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У Гайнаўцы ў белліцэі і белгім
назіі ў канцы школьнага года 
спаткаліся вучні, настаўнікі 
і асобы зпаза школы, якія мелі 

дачыненне да праекта «Комплекс школ 
з дадатковым навучаннем беларускай 
мове ў Гайнаўцы — Акадэміяй развіцця 
ключавых кампетэнцый». Больш за 600 
тысяч злотых еўрасаюзных сродкаў 
у рамках праекта было выдаткаваных, 
між іншых, на засваенне новых ведаў, 
павышэнне ўмеласцей вучняў і арганіза
цыю для іх экскурсій у вышэйшыя наву
чальныя ўстановы Варшавы і Беластока. 
Вонкавыя сродкі з праекта былі выдатка
ваны таксама на пакупку сучаснага аду
кацыйнага абсталявання для школьных 
кабінетаў. У актавай зале Гайнаўскага 
белліцэя адбылося падвядзенне вынікаў 
праекта, падчас якога была магчымасць 
пазнаёміцца з нядаўна купленымі дапа
можнікамі і абсталяваннем кабінетаў бія
логіі, фізікі і хіміі.

Сабраных у актавай зале прывітала ві
цэдырэктар Гайнаўскага белліцэя Ніна 
Лукасік, якая коратка падвяла вынікі пра
екта, рэалізаванага на працягу двух га
доў у Комплексе школ з дадатковым на
вучаннем беларускай мове ў Гайнаўцы. 
Віцэдырэктар Ніна Лукасік падзякавала 
Кансультацыйнаадукацыйнай суполцы 
«Навігатар» з Беластока і яе прадстаўні
кам Адаму Хоцею і Агнешцы ФедарукМа
лец, якія кіравалі рэалізацыяй згаданага 
праекта.

— Праект «Комплекс школ з дадат
ковым навучаннем беларускай мове 

ладзілі мы многа пазаўрочных заняткаў, 
праводзілі майстаркласы для нашых 
вучняў і настаўнікаў. У праекце прынялі 
ўдзел ажно 252 вучні і 30 настаўнікаў, 
— паінфармавала віцэдырэктар Ніна 
Лукасік. — Нашы вучні знаёміліся ў час 
заняткаў з рознымі прафесіямі, са сваімі 
слабымі і моцнымі бакамі, а таксама ву
чыліся прадпрымальнасці. Былі ў нас за
няткі па біялогіі, фізіцы, хіміі, матэматыцы 
і па англійскай ды нямецкай мовах, якія 
давалі магчымасць павысіць веды і ўме
ласці вучняў па гэтых прадметах. Важ
на, што заняткі адбываліся ў невялічкіх 

групах і, можна сказаць, што некаторыя 
былі амаль індывідуальнымі. Выязджалі 
мы на экскурсіі ў Варшаву і Беласток. 
Нашы вучні пабывалі там, між іншым, 
у Варшаўскім політэхнічным інстытуце, 
Беластоцкім політэхнічным інстытуце, 
Універсітэце ў Беластоку, дзе прымалі 
ўдзел у занятках, якія вялі навуковыя 
супрацоўнікі. Пабывалі мы ў Нацыяналь
ным музеі і Цэнтры адукацыі «Капернік» 
у Варшаве. Былі таксама ў Карыцінах, 
дзе спецыялісты Цэнтра прыроднай аду
кацыі знаёмілі нашых вучняў з багатай 
калекцыяй расліннасці Падляшскага ба

танічнага сада. Вельмі важнымі для нас 
з’яўляюцца абсталяванне і дапаможнікі, 
якімі ўжо карыстаемся на занятках біяло
гіі, фізікі, хіміі, а цяпер атрымліваем кніж
кі і дапаможнікі па матэматыцы.

— Мы вельмі рады, што ў рамках пра
екта атрымалі вартасныя дапаможнікі 
і абсталяванне кабінетаў, што дазваляе 
вучыцца больш эфектыўна. Нашы вучні 
многаму навучыліся падчас пазаўрочных 
заняткаў, вучыліся творчаму думанню. 
Праект быў цікавай і вартаснай дарогай 

Белліцэй і белгімназія 
— Акадэміяй развіцця ключавых кампетэнцый

ў Гайнаўцы — Акадэміяй развіцця клю
чавых кампетэнцый» рэалізавалі мы 
два гады. Аднак усё пачалося з візіту 
прадстаўнікоў суполкі «Навігатар», якія 
запрапанавалі нам удзел у праекце. Мы 
моцна ўдзячны Адаму Хоцею і Агнешцы 
ФедарукМалец, якія дапамагалі нам рэ
алізаваць праект, а раней хадайнічалі за 
атрыманне еўрасаюзных сродкаў на ас
нашчэнне нашай школы ў сучаснае аду
кацыйнае абсталяванне і дапаможнікі. 
Усё гэта мы атрымалі ў рамках праекта, 
на які было выдаткаваных больш за 600 
тысяч злотых еўрасаюзных сродкаў. На

vТэкст і фота Аляксея МАРОЗА

n Настаўніца біялогіі Аліна Пліс

n Віцэ-дырэктар Ніна Лукасік (стаіць справа) падзя-
кавала Адаму Хоцею і Агнешцы Федарук-Малец з супол-

кі «Навігатар» за дапамогу ў рэалізацыі праекта
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Сваімі вачыма

Поў ня ме ся ца, 
сон ца, жыц ця

Ваенны парад
і мірная 
Алексіевіч

Ва ен ны па рад скла да ец ца з трох га лоў
ных груп удзель ні каў. Пер шая гэ та тыя, хто 
на ўсё, што ад бы ва ец ца, уваж лі ва па зі рае 
з вы со кай тры бу ны звер ху ўніз. Дру гая 
гру па не пас рэд на мар шы руе па пля цы 
або едзе па ім на све жа па фар ба ва най 
тэх ні цы. Ну і апош няя, гэ та тыя, хто на зі рае 
за пер шы мі дзвю ма з больш ніз кіх па вер
х няў якія не му сяць уз вы шац ца над лі ні яй 
да ляг ля ду. Для трэ цяй гру пы не пас рэд ны 
ўдзел па жа да ны, але не аба вяз ко вы для 
ўсіх. Бо на гэ ты вы па дак для іх пры ду ма ны 
тэ ле ві зар, які хо чаш не хо чаш а па ка жа 
ў леп шым свят ле ўсё, што ад бы ва ец ца, 
а асаб лі ва гэ ных пер са на жаў, та кіх пры го
жых і за ся ро джа ных, якія ўзвы ша юц ца над 
той лі ні яй да ляг ля ду.

Дру гая ка тэ го рыя ўдзель ні каў цяж ка 
пра цуе над тым, каб усё бы ло да клад на 
і да ска на ла. Гэ та вы ступ без пра ва на па
мыл ку. Не ў тэ ат ры ж. Тут пуб лі ка, тая што 
на тры бу нах, мо жа не зра зу мець па мыл ку 
і па лі чыць яе пра ва ка цы яй. Трэ цяя ж ка
тэ го рыя, што на зі рае за ўсім як заў сё ды 
з зям ной па вер х ні або праз тэ ле ві зар, 
ап лач вае ты та ніч ныя на ма ган ні дру гіх, і ча
са мі на ват і не па даз рае пра гэ та. А вось 
пер шая ка тэ го рыя, тая, што на вы со кіх 
тры бу нах, зай мае цэн т раль нае мес ца ў гэ
тай па дзеі. Бо як не кру ці, тут усё для яе. 
І па рад, і гле да чы, і тэ ле ві зар. І па вя лі кім 
ра хун ку на пэў на так ім усім і трэ ба. І пер
шым, і дру гім, і трэ цім.

У Бе ла ру сі 3 лі пе ня прай шоў та кі ва ен ны 
па рад. І пры све ча ны ён быў афі цый на му 
Дню Не за леж нас ці. Сло ва „афі цый на му” 
клю ча вое ў тым ска зе, бо яс на, што ўра чы
стас ці ад бы ва лі ся не ў го нар 100год дзя 
Бе ла ру скай На род най Рэс пуб лі кі, і не ў го
нар пры няц ця Дэк ла ра цыі аб дзяр жаў ным 
су ве рэ ні тэ це Бе ла ру сі, якая да не за леж нас
ці мае не пас рэд нае да чы нен не. Афі цый ная 
да та пры мер ка ва ная да выз ва лен ня Мін ска 
ў 1944 го дзе ад ня мец кіх вой скаў са вец кі мі. 
На пэў на та му і мар шы ра ва лі па бе ла ру
скай ста лі цы ся род ін шых і ра сій скія дэ
сан т ні кі як спад ка ем цы са вец ка га вой ска. 
А мо жа і не толь кі з тае пры чы ны мар шы ра
ва лі. Мо жа за ха це ла ся ім так, вось і пай ш лі 
ва ен ным мар шам. А хто ім за ба ро ніць? 

І кі тай скія ва я кі пай ш лі. Маў ляў, а чым яны 
гор шыя? Ча му б і ім не прай с ці ся па Еў ро пе 
са збро яй у ру ках?!

А ў гэ ты час у не за леж ных СМІ з’я ві ла
ся ін фар ма цыя, што на Га ра дзен ш чы не, 
якая 3 лі пе ня 1944 го да па ра ней ша му 
бы ла пад ня мец кай аку па цы яй, і дзе па 
сён няш ні дзень яш чэ ані як не аб г рун та ва
лі ло гі ку свят ка ван ня не за леж нас ці ў гэ ту 
да ту, узя лі ды ад мо ві лі ся...не, не, не... не 
ад вай ско ва га па ра ду, а ад кні жак па куль 
што адзі най бе ла ру скай но бе леў скай лаў
рэ ат кі Свят ла ны Алек сі е віч. Пры чым кніж кі 
пе рак ла дзе ныя на бе ла ру скую мо ву, што 
як бы сім ва лі зу ец ца са свя там Не за леж
нас ці. Але і гэ та не да па маг ло. Ад мо ві лі ся 
і ўсё тут. Як ка жуць, без аб’ яў лен ня вай ны.

Ну яс на, што Свят ла на Алек сі е віч гэ
та не ра сій скія дэ сан т ні кі, якім ад мо віць 
мар шы ра ваць па бе ла ру скай ста лі цы 
ў юбі лей ны год БНР і ў афі цый ны Дзень 
Не за леж нас ці па ўсё той жа афі цый най 
вер сіі ніх то не за ха цеў. Наш па куль што 
адзі ны но бе леў скі лаў рэ ат ча ла век мір ны, 
і ў ло гі ку ва ен ных па ра даў сла ба ўпіс ва
ец ца. Алек сі е віч на столь кі лю біць тых дэ
сан т ні каў, і ра сій скіх, і бе ла ру скіх, і ін шых, 
што хо ча, каб яны больш ні ко лі не гі ну лі 
са мі, і не за бі ва лі ін шых так са ма. Та му і на
пі са ла для ўсіх іх, і ўсіх нас, што „у вай ны 
не жа но чае аб ліч ча”. Толь кі ві даць не ўсе 
хо чуць, каб гэ тая муд расць ста ла ўсе а
гуль ным бе ла ру скім зда быт кам. Вунь жа 
мар шы ра ва лі на ва ен ным па ра дзе гэ тым 
го дам і жан чы ны ў вай ско вых мун дзі рах. 
Ды яш чэ як мар шы ра ва лі. Не горш за тых 
ін ша зем ных дэ сан т ні каў.

Дык вось, ніх то з та го па ра ду, да якой 
бы гру пы ўдзель ні каў яны не ад но сі лі ся, 
так і не змо гуць пра чы таць раз ва гі на шай 
пер шай но бе леў скай лаў рэ ат кі ў біб лі я тэ
цы, ка лі яны жы вуць на Га ра дзен ш чы не. 
Га ра дзен ш чы на ад мо ві лі ся ад кніг. Ну хоць 
бы ска за лі чым яны не згод ныя з фі ла со фі
яй Алек сі е віч! Ні чо га не ска за лі. Ві даць не 
чы та лі яе. Ну а як ім па чы таць гэ тыя кні гі, 
ка лі яны ад іх ад мо ві лі ся?! Ця пер, на ват ка лі 
за хо чуць, не па чы та юць.

