ро джа насць, са маў пэў не насць. 
Зор кі пад т рым лі ва юць твае ме ра пры ем ствы. Зя-
лё нае свят ло для шу ка ю чых ка хан ня. Але 3-5.04. 
не ляп ні ліш ня га. Твая да па мо га ін шым бу дзе не-
а цэн ная. Не ра бі боль шых па ку пак (асаб лі ва ро-
ва ра, аў то, элек т ро ні кі) аж да 15.04.
(23.11. — 22.12.) Бу дуць на го ды для збі ран-
ня но ва га дос ве ду. Ас ця рож насць дасць 
аб мі нуць та бе паст кі. 1-4.04. бу дзеш кры ху 
скна рай і ны ці кам. Па чуц цё ста бі лі за цыі і бяс-
пе кі ў сфе ры фі нан саў; за бяс пе чыш ся на вы-
па дак ры зы кі. Ра ма ны не ма юць бу ду чы ні (аж 
да 23.04.). Ля нот на, але ста рай ся вы ка наць 
свае аба вяз кі. Фі нан са ва спа кой на. Ва ру-
шыш ся на па вет ры.
(23.12. — 20.01.) Пры ліў но вых сіл, ра дасць 
і во ля дзе ян ня. Бу дзеш як маг ніт для ін ша га по-
лу. Пос пе хі ў кам па ніі, уда чы ў лю бо ві, зыч лі-
васць ка лег. Ха ця маг чы мыя кан ф лік ты ў па ры. 
На пра цы што па се еш, неў за ба ве пры ня се за-
від ны плён. Лепш за ро біш, а вы да сі менш. Але 
1-5.04. не будзь ліш не кры тыч ным.
(21.01. — 19.02.) Возь меш на ся бе за дан ні, 
пат ра бу ю чыя са ма стой нас ці і хут кіх ра шэн-
няў. Не ўспры май лёг ка ас ця рог і не бяс пек, 
бо сі ла ў ця бе ця пер мен шая. Маг чы мыя 
спрэч кі, асаб лі ва 4-6.04. 1-5.04. усю ды бу-
дзеш ба чыць во ра гаў. Але 1-3.04. мо жаш 
зас на ваць сваю фір му, за пі сац ца на кур сы. 
Ва да лей з апош ніх дзён зна ку мо жа за ра біць 
на чым сь ці не ты по вым. 3-5.04. піль нуй ся, каб 
не па ла мац ца і не тра піць у ава рыю.
(20.02. — 21.03.) Скон чац ца праб ле мы, а лю-
дзі, якія аб мя жоў ва лі тваю сва бо ду, да дуць 
та бе сва бод ную ру ку. Раз ліч вай на шчас лі выя 
вы пад кі, пад трым ку на ва кол ля. Раз гар неш кры-
лы! Но выя зна ём ствы і ра ма ны. Але 1-5.04. 
мо гуць вяр нуц ца ста рыя кан ту зіі ці праб ле мы 
са зда роў ем, а 4-6.04. трэ ба бу дзе за няц ца 
спра ва мі, да якіх ты не ха цеў бы вяр тац ца.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ
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