І за меж ным дэ сан т ні кам не змо гуць даць 
па чы таць. А шка да. Мо жа шмат бя ды змаг
лі б пра ду хі ліць. Ну а што кры ху лепш зра
зу ме лі б ся бе, ды не толь кі ся бе, дык гэ та 
да клад на.

vВік тар СА ЗО НАЎ

Апош ні ты дзень чэр ве ня пра вёў 
я ў сва ім баць коў скім до ме. Як пі саў 
я ўжо не ад ной чы, ці шы ня за раз там та
кая, што доў гі мі хві лі на мі ап ра ча вет ру 
і шу му дрэў не па чу еш жы во га звя ры на
га ці ча ла ве ча га гу ку. А ка лі ўя віць са бе 
на пры клад со неч ную спё ку, якая льец ца 
ў аб са лют ным спа коі за мер лай рас лін
нас ці ці су ці ша ных пту шак, то ад чу ван не 
біц ця ўлас на га сэр ца да каз вае, што ты 
ў рэ аль ным жыц ці, а не ў ней кім апа ка ліп
тыч ным сне. У рэ аль нас ці мож на цэ лы 
дзень пра ся дзець на ла вач цы пе рад 
до мам і не па ба чыць ані ад ной жы вой 
ду шы, якая іш ла б па ву лі цы. Га во ра чы 
пра жы вую ду шу, маю на ўва зе не толь кі 
ча ла ве ка, але вя ско ва га ка та ці са ба ку. 
Бо з’яў ля юц ца ўжо здзі чэ лыя ка ты і са ба
чыя стат кі, што ван д ру юць па пу сту ю чых 
мяс цо вас цях у по шу ках кор му. Су стрэць 
та кую ча ра ду паў га лод ных і раз’ ю ша ных 
са бак не жа даю ні ко му. Та му з пер шай 

цем рай ле пей ся дзець у ха це і не вы хо
дзіць на па на дво рак. Ноч чу пат ра пяць 
яны так не вы нос на выць, што не толь кі 
не да юць за снуць, але і дры жы кі стра ху 
разпо раз пра бя га юць па спі не. У дзень 
па ву лі цы пра е дзе не каль кі ма шын 
і пат ру лёў па меж ні каў на ма та цык лах 
ці ад мыс ло вых джы пах. Не ві даць яш чэ 
ту ры стаў на ро ва рах. Ві даць, яш чэ не 
се зон на па ез д кі ў глу ха мань уз бя рэж жа 
Бе ла веж скай пуш чы.

Ме на ві та бліз касць пуш чы з’яў ля ец ца 
пры чы най сво е а саб лі вай ме тэ а ра ла гіч
най з’я вы ў пры пуш чан скіх вё сках, якой 
з’яў ля ец ца мен шая коль касць даж джу 
ў па раў нан ні з су сед ні мі мяс цо вас ця мі. 
Сам быў я ў вя лі кім здзіў лен ні, ка лі ўсю 
да ро гу з Бе ла сто ка ў род ны Доў гі Брод 
пра е хаў я пад ліў нем даж джу, а гэ та во
сем дзе сят кі ла мет раў. За е хаў шы на мес
ца, не па ба чыў я ані вод най ка лю жы ны 
ці пра мок лай зям лі. На маё пы тан не, ці 
ў нас не бы ло даж джу, баць ка спа кой на 

ад ка заў, што не бы ло і ві даць яш чэ доў
га не бу дзе. Ра ні цай упа ла не каль кі кро
пель, але бы ло іх столь кі быц цам ба цюш
ка кра пі лам пак ра піў або кот нап ла каў. 
На ват не па ра сі ла. Вось та кія кар цін кі 
па ві та лі мя не ў па чат ку па быў кі ў род най 
вёс цы. По тым пай ш лі апад кі даж джу, але 
доў га ча ка ныя лі січ кі так і не з’я ві лі ся ў на
ва коль ных ля сах. Ве даю, што зза гэ та га 
ся род грыб ні коўша лен цаў пра ка ці ла ся 
хва ля дрэн ных эмо цый, бо без дай пры
чы ны па ча лі яны сва рыц ца са сва і мі бліз
кі мі і су се дзя мі. А ў не ка то рых вы пад ках 
яны пры гад ва лі са бе за бы тыя за мо вы 
і шап тан ні, каб наш ко дзіць абыка му, хто 
ў той мо мант тра піць пад ру ку.

А мо жа поў ня ме ся ца і яго заць мен не 
не як пат ра пі лі так зак ру жыць у аба ры ген
скіх пуш чан скіх га ло вах? Вя до ма, пе ры
яд лет ня га сон ца ста ян ня заў сё ды дзей
ні чае на на шы ду шы і сфе ру эмо цый. 
Ка лі дак лас ці яш чэ свя та Яна, ка лі сон ца 
іг рае ко ле ра мі з са ма га свай го ўсхо ду 

і па ку пац ца ў яго пром нях, то так як ат
ры маць цу доў ную моц кос ма су ў на ша 
ча ла ве чае це ла. У гэ тым го дзе на бяс х
мар ным не бе яно са мо ку па ла ся і іг ра ла 
без ліч чу ад цен няў сва ёй свет лас ці. Ні чо
га за тым дзіў на га, што на Яна ве ча рам 
па ча лі раз га рац ца ку паль скія вог ніш чы 
дзе ля ачыш чэн ня аг нём і ва дою. Гэ ты пе
ры яд — час зё лак, ва раж бы, спля цен ня 
ў між ча ла ве чым ва ры ян це ду хоў на га 
з ця лес най жар с цю. Па трэ ба пра даў жэн
ня ро ду ча ла ве ча га ат рым лі вае гэ ты мі 
дня мі кас міч напры род нае блас лаў лен
не. Бо мо жам ра зам з зям лёю, ва дою, 
аг нём, сон цам і зор ка мі зак ру жыц ца 
ў адзі ным, уза е ма су цэль ным тан цы та ям
ні цы жыц ця. Зак ру жыц ца ў ачыш ча ным 
ад пош лас ці, крыў д лі вас ці, гне ву тан цы, 
за ся ро джа ным на по шу ках сва іх па па
рацькве так. А кож на му з нас, у кож ным 
уз рос це з’яў ля ец ца яна ў ін шым выг
ля дзе. Бо пам к нен не да даб ра і на дзеі 
— наш унут ра ны ім пе ра тыў зям но га ван
д ра ван ня. Та му, ка лі ба чым і чу ем, што 
лю дзі ра дас на суст ра ка юць, ня гле дзя чы 
на ўзрост, кас міч ны сон цаз ва рот, то пры
нам сі ве да ем, што зям ля яш чэ жы вая сва
ёй сі лай. Хо піць гля нуць, як гэ та вы гля дае 
ў кра і нах усіх на шых паў ноч ных су се дзяў, 
дзе ку паль скі пе ры яд на да лей з’яў ля ец ца 
га лоў ным свя там і па рад кам іх ня га кас ма
га ніч на га све ту. Па ба чыць пры га жосць 
па між не бам і зям лёю, зна чыць у шчас лі
вас ці пе ра жыць на ша жыц цё.

vЯў ген ВА ПА

Па не вя до мых пры чы нах, па ва лі ла ся 
мая лет няя кух ня. Так са бе ста я ла, рап там 
рух ну ла. Ней кі час та му. Та кая са лід ная! 
Му ра ва ная, на тоў стым пад мур ку. На рэш
це друз, цэг лу і раз бі тыя да хоў кі сап х ну лі 
мы са сва і мі бе ла ру скі мі сяб ра мі з Гай наў кі 
ў вя лі кую яму. На па кі ну тым пад мур ку, які 
з вяс ны дэ ка ра тыў на аб рос хме лем і ві наг
рад най ла зой, я па ста віў квет кі ў чы гун чы
ках, бе лыя і чыр во ныя ге ра ні. За ста ла ся 
яш чэ бе тон ная лес ві ца, якая вя дзе ў ні ку ды 
... хоць ця пер, ка лі ўпа лі сце ны кух ні, цал
кам ад к ры ла ся пра сто ра не ба. У ага ро дзе 
ця пер больш со неч на га свят ла і ме сяч на га 
сяй ва ды зо рак у па год лі выя но чы. Я на 
пры ступ ках стаў лю тэ ле скоп і ўзі ра ю ся на 
іх. Ча сам аж да сві тан ня. Але ня ма та го зло
га, каб не вый ш ла на доб рае. У мя не ня ма 
ўжо лет няй кух ні, якая мне не па да ба ла ся 
за сваю не а дэк ват ную цаг ля насць на фо не 
драў ля най ар хі тэк ту ры ма ёй вё скі, але я ат
ры маў за тое та кую плат фор му... Не гра ма
дзян скую — аст ра на міч ную! Зор кі ва бяць 
мя не сва ім роў ным свят лом больш, чым 
ас ляп ля ю чая ўспыш ка мі рэ пар цёр скіх фо
та а па ра таў па лі ты ка. Сён ня яе зор ка — той 
або ін шы. Не іс нуе больш на па лі тыч ным 
не бас хі ле Туск, ёсць Схе ты на. Ня ма ідэ а ла
гіч на най руп лі ва га Юрэ ка, ёсць апан та ны 
Жа лек. Ка пер ні кан ская тэ о рыя вы піх ван ня 
леп шых гро шай гор шы мі най больш па цвяр
джа ец ца ў па лі ты цы. Ка чын скі яш чэ ёсць, 
але з ча сам і яго па ме нее. Ці, маг чы ма, 
больш да клад на: мен шае ён больш, чым яр
чэй га рыць. Гэ та па доб на на тэр мі наль ную 
ста дыю па мі ран ня зо рак. Спа чат ку яны ста
но вяц ца ра задзь му ты мі, б’юць па ва чах ага
наль ным свят лом, або гас нуць да бе ла га 
кар лі ка, раз бу ра юц ца ў са бе, або ў аг ром
ным вы бу ху звыш но вай зор кі рас сы па юц ца 
ў кос ма се дзын д рай ад зга рэ ла га ме тэ а ры
та. З яе бу дуць фар ма вац ца ін шыя пла не
ты, і ін шыя сон цы дру го га — так ска заць 
— сор ту. Дык хто пас ля Ка чын ска га?.. Ці 
Бру дзін скі, зва ны «Яё», або, маг чы ма, Ма ця
рэ віч ані ма ва ны ай цом Ры дзы кам? Ці, мо жа 
быць, і сам Ры дзык! Па коль кі цыкл смер ці 
і на ра джэн ня зо рак з’яў ля ец ца не паз беж
ным. Ня даў на з’я віў ся на пад ляш скім га ры
зон це Ка ран ке віч, з ду ху і дэк ла ра цыі ле вы, 
па тэм пе ра мен це гра мад скі дзе яч. Гра ды
ент яго зо рач най яр кас ці яш чэ не па лі ча ны, 
хоць энер ге тыч ны па тэн цы ял і шчы ры 
за пал вя лі кія. Рух у па лі ты цы ўзмац ня ец ца 
з наб лі жэн нем вы ба раў у мяс цо выя са маў
ра ды. Але зор ка ця пе раш ня га прэ зі дэн та 

го ра да Бе ла
сто ка ад ча ты
рох тэр мі наў 
Тру ска ля ска га, 
хоць ужо тро хі 
пад га рэ лая, 
све ціць яш чэ жва ва. Жа лек, памой му, зор
ка вы кар лік без улас ці вас цей, у пер шую 
чар гу сап раў д ных пад ляш скіх улас ці вас
цей, але і так спра буе ка го трэ ба і не трэ ба 
ас ля піць. Ці хо чам мець та ко га прэ зі дэн та? 
Да клад на: цём настоц ка га рэ зі дэн та ўльтра
ка та ліц ка га кас цё ла? Я гля джу на яго праз 
та ні ра ва ныя аку ля ры. Ва чэй шко да.

Вяр та ю чы ся да ма ёй зруй на ва най кух ні, 
ка лі ла ска, звяр ні це ўва гу на яе вы пад ко ва 
спа лу ча ныя бу даў ні чай ка таст ро фай сло
высім ва лы: не ба, лес ві ца, сві та нак. І яш чэ 
ад но сло ва, якое ней кім чы нам вы зва лі ла 
сім ва ліч ны змест па пя рэд ніх: ру і на. Ад нак 
трэ ба па чаць ад пры чы ны, якая вык лі ка ла 
ўпа дак кух ні. Я доў га не мог знай с ці яе. 
Мо жа пад вод ны цёк пад мыў яе пад му рак? 
Але за стаў ся ён няк ра ну тым. Струк тур ныя 
дэ фек ты сцен, за цяж кі дах? На пра ця гу 
апош ніх не каль кіх тыд няў я тур ба ваў ся 
гэ тай праб ле май. На рэш це, вы ра шыў яе 
сам прэм’ ермі ністр Ма ра вец кі. Вось у мі
ну лую ня дзе лю быў ён на ім шы, за вяр ша
ю чай па лом ні цтва ра ды ё ма рый ных сем’ яў 
на Яс ную Гару. Яго суп ра ва джа лі ін шыя 
па лі ты кі ПіС. Мі ністр Блаш чак за чы таў 
ліст ад Ярас ла ва Ка чын ска га, у якім стар
шы ня ПіС аб вяс ціў, што апорай поль скай 
ідэн тыч нас ці і пат ры я тыз му з’яў ля юц ца 
як раз Ры дзык і Ра дыё Ма рыя. Пас ля ўзяў 
го лас прад стаў нік прэ зі дэн та Ду ды. Прэ
зі дэнт заў сё ды мае шмат ска заць. Та ды 
зноў пра мо віў прэм’ ер Ма ра вец кі: «На шы 
ідэ а ла гіч ныя пра ціў ні кі і ін шыя, — гу дзеў 
зга ры, — спра бу юць вы рыць пад коп, пад
коп пад Поль ш чу, пад поль скасць... пад 
на шы тра ды цый ныя каш тоў нас ці. Сям’ю, 
пат ры я тызм, ма ры аб вя лі кай ма гут най 
Поль ш чы... ». У мя не, як быц цам уда ры ла 
ма лан ка! Гэ та ж не што ін шае, як той пад
коп му сіў пра бя гаць пад ма ёй цаг ля най 
кух няй, аб чым я ні ча гут кі не ве даў. І ён 
пра ва ліў ся пад яе ця жа рам! Ну і доб ра. 
І па коль кі кух ня бы ла мая (і мая стра та), 
то і гэ та за слу га па він на быць толь кі ма
ёй. Кра то ва ра бо та во ра гаў Поль ш чы не 
пай ш ла ў мар но ту. Я ад чуў ся бе ге ро ем. 
Поль скім ге ро ем. З не цяр пен нем ча каю 
ме да лёў!

vМі ра слаў ГРЫ КА

Пад коп
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За гу дзе ла ва ўро чыш чы 
«За мок» — аж но ка ма ры 
паў ця ка лі!
Мо ва пра пік нік з бе ла ру скім сло вам, які 
ўжо пя ты год, за пар, ла дзіць па эт, ма
стак, гра мад скі дзе яч, гас па дар, ды рэк
тар Вік тар Стах вюк з Трас цян кі. Свя та, 
як агу чы лі ў бе ла ру ска моў ных СМІ, на
бы ло ўжо між на род ны ха рак тар, а гэ та 
дзя ку ю чы пры сут нас ці лі та ра ту раз наў
цы і па эт кі Алы Пет руш ке віч з Га род ні 
і Іры ны Мац ке віч, па эт кі і на ву ко ва га суп
ра цоў ні ка з Мін ска, у якой пад ляш скія 
ка ра ні. Да кам па ніі меў да лу чыць яш чэ 
Сяр гей Чыг рын са Сло ні на, але ў яго не 
ат ры ма ла ся з па ез д кай.

— Я яш чэ да лу чыў бы тут Але ся Ар ку ша, 
— ка жа Вік тар Стах вюк, — бо ён хоць 
жы ве і пі ша ў Бе ла сто ку, дык ду мае па
мін ску...

Пры сут насць па э таўсу ро дзі чаў з Бе ла
ру сі, гэ та не толь кі на па мін пра гі ста рыч
ныя су вя зі. Ка лі пе рад на ро дам з’яў ля юц
ца твор цы як Ала Пет руш ке віч, — гэ та 
вяс на на ду шы і ра дасць для ва чэй. Спа
да ры ня Ала вы сту пае ме на ві та так, каб 
з да па мо гай ла ска вых жэ стаў і па фас
ных слоў пра лі та ра ту ру, абу дзіць дры му
чыя ма ры і ле ту цен ні. А пуб лі ка, асаб лі ва 
муж чын скі пол, за ва ро жа ны яе жэ ста мі, 
мі ла гуч ны мі слоў ца мі і пры род ным ак
цёр ствам слу хае па эт ку ўсі мі па чуц ця мі, 
це лам і ду шой...

Мож на ска заць і та кое — пас ля спа да
ры ні Алы, якая, зда ва ла ся, за ха пі ла ўсё 
за хап лен не трас ця ніц кай пуб лі кі, скла да
на бы ло вы сту паць, штось ці раз бу дзіць, 
рас па ліць...

Гэ ты вык лік пад няў Мі хась Ан д ра сюк, 
які за чы таў свае зна ка мі тыя мі ні я цю ры, 
трап ля ю чы ў сэр цы пуб лі кі. У час чы тан кі 
(што хі ба здзіў ля ла на ват са мо га аў та ра) 
па на ва ла ўзор ная су ці ша насць і за ся ро
джа насць. Аў тар, пад ба дзё ра ны доб рым 
наст ро ем і воп ле ска мі, сам пра па на ваў 
но выя тво ры і чы таў іх, рас ся ва ю чы дзіў
ную ці шы ню.

Вя лі кую ці ка васць нак лі ка лі вер шы па ні 
Лі лі з Са цоў. На род ная па эт ка як ніх то 
ад чу вае энер ге ты ку мес ца, а свае вер
ша ва ныя тво ры пра жыц цё і на ва коль
ную пры ро ду лі чыць аз да раў лен чай 
тэ ра пі яй. Лі дзія Длу га лэн ц кая, — мо ва 
пра па ню Лі лю, — Мак сі мюч ка ро дам 
з Трас цян кі. Яна, пас ля га доў га рад
ско га жыц ця, вяр ну ла ся жыць у су сед
нія Са цы, у «Кра і ну ад кры тых ака ніц» 
і са ма ад к ры ла ся на па э тыч ныя рад кі. 
Вер шы скла дае ў паль ш чыз не... бо так 
іг рае яе ду ша.

Вар та бы ло пры ехаць у Трас цян ку, каб 
па слу хаць Але ся Ар ку ша, які рас па вёў 
пра свой но вы ра ман «Спад чы на». Для 
муж чын над та ваб най па да ла ся пар ты
зан ская тэ ма і бе ла ру скі Ро бін гуд, пар ты-
зан Ша гой ка, які пад раб ляў да ку мен ты 
і ра та ваў ад го ла ду і ссы лак проць му 
на ро ду. Ра ман Але ся Ар ку ша, які сам 
ся бе лі чыць по лац кім пісь мен ні кам, як не 
ці ка ва, уз нік у Бе ла сто ку. Іры на Мац ке віч 
за чы та ла між ін шым верш пры све ча ны 
свет лай па мя ці Мі ха лу Анем па ды ста ву, 
мін ска му ма ста ку і па э ту, звя за наму 
з Бар даў скай во сен ню.

А Бар ба ра Га раль чук пры е ха ла з ра ды ё
пе ра да чай на «Ра дыё Ра цыя» і за ста ві ла 
слу хаць свае вер шы кі «з кам п’ ю та ра». 
Па коль кі вы сту паць ёй прый ш ло ся ўжо 
на трэ цяй га дзі не чы тан няў, поў ная ўра
жан няў пуб лі ка зру шы ла ся з мес цаў і па
ча ла за стаў ляць ста лы.

Вік тар Стах вюк апі саў уро чыш ча «За
мок» у сва ёй кні зе «Сі ва за лу ля», сла вя
чы ўро чыш ча як ста ра жыт ны, ме та фі зіч
ны цэнтр. На ста рон ках сва ёй кні гі ён 
пры га даў так са ма га на ро выя прын цы пы 
трас ця ніц ка га му жы ка. Са май важ най 
спра вай тут кам па нія. Кож ны пры стой
ны гас па дар раз у год быў аба вя за ны 
зла дзіць гас ці ну для сва я коў (звы чай на 
на па ра фі яль нае свя та). Бо ка лі га ва
рыць пра пуб лі ку «Пік ні ка з бе ла ру скім 
сло вам», гэ та ў пэў ным сэн се ду хо выя 
сва я кі гас па да ра. Дзе ла ві тыя лю дзі, ін
жы не ры, рай цы, па жар ні кі, ін тэ лі ген ты... 

Усе яны дзей с на ўклю чы лі ся ў пад рых
тоў ку ім п рэ зы. Хлоп цы са мі ўста наў лі ва лі 
свят ло і пад к лю чы лі гу каў з мац няль ні кі, 
а дзяў ча ты за ві ха лі ся як ва вёр кі, рых ту
ю чы сма ка ві тае за стол ле, грыль і вог
ніш ча для дзя цей. Кож ны ад чу ваў ся бе 
тут важ ным і па трэб ным. Са ма бя се да 
на па мі на ла вя ско вую гас ці ну 70х га доў, 
з гу дзен нем, пры коль ны мі жар та мі і зда
ро вым ро га там:

— Пог лі дэ тэ якія Ган дзя фай ны цыць кі 
мае! — прад ста віў мя не гас па дар, са джа
ю чы ся род чле наў та ва ры ства Русь.

Мае су се дзі, ві да воч на збян тэ жа ныя та
кой фа мі льяр нас цю Вік та ра, на мо мант 
ад рак лі ся ад вя ліка ру ска га фа на тыз му. 
(Та ва ры ства «Русь» — як ска заў мне 
адзін за столь нік, прыз нае толь кі Ру скую 
ім пе рыю і больш ні ко га!).

V Пік нік 
з бе ла ру скім сло вам

У на шым кут ку з’я ві лі ся гу тар кі пра лі та
ра ту ру:

— Я то і ве даў, што так глад ка мож на на
пі саць штось пабе ла ру ску, — пры знаў
ся ін жы нер Жэ нік.

Прэ зен та цыі вер шы каў пры га да лі яму 
ўро кі бе ла ру скай мо вы, якія ў Трас цян цы 
вя ла спа да ры ня Ле на Та па лян ская:

— Ого! Яна нас доб ра муш т ра ва ла!

Спа дар Жэ нік уго лас уяў ляў, як бу дзе па 
на чах чы таць па да ра ныя яму бе ла ру скія 
кні гі.

Ён, як і яго сяб ры з аб’ яд нан ня «Русь», 
ах вот на за цяг ну лі пад маю ка ман ду «Бе
ла ру сач ку»:

Я гля джу на твае ко сы ру сыя...

Ака за ла ся, што мы па бы ва лі на тым жа 
кан цэр це Дан чы ка ў Бе ла сто ку, у дру гой 
па ло ве 80х га доў.

— О, гэ та бы ло штось не за быў нае, — за
ха піў ся ўспа мі нам пан Жэ нік.

А ка лі пра ка ма ры — дык гэ та зу сім ужо 
заб лы та ная спра ва. Як раз 30 чэр ве ня, 
ка лі ла дзіў ся трас ця ніц кі пік нік, па ве я ла 
хо ла дам са Скан ды на віі і маг чы ма лю ты 
ве цер адаг наў кры ва жэр ных на ся ко мых. 
Хоць сам гас па дар да каз ваў ін шае. Па
вод ле яго, уро чыш ча «За мок» ахі нае 
бе лая энер гія ды яна ад га няе ад сюль ка
ма роў і ўся кай мас ці на ся ко мых.

Пад ра бяз нас ці вык ла дзе ны ў нат х няль
най кні зе «Сі ва за зу ля», на пі са най на 
мо ве Трас цян кі.

Вік тар Стах вюк, як ар га ні за тар і спон сар 
пік ні ка, так га ва рыў пра сваё ме ра пры
ем ства:

— Важ на, каб наш на род па ба чыў бе ла
ру скіх твор цаў, каб нат х ніў ся энер гі яй іх 
сло ва і энер ге ты кай гэ та га мес ца. На шы 
лю дзі заў сё ды свят ка ва лі і ўзвы ша лі ся 
на пры ро дзе — ці то спя ва лі яны пес ні 
на ла вач ках, ці то ха дзі лі з ка ра го да мі па 
по лі, ці ла дзі лі свае гуль ні ў ле се. Бо гэ та 
ў на шым ха рак та ры і кры ві!

На пры ро дзе мы моц ныя і сва бод ныя...

vФо та і тэкст 
Ган ны КАН Д РА ЦЮК

n Віктар Стахвюк і госці

n Ала Петрушкевіч і Мхась Андрасюк
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Ча му не ан ге лы?
У ка рэк та раў ёсць заў сё ды схіль-

насць да слоў ні ко вай ста ран нас ці. 
Дый з-за прын цы по вас ці ча сам губ-
ля ец ца аў тэн тыч насць слоў, кан тэкст 
гі ста рыч най тра ды цыі мо вы. Так зда-
ры ла ся са сло вам „ан гел”, які кан чае 
тэкст ні жэй пад пі са на га „Пін ская фан-
тас ма го рыя”, на дру ка ва ны ў „Ні ве” 
з 24 чэр ве ня за г.г.

У най ноў шым „Тлу ма чаль ным слоў-
ні ку бе ла ру скай лі та ра тур най мо вы” 
(Мінск, 2016) зна хо дзім толь кі сло ва 
„анёл”. Гэ та факт. Але ж сло ва „ан гел” у лі-
та ра тур най бе ла ру скай ужы ва ец ца. Дый 
у най больш аў та ры тэт най кні зе — „Но-
вым За па ве це Гос па да На ша га Іі су са 
Хры ста”, вы да дзе най у Мін ску ў мі ну лым 
го дзе. Над пе ра кла дам доў гія га ды пра-
ца ва ла Біб лей ская ка мі сія Бе ла ру скай 
Пра ва слаў най Цар к вы пад кі рун кам ад-
каз на га сак ра та ра а. пра фе са ра Сер гія 
Гар ду на. І ха ця ў скла дзе Ка мі сіі пра ца ва-
лі толь кі пра ва слаў ныя ба гас ло вы, фі ло-
ла гі і мо ваз наў цы (у тым лі ку пра фе сар 
Іван Ча ро та), пе ра клад быў рэ ка мен да-
ва ны для між кан фе сій на га ка ры стан ня. 
„Біб лей скае Та ва ры ства” ў Рэс пуб лі цы 
Бе ла русь яш чэ ў мі ну лым го дзе вы да-
ла кі шэн ны ва ры янт „Но ва га За па ве ту” 
ў тым жа пе ра кла дзе.

Хо піць ад крыць пер шыя раз дзе лы 
Свя то га Даб ра вес ця па вод ле Мат фея, 
каб пе ра ка нац ца ва ўжы ван ні пе рак лад-
чы ка мі сло ва „Ан гел”. „Ка лі ж яны адый-
ш лі, — вось, Ан гел Гас под ні яў ля ец ца 
ў сне Іо сі фу...” (ІІ, 13). „Ан ге лам сва ім ён 
па ка жа пра Ця бе, і на ру ках па ня суць Ця-
бе...” (IV, 6).

Як ска заў а. Сер гій Гар дун на інаў гу-
ра цыі „Про ла гу” ў Бель скім бе ла ру скім 
лі цэі (19 са ка ві ка г.г.), пе рак ла да ю чы Но-
вы За па вет, ка мі сія ста ра ла ся тры мац-
ца тра ды цый ных, гі ста рыч ных слоў, якія 
ўжы ва лі ся бе ла ру са мі сот ня мі га доў. 
І ў ча сах Ска ры ны, і ра ней. Ка лі ў ста ра-
бе ла ру скай мо ве і бе ла ру скіх га вор ках 
сло ва „ан гел” вы сту па ла заў сё ды і паў-
сюль, дык ча му за сту паць яго па ла ніз-
мам „анёл”.

Па доб на сі ту а цыя вы гля дае з ін шы мі 
сло ва мі, на пры клад: „бла га дат ны”, „бла-
га даць”, „бла гас ла вё ная”. Іх не зной дзем 
у „Тлу ма чаль ным слоў ні ку”. Ёсць за тое 
тут тлу ма чэн ні слоў „бла га”, „бла га та”, 
„бла гі”, „бла жэць” — усе ў ад моў ным сэн-
се. Праў да, што ў не ка то рых бе ла ру скіх 
га вор ках сло ва „бла гі” ад но сіц ца да дрэн-
на га, неп ры ем на га або ху до га. Але ж 
сло вы „бла га даць”, „бла гас ла вен не”, „бла-
га дат ны” ў свя до мас ці боль шас ці бе ла-
ру саў ма юць толь кі доб рую ка на та цыю. 
Бо зна чэн не гэ тых слоў за ма ца ва на 
ты ся ча га до вай тра ды цы яй. Яны ўжы ва-
лі ся і ўжы ва юц ца ў ба гас луж бах, да маш-
ніх ма літ вах. Ды не трэ ба іх мя няць на 
ін шыя. Гэ та свед чан не на шай то ес нас ці 
і гі ста рыч най за ка ра не лас ці ва ўсход нес-
ла вян скай моў най сты хіі.

Па вод ле мя не, ха рак тар дру ка ва на га 
тэк сту не па ві нен мя няць на шых ад но сін 
да та ко га ты пу сло ва як „Ан гел”. Ці гэ та 
бу дзе тэкст ба гас лоў ска га ха рак та ру, 
ці рэ пар таж або рэ цэн зія кні гі, та кое гу-
чан не сло ва най больш улас ці вае бе ла ру-
скай мо ве.

Да ра фей ФІ О НІК

Фэст 
у Ста рым Ляў ко ве
12 лі пе ня гэ та га го да ў Ста ра ляў коў-

скай па ра фіі ад зна ча ец ца пры хад ское 
свя та Пят ра і Паў ла. Сё ле та пас ля поў-
д ня ў гэ ты дзень у Ста рым Ляў ко ве На-
раў чан скай гмі ны Гай наў ска га па ве та 
ад бу дзец ца на род ны фэст з удзе лам ма-
стац кіх ка лек ты ваў. У пра гра ме кан цэрт 
„Din Dong”, „4 Ever”, „Вэр воч кі” з Ор лі, „Цаг-
лі нак” са Ста ро га Ляў ко ва і „На раў ча нак” 
з На раў кі. Ве ча рам да тан цаў іг раць і спя-
ваць бу дзе „Ак сель”.

Па ча так куль тур на-за баў ляль на га ме-
ра пры ем ства а га дзі не 17-й.

(яц)

Яш чэ 30 са ка ві ка г.г. на се сіі Гмін най ра
ды ў Ор лі сол тыс Ды ду лёў Ан тон Го луб 
га ва рыў:

— На ша Ар лян ская гмі на ўклю ча ная 
ў чыр во ную зо ну АЧС (аф ры кан скай чу
мы сві ней). А да гэ тай па ры вы пад каў за
ра жэн ня сві ней у на шай гмі не не бы ло; 
бы лі ў зо не Бель ска і Гай наў кі («Ні ва» 
ад 29.04.2018 г.: «Ка роў ня ма — хо дзяць 
зуб ры, сві ней ня ма — хо дзяць дзі кі»).

І вось прай ш лі толь кі два ме ся цы і па гро
за ста ла фак там! Пра сві на фер му ў Шчы
тахНа вад во рах, пяць кі ла мет раў ад Ор лі, 
вест ка хут ка па нес ла ся не толь кі па ва ко
лі цы, але і па Пад ляш скім ва я вод стве.

Ле кар ве тэ ры на рыі Юзаф Бжа на, стар
шы ін с пек тар па спра вах бі я ла гіч най гі гі е
ны ў Бель скуПад ляш скім:

— Свін ні па ча лі хва
рэць, зды хаць. На гэ та 
ня ма ля кар стваў. Гэ та 
но вая хва ро ба.

У ня дзе лю, 3 чэр ве ня, 
узо ры ад сві ней са Шчы
тоўНа вад во раў выс ла лі 
ў Пу ла вы. У се ра ду бы
ло ўжо вя до ма, што гэ та 
АЧС. У Бель ску склі ка на 
бы ла эк ст ран ная на ра
да з удзе лам ва я во ды. 
Бы ло пры ня та ра шэн не 
пра лік ві да цыю фер мы 
ў Шчы тахНа вад во рах.

У чац вер і пят ні цу пад наг ля дам па вя то
вых ін с пек та раў і ва я вод ска га ле ка ра 
ве тэ ры на рыі быў пра ве дзе ны за бой 
элек т ра то кам усіх, ка ля шас ці ты сяч, га
да ва ных там сві ней, у тым лі ку ка ля шас
ці сот сві на ма так. За ра жа ныя мяр ц ві ны 
бы лі заб ра ны аў та фу ра мі для ўты лі за цыі. 
Пер ша га дня заг ру зі лі сем аў та фур.

Чар го вай спра вай бу дзе дэ зін фек цыя ўсіх 
бу дын каў, а гэ та не ад на, але не каль кі дэ
зін фек цый, саск рэб ван ні. Кош ты дэ зін фек
цыі вя лі кія і яны бу дуць па га ша ны каз ной.

* * *

Як па каз вае жыц цё, аф ры кан ская чу ма 
сві ней на ўсхо дзе кра і ны не спы ня ец ца 
і не ві даць ста ноў чых пер с пек тыў. Стар
шы ін с пек тар па спра вах бі я ла гіч най гі гі е

ны Юзаф Бжа на прыз нае, што ў Пад ляш
скім ва я вод стве ўжо звыш дзе ся ці ты сяч 
мен шых сві на фер маў спы ні лі дзей насць, 
бо не хо чуць або не мо гуць за да во ліць 
но вых пат ра ба ван няў, на пры клад ма таў, 
вы со кіх у паў та ра мет ра ага ро джаў ула
дан няў і т.п. У Люб лін скім ва я вод стве 
ёсць ужо тры ача гі хва ро бы.

Па вод ле Юза фа Бжа ны, за ду ма за га ра
дзіць ус ход нюю гра ні цу — доб рая. Яна 
ўзнік ла ўжо не каль кі га доў та му, але та
ды яна не бы ла зрэ а лі за ва на. Да та го ж 
мо гуць быць і ін шыя шля хі рас паў сюдж
ван ня гэ тай хва ро бы, для прык ла ду, 
едзе ту рыст з Ус хо ду і па да ро зе вы кі не 
бу тэр б род з мя сам. Не маг чы ма раз га
даць, што бу дзе да лей.

* * *

У Ар лян скай гмі не пра цу юць яш чэ дзве 
сві на фер мы ў Вуль цыВы га ноў скай, ад
на на ка лё ніі Ан та но ва ка ля Ор лі, ба дай 
ад на мен шая ў са мой Ор лі; адзін се ля нін 
у Ка ша лях тры мае так са ма ка ля пя ці
дзе ся ці штук сві ней, ёсць сві на фер ма 
ў не да лё кай ад Шчы тоў Кры вой, што 
ў Бель скай гмі не. За раз тэ ма га доў лі сві
ней, га вор ка пра яе вык лі кае ў лю дзей 
тры во гу. Уліч ва ю чы ачаг АЧС у Шчы тах, 
ула даль ні кі на ва коль ных сві на фер маў 
не мо гуць ця гам са ра ка дзён пра да ваць 
сва іх кор м ні каў. А кап ры зы над вор’я 
і скап лен не сві ней у фер мах не спры я
юць жы вё лам.

vМі хал МІН ЦЭ ВІЧ

АЧС — лік ві да цыя сві на фер мы ў Шчы тах

Час ска заць праў ду
Кан ча ец ца мая шас ці тыд нё вая шпі та лі за цыя на рэ а бі лі та цый

ным ад дзя лен ні. Ці ап раў да лі мой да вер гай наў скія ле ка ры, пра 
якіх зга даў я ў пісь ме ад 10 лю та га да ды рэк та ра ля чэб ні цы ў Гай
наў цы? Не зу сім. Па коль кі па ча так шпі та лі за цыі ў ад дзя лен нях 
унут ра ных хва роб і ар та пе дыч ным быў уда лы, дык на рэ а бі лі та
цый ным спат ка лі мя не пер шыя асеч кі. Ар ды на тар не за бяс пе чыў 
мне мес ца на рэ а бі лі та цый ным ад дзя лен ні, хоць прэ са вая за ступ
нік ад імя ды рэк та ра ў пісь ме ад 12 са ка ві ка га ран та ва ла та кое, 
як і паз ней шую кан суль та цыю на ад дзя лен ні з ар та пе дам. Прэ
са вая за ступ нік да ру чы ла ар ды на та ру на кі ра ван не 20 са ка ві ка. 
Тэр мін ар ды на тар вы зна чыў на 28 траў ня. Ча му з двух ме сяч най 
ад тэр мі ноў кай? Ар ды на тар не аба вя за ны тлу ма чыц ца. Няў жо сло
ва ды рэк та ра для пад на ча ле на га ар ды на та ра ні чо га не абаз на ча
юць? Хто за тым кі руе шпі та лем? Не цяж ка зда га дац ца.

Цар, Бог і во ін скі на чаль нік — так на зы ва юць на Гай наў ш чы не 
ар ды на та ра рэ а бі лі та цый на га ад дзя лен ня. Ён ад на а са бо ва ра
шае ка го і ка лі пры няць у шпі таль. І ма ем тое, што ма ем. Яну Л. 
вы зна чыў тэр мін на 20 са ка ві ка 2018 го да. Ка лі па цы ент ста віў ся 
на пры ём у баль ні цу, дык вы я ві ла ся, што ня ма мес ца. Ад тэр мі на
ва лі яму на 23 кра са ві ка. І за дру гім ра зам не бы ло Яну Л. мес ца 
ў па ла це. А ка лі па ча лі ад тэр мі ноў ваць чар го вы раз на тра вень, 
дык не му жык стры маў ся і заг нуў ма там. Мес ца знай ш ло ся. Ці 
так па він ны ша на ваць хво рых з аб ме жа ван ня мі ў пуб ліч ным шпі
та лі? Ін шы пры клад. Ма рыя С. ад два нац ца ці га доў апя ку ец ца 
пар т нё рам. Два нац цаць га доў та му пар т нёр ат ры маў апап лек
січ ны ўдар. На кі ра ван не на шпі та лі за цыю вы даў неў ро лаг. Два 
га ды жан чы на ха дай ні чае за мес ца на шпі таль ную рэ а бі лі та цыю. 
Без вы ні ко ва. Для вя ско вай ка бе ты ар ды на тар не да ступ ны. Ка лі 
яго мож на зас пець на пра цы, цяж ка ска заць. Па доб на спра ва ма
ец ца з уікэн да вы мі про пу ска мі для па цы ен таў. Ад ным дае, ін шым 
ад маў ляе. Мне ад мо віў. З про пу ска мі спра ва больш скла да ная. 
На якой ас но ве ар ды на тар вы дае па цы ен ту про пуск кож ную 
ня дзе лю? Мне, на пры клад, пат лу ма чыў, што на ас но ве за ко на. 
На ват прэ са вы тэкст за ха ваў, у якім пра гэ та пі шуць і мне абя цаў 
па ка заць. Але я не след чы і не пра шу до ка заў. Для та кіх спраў 
ёсць вы лу ча ны ор га ны і ня хай гэ тым зай ма юц ца. Я прад’ яў ляю 
ад но праб ле мы. Але не ка нец гэ та му ба ла га ну. 29 траў ня ка ля 
дзя ся тай ве ча ра раз бу дзіў мя не гуч ны суп раць па жар ны сіг нал. 
«Што зда ры ла ся?» — пы таю зас па ны сяб роў па па ла це. «Суп
раць па жар ная тры во га», — ад ка за лі. Паз ней мед сяст ра ска за ла, 
што суп раць па жар ная сі стэ ма ад рэ а га ва ла, ма быць, на дым з па
пя ро сы. Фаль шыў ка, зна чыц ца. А ка лі б не каль кі мі нут паз ней са
праў ды тры вож ны сіг нал аб’ я ві лі, дык што бы ло б та ды? Каш мар! 
Хто за гэ та ад каз ваць бу дзе? Уся выш ні? Ёсць пры гэ тым больш 
скла да ная спра ва. Як вы яў ляць та кія пра ез ды да до му ў час 
шпі та лі за цыі? У шпі таль ным пас вед чан ні за пі са на, што па цы ент 
пра бы ваў на ля чэн ні ад пер ша га дня пры ё му па апош ні да вы пі са 
з баль ні цы. Ці гэ та праў да? Ар ды на та ра гэ та не хва люе. Яму ніх
то не па гра жае. За ім сця ною ста іць усё рэ а бі лі та цый нае ад дзя
лен не. Ці адзін па цы ент неш та мо жа зра біць?

(за кан чэн не бу дзе)
vУла дзі мір СІ ДА РУК

Пос пех ма ла дых 
да ку мен тa лі стаў
4 лі пе ня гэ та га го да ў са маў ра да вай свят лі цы ў Ста

рым Ляў ко ве Гай наў ска га па ве та ад бы ла ся пра мо цыя 
фо та аль бо ма пад за га лоў кам „Мы ад сюль”. Вы даў цом 
яго з’яў ля ец ца Гмін ны ася ро дак куль ту ры ў На раў цы.

Здым кі зра бі лі юна кі і дзяў ча ты, якія пра жы ва юць 
у роз ных вё сках На раў чанш чы ны, між ін шым, у Ста рым 
Ляў ко ве (най больш), Заб лот чы не, На раў цы, Се мя ноў цы 
і Тар но па лі. Усе яны — 12 асоб — чле ны Клу ба ма ла дых 
да ку мен та лі стаў: Кшыш тоф Бі рыц кі, Іза бе ла Ба роў ская, 
Кар нэ лія Ба рэч ка, Алі вія Кузь ма, Юлія Ля со та, Маг да лі
на Ля со та, Пат ры цыя Леў ша, Эр нест Мі ра но віч, Вік то
рыя Па то нец, Габ ры е ля Рэць ка, Мо ні ка Са віц кая і Ян Се
мя ня ка. Яны рэ а лі за ва лі пра ект „Вы раў ноў ваць шан цы”. 
Яго мэ та — за бяс пе чыць ма ла дым маг чы масць роў на га 
стар ту ў жыц цё. У да во лі тоў стым аль бо ме змеш ча ны 
120 чор набе лых фо таз дым каў, зроб ле ных да ку мен та лі
ста мі ў сва ім на ва кол лі. Гэ та доб рая па мят ка для па том
ных.

З на го ды вы ха ду аль бо ма ў свят лі цы з мо лад дзю суст
рэ лі ся войт На раў чан скай гмі ны Мі ка лай Па вільч, ды
рэк тар ка ГАК Га ле на Рэ ент, рад ныя ды сол ты сы з трох 
вё сак На раў чан скай гмі ны — Ля вон Хля біч і Ва лян ці на 
Пань коў ская з На раў кі, Ян Це лу шэц кі з Но ва га Ляў ко ва 
і Ста ніс лаў Са доў скі з Тар но па ля. Па дзя лі лі ся яны сва і мі 
заў ва га мі ад нос на фо та аль бо ма „Мы ад сюль”.

vТэкст і фо та Ян кі ЦЕ ЛУ ШЭЦ КА ГА
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Больш 160 ты ся чам еў ра пей цаў па ста-
ві лі ды яг наз ВІЧ-AIDS у мі ну лым го дзе. 
80 пра цэн таў з іх з’яў ля юц ца жы ха ра мі 
Ус ход няй Еў ро пы. У Еў ра пей скім Са ю-
зе бы ло за рэ гіст ра ва на 29 ты сяч вы пад-
каў. Да ныя прад ста ві ла еў ра пей скае ад-
дзя лен не Су свет най ар га ні за цыі ахо вы 
зда роўя (СААЗ).

У ця пе раш ні час, па ацэн цы ААН, ВІЧ / 
СНІД зай мае 5е мес ца ся род пры чын 
смя рот нас ці ў све це. Коль касць лю дзей, 
якія жы вуць з ВІЧін фек цы яй, скла дае, 
па вод ле ацэ нак ААН, 35 млн. ча ла век. 
На пры клад, за 2013 год у све це за ра
зі лі ся ВІЧін фек цы яй 2,1 млн. ча ла век, 
1,5 млн. ча ла век па мер лі ад хва роб, звя
за ных з ВІЧін фек цы яй.

Ра зам з тым, дзя ку ю чы на ма
ган ням, што пры ма юц ца су свет
най су поль нас цю па па шы рэн
ні до сту пу да ан ты рэт ра ві рус
най тэ ра піі, у 2013 г. лік но вых 
вы пад каў ВІЧін фек цыі ся род 
дзя цей стаў на 52% меншы, 
чым у 2001 го дзе. А коль касць 
смер цяў, абу моў ле ных СНІ Дам, 
змен шы ла ся на 30% у па раў
нан ні з пі ка вым па каз чы кам у 
2005 го дзе.

Эпі дэ мія ВІЧ рас це хут чэй, 
чым ка ліне будзь. Ні ко лі ра ней 
у Еў ро пе не за рэ гіст ра ва на 
так шмат но вых вы пад каў з’яў
лен ня ві ру са. Не толь кі рас це 
коль касць вы пад каў ВІЧін
фек цыі, але і лік лю дзей са 
СНІ Дам. Ва Ус ход няй Еў ро пе 
за апош няе дзе ся ці год дзе лік 
вы пад каў смя рот най хва ро бы 
амаль пад во іў ся. «Ка лі гэ тая 
тэн дэн цыя за ха ва ец ца, мы не 
да сяг нем мэ ты спы нен ня эпі
дэ міі ВІЧ да 2030 го да» — па
пя рэдж вае др Жу жан на Якаб, 
ды рэк тар Рэ гі я наль на га бю ро 
СА АЗ для Еў ро пы.

Больш за па ло ву з гэ та га, на жаль, вы я ві
ла ся ў поз няй ста дыі ін фек цыі. На дум ку 
эк с пер таў у СА АЗ, гэ та поз няя ды яг но сты
ка спры яе да лей ша му рас паў сюдж ван ню 
ві ру са. Чым паз ней вы яў ле ны ві рус, тым 
больш ве ра год на, што бу дзе раз ві вац ца 
ў за ра жа на га смя рот ная хва ро ба СНІД. 
У Еў ра пей скім Са ю зе трэ ба тры га ды для 
ды яг но сты кі ві ру са. Гэ та ся рэд няе, што 
вы ця кае з дак ла да СА АЗ. Па сло вах прад
стаў ні коў ар га ні за цыі, якія зай ма юц ца 
ахо вай зда роўя, гэ та, бе зу моў на, за доў
га. Дзве тра ці ны но вых вы пад каў СНІ Ду 
ў Еў ра пей скім Са ю зе ад бы лі ся ўся го праз 
тры ме ся цы пас ля па ста ноў кі ды яг на зу 
ВІЧін фек цыі. Гэ та аз на чае, што тыя лю
дзі бы лі за ра жа ныя шмат га доў та му.

Эпід сі ту а цыя па ВІЧ-ін фек цыі 
ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь.

Па ста не на 1 ве рас ня 2017 г. у РБ адз
на ча ны: 23 702 вы пад кі ВІЧін фек цыі, 18 
438 ча ла век, якія жы вуць з ВІЧ, па каз чык 
рас паў сю джа нас ці: 194 на 100 ты ся ч на
сель ні цтва.

Агуль ная коль касць вы пад каў ВІЧін фек
цыі ва ўзро ста вай гру пе 1549 га доў (пад
лет кі і да рос лыя) скла дае 22 016 ча ла век 
(удзель ная ва га ў агуль най струк ту ры 
ВІЧін фі цы ра ва ных — 92,8%). За 8 ме
ся цаў 2017 г. ва ўзро ста вай гру пе 1549 
га доў за рэ гіст ра ва на 1317 вы пад каў 
(88,7%). За ана ла гіч ны пе ры яд 2016 г. 
— 1318 вы пад каў (87,3%).

За 8 ме ся цаў 2017 г. до ля ў па рэн тэ раль
ным шля ху пе ра да чы ВІЧ скла ла 23,0% 
(340 ча ла век), до ля па ла во га шля ху пе

ра да чы ВІЧ — 75,7% (1124 ча ла ве кі). За 
8 ме ся цаў 2016 г. — 26,2% (396 ча ла век) 
і 71,8% (1084 ча ла ве кі) ад па вед на. На 
ін шыя шля хі пе ра да чы (вер ты каль ны, 
неў ста ноў ле ны) пры па дае 1,3% (20 ча ла
век).

У Го мель скай воб ласці за ўвесь пе ры
яд на зі ран ня (198701.03.2017 гг.) за рэ
гіст ра ва ны 9701 вы па дак ВІЧін фек цыі, 
коль касць лю дзей, якія жы вуць з ВІЧ — 
6880 (па каз чык рас паў сю джа нас ці склаў 
484,3); у Мін скай воб лас ці — 3347, 
коль касць лю дзей, якія жы вуць з ВІЧ 
— 2740 (192,6); у г. Мін ску — 4230, коль
касць лю дзей, якія жы вуць з ВІЧ — 3665 
(185,6); у Ма гі лёў скай воб лас ці — 1409, 
коль касць лю дзей, якія жы вуць з ВІЧ 

— 1200 (112,7); у Брэс ц кай воб лас ці 
— 1744, коль касць лю дзей, якія жы вуць 
з ВІЧ — 1364 (98,4); у Ві цеб скай воб лас-
ці — 1214, коль касць лю дзей, якія жы
вуць з ВІЧ — 962 (81,0); у Гро дзен скай 
воб лас ці — 1004, коль касць лю дзей, 
якія жы вуць з ВІЧ — 774 (73,9). Агуль ная 
коль касць вы пад каў ВІЧін фек цыі ва 
ўзро ста вай гру пе 1549 га доў скла дае 21 
086 ча ла век (удзель ная ва га ў агуль най 
струк ту ры ВІЧін фі цы ра ва ных — 93,1%. 
За 2 ме ся цы 2017 г. ва ўзро ста вай гру пе 
1549 га доў за рэ гіст ра ва на 387 вы пад
каў (89,8%).

Па вод ле ку му ля тыў ных да ных (1987
01.03.2017 г.) 37,3% (8 446 ча ла век) 
ін фі цы ра ва ных ві ру сам іму на дэ фі цы ту ча
ла ве ка за ра зі лі ся па рэн тэ раль ным шля
хам (пры ўнут ры вен ных уво дзі нах нар ка
тыч ных рэ чы ваў), удзель ная ва га асоб, 
ін фі цы ра ван не якіх ад бы ло ся па ла вым 
шля хам, скла дае 60,5% (13 694 вы пад кі). 
За 2 ме ся цы 2017 г. до ля па рэн тэ раль
на га шля ху пе ра да чы ВІЧ скла ла 26,9% 
(116 чал.), за 2 мес. 2016 г. — 27,6% (120 
чал.), до ля па ла во га шля ху пе ра да чы ВІЧ 
за 2 мес. 2017г. — 71,7% (309 чал.), за 2 
мес. 2016 г. — 70,7% (308 чал.).

У цэ лым па рэс пуб лі цы ўдзель ная ва га 
жан чын у агуль най коль кас ці ВІЧста
ноў чых скла дае 40,1% (9088 чал.), муж-
чын — 59,9% (13 561 чал.). За 2 мес. 
2017 г. удзель ная ва га жан чын — 34,3% 
(148 чал.), муж чын — 65,7% (283 чал.), 
2 мес. 2016 г. жан чын — 35,5%, муж чын 
— 64,5%. З 1987 па 01.03.2017 г. ад ВІЧ
ста ноў чых ма ці на ра дзі ла ся 3470 дзя цей. 
Ды яг наз «ВІЧін фек цыя» пац вер джа ны 
ў 291 дзі ця ці, на ро джа на му ад ВІЧста
ноў чых ма ці. Уся го ў рэс пуб лі цы ся род 

дзя цей ва ўзро ста вай гру пе ад 0 да 14 
га доў за рэ гіст ра ва на 313 вы пад каў ВІЧ
ін фек цыі.

Ку му ля тыў ныя коль касць вы пад каў 
СНІ Ду на 01.03.2017 г. — 5 739. За ўвесь 
пе ры яд на зі ран ня (198701.03.2017 гг.) 
ся род ВІЧста ноў чых па цы ен таў па мер ла 
5044 ча ла ве кі.

(Кры ні ца: Ад дзел пра фі лак ты кі ВІЧ 
/ СНІ Ду Рэс пуб лі кан ска га цэн т ра гі гі-
е ны, эпі дэ мі я ло гіі і гра мад ска га зда-
роўя).

Зман 1: коль касць ін фі цы ра ва ных 
не рас це.

Пту шы ны грып, лі ха ман ка Эбо ла і ін шыя 
эпі дэ міі, пра якія ак тыў на ка жуць у апош
ні час, не як за су ну лі на дру гі план праб
ле му рас паў сю джан ня ВІЧін фек цыі. 
Між тым, смя рот ная хва ро ба ні ку ды не 
па дзе ла ся і на ват не ад сту пі ла. Па да ных 
Мі ні стэр ства ахо вы зда роўя, за пе ры яд 
з 2000 г. па 2013 год уз ро вень пер шас
на га зах вор ван ня ВІЧін фек цы яй (лік 
па цы ен таў з упер шы ню ўста ноў ле ным 
ды яг на зам на 100 000 ча ла век на сель ні
цтва) вы рас у 3,1 ра зы, у тым лі ку ся род 
жан чын — у 4,6 ра зы, ся род муж чын 
— у 2,4 ра зы.

Уся го з 1987 го да да 1 лі ста па да 2014 г. 
у Бе ла ру сі за рэ гіст ра ва на 17 102 ча ла ве
кі, ін фі цы ра ва ных ВІЧ, з іх 6969 жан чын. 
За гэ ты ж пе ры яд па мер ла 3894 ВІЧін фі
цы ра ва ных, з іх у ста дыі СНІ Ду — 2203 
ча ла ве кі.

Зман 2: ВІЧ / СНІД — хва ро ба ма ла дых

Са праў ды, пе ра важ ная боль шасць ВІЧ
ін фі цы ра ва ных у Бе ла ру сі — ма ла дыя 
лю дзі ва ўзрос це ад 15 да 29 га доў. Іх 
удзель ная ва га ў агуль най струк ту ры 
ВІЧін фі цы ра ва ных скла дае 56%. Ад нак 
тэн дэн цыя апош ніх га доў та кая, што 
ўдзель ная ва га ма ла дых лю дзей ад 15 да 
29 га доў у агуль най коль кас ці ВІЧін фі
цы ра ва ных з упер шы ню ўста ноў ле ным 
ды яг на зам па ста ян на па мян ша ец ца. Ка лі 
ў 2005 г. гэ ты па каз чык склаў 56,2%, то 
ў 2013 го дзе — 28,2%, а за 10 ме ся цаў 
2014 го да — 27,4%. Ра зам з гэ тым, па вя
ліч ва ец ца коль касць ВІЧін фі цы ра ва на га 
на сель ні цтва з упер шы ню ўста ноў ле ным 
ды яг на зам ва ўзрос це 30 га доў і ста
рэй шых (2005 год — 39,1%, 2013 год 
— 70,7%).

— З улі кам на ра сталь най ро лі па ла во га 
шля ху пе ра да чы ВІЧін фек цыі вар та ад
зна чыць вы со кую рас паў сю джа насць 
ВІЧін фек цыі ся род на сель ні цтва ва 
ўзро ста вых гру пах 39 га доў і больш, 
— кан ста туе ўрачэпі дэ мі ё лаг ад дзе ла 
пра фі лак ты кі ВІЧ / СНІД Рэс пуб лі кан ска
га цэн т ра гі гі е ны, эпі дэ мі я ло гіі і гра мад
ска га зда роўя Свят ла на Сяр ге ен ка.

Зман 3: ВІЧ / СНІД — ата куе не пе ра бор-
лі вых муж чын

У Бе ла ру сі ак ты ві за ваў ся вы хад ВІЧ 
з ураж лі вых груп на сель ні цтва ў агуль-
ную па пу ля цыю. 

— У пра цэ се рас паў сюдж ван ня ВІЧін
фек цыі ўцяг ну тыя са цы яль на адап та ва
ныя лю дзі пра цаз доль на га ўзро сту, а ся
род асоб, якія жы вуць з ВІЧін фек цы яй, 
па вя ліч ва ец ца до ля жан чын, — адз на ча
ла Свят ла на Сяр ге ен ка.

У Бел ста це да поў ні лі сло вы спе цы я ліст кі. 
Коль касць ВІЧін фі цы ра ва ных жан чын 
у 2013 г. у па раў нан ні з 2012 го дам па вя
лі чы ла ся на 29,6%. За 10 ме ся цаў 2013 г. 

до ля прад стаў ніц пры го жа га 
по лу ў агуль ным лі ку ВІЧін фі цы
ра ва ных скла ла 43,1%.

Як вы нік — рас це коль касць 
ВІЧ-ін фі цы ра ва ных дзя цей, 
на ро джа ных ВІЧін фі цы ра ва ны мі 
ма ці (у 2000 го дзе — 5 дзя цей, 
у 2013 го дзе — 17). За ўвесь 
пе ры яд на зі ран ня ся род дзя цей 
ва ўзро ста вай гру пе ад 0 да 14 
га доў за рэ гіст ра ва на 246 вы пад
каў ВІЧін фек цыі.

Зман 4: ВІЧ / СНІД «жы ве» 
ў ас ноў ным у «рас пеш ча най» 
ста лі цы

На су пе рак рас паў сю джа на му 
мер ка ван ню, у Бе ла ру сі ВІЧ
ін фек цыя рэ гіст ру ец ца ва ўсіх 
рэ гі ё нах, а не ў пе ра поў не най 
ста лі цы, ку ды з’яз джа юц ца 
лю дзі з усёй кра і ны. Да рэ чы, 
па чы на ю чы з 1996 го да, са мым 
няш час ным ся род рэ гі ё наў рэс
пуб лі кі з’яў ля ец ца Го мель ская 
воб ласць. У 2013 го дзе на 100 
ты сяч ча ла век на сель ні цтва тут 
за рэ гіст ра ва на 46 вы пад каў 

пер шас на га зах вор ван ня ВІЧін фек цы яй 
су праць 16,2 вы пад ку ў ся рэд нім па Бе
ла ру сі. А вось най больш ніз кі ўзро вень 
— у Гро дзен скай воб лас ці: 7 вы пад каў 
на 100 ты сяч ча ла век на сель ні цтва. За 
10 ме ся цаў 2014 г. уз ро вень пер шас на га 
зах вор ван ня на сель ні цтва ВІЧін фек цы яй 
па рэ гі ё нах (у пра цэн тах да агуль най коль
кас ці ВІЧін фі цы ра ва ных) сфар ма ваў ся 
та кім чы нам: Брэс ц кая воб ласць — 10%; 
Ві цеб ская воб ласць — 6,3%; Го мель ская 
воб ласць — 40%; Гро дзен ская воб ласць 
— 4,8%; Мінск — 19,2%; Мін ская воб
ласць —13,7%; Ма гі лёў ская воб ласць 
— 6%.

Зман 5: до ступ да ля чэн ня аб ме жа ва ны

У Бе ла ру сі рэ а лі зу ец ца Дзяр жаў ная пра
гра ма пра фі лак ты кі ВІЧін фек цыі. Яе рэ а
лі за цыя дасць маг чы масць па шы рыць до
ступ да ком п лек су ме ды цын скіх пас луг 
асоб, ін фі цы ра ва ных ВІЧ, ажыц цяў ляць 
ме ра пры ем ствы па зні жэн ню ры зы кі пе-
ра да чы ВІЧ ад ма ці дзі ця ці, пра во дзіць 
пра фі лак тыч ныя ме ра пры ем ствы ся род 
на сель ні цтва, уда ска наль ва юц ца пра
гра мы на ву чан ня і ас ве ты па праб ле ме 
ВІЧін фек цыі на сель ні цтва, у тым лі ку мо
ла дзі, з улі кам ген дэр на га па ды хо ду.

— У Бе ла ру сі до ступ да ля чэн ня ан ты рэт
ра ві рус ны мі прэ па ра та мі ад кры ты для 
ўсіх, ка му гэ та не аб ход на, — ін фар муе 
ле карэпі дэ мі ё лаг Свят ла на Сяр ге ен ка. 
— ВІЧін фі цы ра ва ныя па цы ен ты ат рым
лі ва юць усё не аб ход нае. Пад асаб лі вым 
кан т ро лем зна хо дзяц ца ме ра пры ем ствы, 
на кі ра ва ныя на ар га ні за цыю пра фі лак ты
кі пе ра да чы ві ру са ВІЧ ад ма ці дзі ця ці.

vМі рас ла ва ЛУК ША

Су свет ная за ра за 
не ве дае ме жаў
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 28-18

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 22 ліпеня 2018 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Квет ка мая — над ва дой,
Ліст — на ва дзе са мой,
ко рань — на дне.
Як на зы ва юць мя не?
Г.......

(Ва сіль Жу ко віч) 

    

Ад каз на за гад ку № 24-2018: ту ман. 
Уз на га ро ду, за піс ную кніж ку з бе лару-

скім ар на мен там, вый г ра ла Аліў ка Жэп ко 
з Нар вы. Він шу ем!

А
д ной чы ме лі мы ў на шым дам ку вель мі дзіў ную 
сі ту а цыю, якой пас ля доў нас ці па ло ха юць і цяг нуц-
ца да лей...

А вось — як гэ та зда ры ла ся!

М не да ве ры лі піль на ваць ключ ад на ша га дам-
ка, які мы наз ва лі «бю ро су до ва га вы ка наў цы 

ў „Бо ра-Здруй”». Я і двое сяб роў ра шы лі па жар та ваць з ін-
шых хлап цоў. Мы вый ш лі з дам ка і за чы ні лі дзве ры на ключ. 
Праз хві лі ну мы на зі ра лі дзіў ную з’я ву. Адзін з на шых сяб роў, 
шуст ры Ва ня, вы лез праз ак но і па чаў за на мі бе гаць. Але мы 
— хут кія хлоп цы, не тое што ўцяк лі, але і яш чэ сха ва лі ся ад 
яго. Мі ко ла, які за стаў ся ў ся рэ дзі не дам ка, зак рыў ак но і та-
му Ва ня не мог увай с ці ў ха ту. Ён ра шыў пай с ці за да па мо гай 
да на стаў ні цы. Па ні Аня пак лі ка ла нас і ска за ла, каб больш не 
ра біць та кіх фо ку саў, бо як не бу дзем слу хаць, яна за бя рэ нам 
ключ ад дам ка і са ма бу дзе вы ра шаць, ка лі нас вы пус ціць на 
двор...

З гэ тай па ры мы не жар ту ем з сяб роў. Толь кі Ва ня пе рак лю-
чыў ся і не ха цеў ад сту паць. Ён па чаў ува хо дзіць і вы хо дзіць 
не праз дзве ры, а праз ак но. Дзве ры ён ад к ры ваў толь кі для 
та го каб пра вет рыць хат ку або дзе ля дэ ка ра цыі...

Ну і вось, Ва ня, як вы ўжо па ба чы лі, увесь час за ла зіць у да-
мок праз ак но. Ця пер мы не ма ем спа кою, ба ім ся, што гэ тую 
дзіў ную звыч ку наш ся бар за вёз у Бе ла сток.

А трэ ба да даць, што ён жы ве ў блё ку 
на пя тым па вер се!

Ула дзік КУ ТУ ЗАЎ, «Бу сел», 
Гім на зія ў Нар веЦя пер мы не ма ем спа кою..!

Сле дам на раў чан скіх пісь мен ні каў
шчас це, мы бы лі не па да лёк пан сі я на та. 
Мі ну лі ма ну мен таль ны і вя ліз ны вят рак, 
пе ра е ха лі ра чул ку Баб роў ку і апы ну лі ся 
ў «Бо ра-Здруй».

Там ча ка ла нас лі рыч ная су стрэ ча з па эт-
кай Мі рай Лук шай.

Ма рэк КУ ТУ ЗАЎ, 
«На раў чан ская ла стаў ка», 

Гім на зія ў Нар ве

Лоп ну ла шы на
Еха лі мы па да ро зе,
лоп ну ла ў нас шы на.
Сум на шы не,
а мне яе шка да.
Дык каб не га ва рыць,
па чаў я ў ко ла-кры жык гу ляць.
Стаў лю ко ла і шы ну ўспа мі наю,
а я яш чэ цэ лай па мя таю.
У мя не да яе жаль,
па мя таю з ёй да ро гу ў даль.
Дык каб не ту жыць
вы ра шыў я ўсё за быць.
Ну, доб ра, — спра бую!
Але са праў ды я толь кі час мар ную.
Не да па мог я шы не,
та му мы су му ем
і ні я кіх пра тэ стаў не чу ем.
Ну ўсё! Ка нец. Па су ма ва лі і хо піць!
Нам з шы най рас ста вац ца трэ ба
і пай с ці з два ра,
та му што ўсім ес ці па ра.

Іван Кар сун скі, 
«На раў чан ская ла стаў ка», 

НШ свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія

Трэ ця га дня Су стрэч «Зор кі» ўся на ша гру па 
па е ха ла на эк скур сію сле дам на раў чан скіх пісь-
мен ні каў. Па ча так вя до мы — аг ра ту ры стыч ны 
пан сі я нат «Бо ра-Здруй».

Ляс ная да ро га пры вя ла нас на сха ва ны ў ле се 
ху тар па э та Ула дзі мі ра Гай ду ка. Да лей, з пес-
няй, пе ра сек лі мы Нар ву, ва кол якой сла ла ся 
ча роў ная да лі на. Па да ро зе суст рэ лі мы ся лян 
і звя роў. Мы на кі ра ва лі ся да ха ты Але ся Бар-
ска га ў Бан да рах. Там пас лу ха лі пра яго жыц цё 
і твор часць, і зноў ру шы лі ў да ро гу...

Аб’ е ха лі з ад на го бо ку ва дас хо віш ча Се мя ноў-
ка, мі ну лі не каль кі вё сак і да е ха лі ў Ба ра выя. 
Па бы ва лі мы ў род ным ку точ ку Мі ры Лук шы. 
Нам уда ло ся зра біць зды мак з бра там па эт кі, 
спа да ром Мар кам і яго са бач кам Фок сім.

Апош няй вё скай, да якой мы да бі ра лі ся праз 
ста рую пуш чу, бы ла Гуш чэ ві на. У гэ тай ляс ной 
мяс ці не на ра дзіў ся ар хі е пі скап Сі ман, а за раз 
на гэ тым мес цы пра жы вае Маг да Бя ляў ская, 
най ма лод шая па эт ка лі таб’ яд нан ня «Бе ла ве жа».

Па да ро зе ў Ляў ко ва зда ры ла ся вель мі не ча-
ка ная рэч. Ко ла па ча ло губ ляць сваё па вет ра. 
Пра вая ста рон ка во за бы ла на хі ле ная. На мал. Магды Люнды 
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Lato
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За поў ні це клет кі бе ла ру скі мі сло ва мі. Ад ка зы, з нак-
ле е ным кан т роль ным та ло нам, на пра ця гу трох тыд-
няў даш лі це ў „Зор ку”. Тут ра зыг ра ем ці ка выя ўзна га-
ро ды.

Ад каз на кры жа ван ку № 24-2018: 
Ключ, су ні цы, бу кет, ас, банк, нек тар, мо ва, ры ба, пра-

ца. Ле та, мы, сноб, Ева, сум ка, не ба, лі тар ка, ты, ко ла.
Уз на га ро ды, нак лей кі, вый г ра лі Маг да Яку бюк 

з Бель ска-Пад ляш ска га, Кар нэ лія Вшэ ба роў ская, 
Мар цін Га лён ка з Нар вы. Він шу ем!

«На раў чан ская ла стаў ка»: 
— Якая роз ні ца ў пра цы жур на лі-
ста ў Бе ла ру сі і ў Поль ш чы?

Змі цер Кос цін: — Вя до ма, 
ёсць роз ні ца ў пра цы. Каб пра ца-
ваць у Бе ла ру сі, жур на лі сту трэ-
ба мець да звол. Там трэ ба быць 
афі цый ным сяб рам рэ дак цыі, 
мець рэ гіст ра цыю, нель га быць 
сва бод ным жур на лі стам і суп ра-
цоў ні чаць з рэ дак цы я мі ў якас-
ці фры лан се ра.

У Поль ш чы жур на ліст мае сва-
бо ду.

«На раў чан ская ла стаў ка»: 
— Як Вы ба чы це бе ла ру саў Пад-
ляш ша? Што вас здзіў ляе?

Змі цер Кос цін: — Для мя не 
вель мі ці ка вае, што на Пад ляш-
шы за ха ва лі ся га вор кі. У Бе ла-
ру сі та ко га ня ма. Бе ла ру сы Пад-
ляш ша вель мі моц на звя за ныя 
з мес цам, ад куль яны ро дам. 
У Бе ла ру сі бы вае так, што ка лі 
нех та пры е дзе шту дзі ра ваць 
у Мінск і па бу дзе адзін год, ён 
ужо на зы вае ся бе мін ча ні нам.

Ка лі спы таць ка гось ці ў Поль-
ш чы, ад куль ён ро дам — тут 
ка жуць, што яны з Ла сін кі, Кут-
лоў кі, Ва лі лаў... ці на ват ней ка-
га ху та ра. І яны гэ тым га на рац-
ца, ра сказ ва юць пра свае мес цы 
як пра вя лі кія га ра ды! Дзя ку ю-
чы Пад ляш шу, ця пер га ва ру, 
што з я Баб руй ска.

«На раў чан ская ла стаў ка»: 
— Вы раз маў ля е це з сы нам па-
бе ла ру ску. Ці гэ та про ста ў Бе ла-
сто ку?

Змі цер Кос цін: — Ве да е це, 
больш скла да на раз маў ляць па-
бе ла ру ску ў Бе ла ру сі — не толь-
кі з сы нам, а з кім заў год на. 
У Бе ла ру сі іс нуе та кі ком п лекс, 
што бе ла ру ская мо ва ні бы та гор-
шая, што на ёй нель га ўся го вы-
ка заць. Я ні ко лі не ад маў ляў ся 
ад бе ла ру скай мо вы, гэ та мо ва 
на шай ха ты. Пра гэ та ве да юць 
усе су се дзі, для іх гэ та нар маль-
на. Хоць бы лі дзіў ныя вы пад кі, 
ча сам нех та ка заў: O, nied łu go 
już wszys t kie dzie ci bę dą po bia ło ru-
sku roz ma wiać. І гэ та не га ва ры лі 
лю дзі, якія ма юць сям’ю ад 
Лом жы, а тыя, у якіх дзя ду лі 
і ба бу лі ў Гай наў цы, Мі ха ло ве, 
Бель ску...

«На раў чан ская ла стаў ка»: 
— Кім Вы ха це лі быць у на шым 
уз рос це?

Змі цер Кос цін: — Я з та ко га 
па ка лен ня, што ка лі мне бы ло 
12-14 га доў, я яш чэ сла ба ўяў-
ляў, кім ха чу быць у жыц ці. 
Та ды не бы ло та кой пра фі лі за-
цыі, як ця пер. Але мне вель мі 
па да ба ла ся гі сто рыя. Ней кі час 

— дзень на ро дзі наў нас як на цыі!

я ду маў, каб стаць гі сто ры кам. 
Пас ля, я па ду маў, каб шту дзі ра-
ваць па лі та ло гію і пра ва.

«На раў чан ская ла стаў ка»: 
— Якія ў Вас спа дзя ван ні, ка лі Кан-
д рат едзе на Су стрэ чы «Зор кі»?

Змі цер Кос цін: — Для мя не, 
як для баць кі, гэ та го нар, што 
яго сю ды за пра сі лі. Для яго 
су стрэ чы вель мі важ ныя. Ён 
су стра кае тут фай ных лю дзей, 
доб ра пра во дзіць час. Я не ска-
жу яму, што ён му сіць быць 
жур на лі стам. Ідзе пра дру гое. 
Важ на, каб ён шы рэй па гля дзеў 
на свет, каб су стрэў ін шых лю-
дзей, каб пас лу хаў мо вы.

«На раў чан ская ла стаў ка»: 
— Хто для вас ге рой-бе ла рус?

Змі цер Кос цін: — На пэў на 
лю дзі, які да па ма га юць адзін ад-
на му ў цяж кіх жыц цё вых аб ста-
ві нах. Так са ма та кія лю дзі, якія 
вы каз ва юць свае мер ка ван ні, 
хоць іх за гэ та мо гуць уво ліць 
з пра цы або мо гуць па нес ці ней-
кія стра ты. Для мя не ге рой-
бе ла рус гэ та той, хто ба ро ніць 
сваю ра цыю, сваю год насць...

«На раў чан ская ла-
стаў ка»: — Ці для Вас 
Дзень 25 Са ка ві ка важ ны? 
Як Вы яго свят ка ва лі ў гэ-
тым го дзе?

Змі цер Кос цін: 
— Я пра ца ваў як жур на-
ліст, пры тым на роз ных 
уз роў нях. Ап ра ча та го, 
што мне трэ ба бы ло зра-
біць пе ра да чу для Ра дыё 
Бе ла сток, та ды так са ма 
ад быў ся мой дэ бют на 
тэ ле ба чан ні «Бел сат», 
у жы вым эфі ры. Я ра ней 
ні ко лі та ко га не ра біў.

25 Са каві ка для мя не 
вель мі важ ны дзень. 
Для мя не гэ та до каз хто 
мы. Кож ны ча ла век мае 
свой дзень на ро дзі наў. 
25 Са ка ві ка — дзень на-
ро дзі наў нас як на цыі. 
Мы — бе ла ру сы не толь-
кі та му, што ў нас свая 
мо ва, што ад роз ні ва ем-
ся па ней кіх ры сах ад 
су се дзяў, што ў нас свая 
эт на гра фія... У пэў ны 
гі ста рыч ны мо мант мы 

25 Са ка ві ка 
Ін тэр в’ю са Змі це рам Кос ці ным, на ро джа ным у Баб руй ску на Бе ла ру сі, зна ка мі тым 

жур на лі стам Ра дыё Бе ла сток і тэ ле ка на ла «Бел сат», а ра ней Ра дыё Ра цыя:

вы ра шы лі, што як на род мы 
здоль ны са мі кі ра ваць сва ёй бу-
ду чы няй. 25 Са ка ві ка да ло нам 
вя лі кую сі лу, каб ад каз на па ды-
хо дзіць да сва ёй бе ла ру скас ці.

«На раў чан ская ла стаў ка»: 
— Ці Вы зноў ха це лі б жыць у Бе-
ла ру сі?

Змі цер Кос цін: — Дос вед 
жыц ця ў ін шай кра і не пры вёў 
да та го, што я ўжо не ба ю ся 
вяр тац ца ў Бе ла русь. Вя до ма, 
кож ная кра і на мае свае спе цы-
фіч ныя ўмо вы для жыц ця. Маг-
чы ма ў Бе ла ру сі кры ху ця жэй 
жы вец ца ў фі нан са вым сэн се, 
але для мя не, ка лі ка заць пра 
сэнс ду хоў ны — Бе ла русь так са-
ма тут.

Ап ра ца ва ла 
Клаў дзія Га лін ская, 

Гім на зія № 7 у Бе ла сто ку

У на шай пуш чы
У ле се па ча лі свар ку

дуб, клён і ел ка.

Яны спра ча лі ся хто з іх

ка роль ма гут най пуш чы.

Дуб ска заў, што ён най боль шы,

най ма гут ней шы і най муд рэй шы.

Клён за я віў: — Я са мы пры го жы,

са мы ці ка вы і шмат ко лер ны.

Ел ка па маў ча ла і ка жа: 

— Я най важ ней шая,

мя не зап ра ша юць на свя та ў ха ты.

Яны доў га сва ры лі ся і спра ча лі ся...

Та ды прый ш ла бя ро за і аб вяс ці ла,

што яна бу дзе ка ра ле вай ле су.

Усе па га дзі лі ся 

і жы вуць у сяб роў стве.

У на шай Бе ла веж скай пуш чы.

Мал га жа та Аст роў ская, 
«Бе лы лес», 

ПШ № 3 у Бель ку-Пад ляш скім

Tur

Miód

On
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Л
е ген дар нае імя вя до май бе ла
ру скай пісь мен ні цы і ак тыў най 
гра мад скай дзя яч кі на ні ве бе ла ру
ска га ад ра джэн ня Зось кі Ве рас 

(Люд ві кі Ан то наў ны Са віц кайВой цік) ве да
юць у Бе ла ру сі, Літ ве, Лат віі, Поль ш чы і ін
шых кра і нах, дзе жы вуць бе ла ру сы. Яе імя 
вя до ма ў мно гіх шко лах Бе ла ру сі, якім яна 
да па ма га ла ар га ні зоў ваць му зей, у на ву ко
вых уста но вах, дас лед чы кі якіх звяр та лі ся 
да пісь мен ні цы за кан суль та цы я мі па са мых 
скла да ных пы тан нях бе ла ру ска га па лі тыч
на га і куль тур на га ру ху.

Па зна ёміў ся я з Зось кай Ве рас у сту
дзе ні 1983 го да ў Віль ні. На пра ця гу дзе
ся ці га доў (19801990) у час ка ні ку лаў 
і лет ня га вод пу ску я пра ца ваў у ар хі вах 
і біб лі я тэ ках Віль ні, збі раў ма тэ ры я лы для 
ра ён най кні гі „Па мяць”. Зось ка Ве рас, яе 
дач ка Га лі на Ан то наў на Вой цік, зяць Ля
вон Ан то на віч Луц ке віч доб ра ве да лі бе ла
ру скія ма тэ ры я лы ў ар хі вах і біб лі я тэ ках 
Віль ні. Яны пад каз ва лі, дзе і што шу каць, 
да ва лі роз ныя па ра ды. Ля вон Луц ке віч 
па зна ёміў мя не з бе ла ру скі мі мяс ці на мі 
Віль ні. Ван д роў кі па го ра дзе паз на ё мі лі 
з бе ла ру скай куль ту рай у Літ ве. Мно гае 
да ве даў ся аб жыц цё вым і твор чым шля ху 
Зось кі Ве рас.

На ра дзі ла ся Люд ві ка Ан то наў на Са віц
кая (Зось ка Ве рас) 30 ве рас ня 1892 го да 
ў мя стэч ку Ме джы бож Ля ты чаў ска га па ве
та Па доль скай гу бер ні (ця пер Жы то мір скай 
воб лас ці) на Ук ра і не, у сям’і афі цэ ра цар
скай ар міі Ан то на Са віц ка га, які па хо дзіў 
з Грод на. Ма ці Эмі лія з Са доў скіх па хо дзі ла 
з Са коль ска га па ве та Гро дзен скай гу бер ні, 
дзе яе баць кі ме лі не вя лі кі фаль ва рак Аль
хоў ні кі.

Кож нае ле та Люд ві ка з ма ці пра во дзі ла 
ў Са коль скім па ве це, на вед ва ла і Грод на. 
Хоць до ма га ва ры лі паполь ску, баць ка 
па ля кам ся бе не лі чыў, толь кі ліц ві нам, па
доб на як Адам Міц ке віч лі чыў сваю баць каў
ш чы ну Літ вой.

З лю бі мым па э там Ада мам Міц ке ві чам 
і Ула дзіс ла вам Сы ра ком ляй Люд ві ка па зна
ёмі ла ся ма ю чы дзе сяць га доў. Лю боў да па
э зіі, да род най пры ро ды пры ві лі юнай Люд
ві цы баць кі. У 910 га доў яна па ча ла пі саць 
вер шы і апа вя дан ні паполь ску. Спа чат ку 
баць кі ву чы лі яе са мі: баць ка вык ла даў ма
тэ ма ты ку, а ма ці — ін шыя прад ме ты. Толь кі 
ў 1904 го дзе ма ці з Люд ві кай вы еха ла ў Кі
еў, дзе Люд ві ка па сту пі ла ў пры ват ную ган д
лё вую шко лу Люд мі лы Мі ка ла еў ны Ва лад ке
віч. Тут бы ла ба га тая біб лі я тэ ка з кні га мі на 
роз ных мо вах, бы лі ка бі не ты фі зі кі, хі міі, бі я
ло гіі, фа таг ра фіч ная ла ба ра то рыя. Аба вяз
ко вы мі мо ва мі бы лі ру ская, фран цуз ская 
і ня мец кая, не а ба вяз ко вы мі — ан г лій ская 
і поль ская. Па чы на ю чы з 3 кла са, вуч ні вя
лі клас ны ча со піс. Пра во дзі лі ся эк скур сіі, 
у час якіх іш лі за нят кі па пры ро даз наў чых 
прад ме тах. Пра ца ва лі фі зіч ны, хі міч ны, бі я
ла гіч ны, лі та ра тур ны і ін шыя гур т кі.

„Вось та ды ў шко ле за ра дзі ла ся ў мя
не за ці каў лен не лі та ра ту рай і пры ро дай, 
а так са ма пры выч ка пра цы ў гур т ках”, 
— ус па мі на ла Люд ві ка Са віц кая. У 1906 
го дзе пер шы раз тра пі лі ў ру кі Люд ві кі кні
гі „Дуд ка бе ла ру ская”, „Смык бе ла ру скі” 
і га зе та „На ша ні ва”. Яны вель мі яе ўра зі лі 
і спа да ба лі ся ёй, та му ў клас най ра бо це 
па поль скай мо ве „Ха рак та ры сты ка Літ вы” 
Люд ві ка ста ра ла ся вы свет ліць роз ні цу па
між лі тоў ца мі і бе ла ру са мі на ас но ве мо вы 
гэ тых на ро даў.

Ад нак на ву ку ў гэ тай шко ле не ча ка на 
прый ш ло ся спы ніць. У лі ста па дзе 1907 
го да рап тоў на па мёр баць ка Люд ві кі. За
ста вац ца да лей у Кі е ве ёй з ма ці не ха це
ла ся, цяг ну ла да сва іх. Вяс ной 1908 го да 
Люд ві ка з ма ці пас ля скан чэн ня 4 кла са 
пры е ха ла на Гро дзен ш чы ну. У 1909 го дзе 
Люд ві ка па сту пі ла ў 6 клас пры ват най 
жа но чай гім на зіі Ка ця ры ны Бар коў скай. 
Пра гра ма гэ тай гім на зіі больш ад па вя да ла 
пра гра ме кі еў скай ган д лё вай шко лы, чым 
у дзяр жаў ных гім на зі ях. У тым жа 1909 
го дзе ар га ні за ваў ся Гро дзен скі гур ток 
бе ла ру скай мо ла дзі. На ар га ні за цый ным 
схо дзе Люд ві ку вы бра лі біб лі я тэ кар кай 
гур т ка. У хут кім ча се яна за вя за ла пе ра
пі ску з Ві лен скай бе ла ру скай кні гар няй, 
рэ дак цы яй „На шай ні вы”, су пол кай „Заг ля
не сон ца і ў на ша ва кон ца” ў Пе цяр бур гу. 
Паз ней па зна ёмі ла ся аса бі ста з ві лен скі мі 
бе ла ру са мі. Пе ра піс ва ла ся з Іва нам Луц ке
ві чам, Вац ла вам Ла стоў скім, Аляк сан д рам 

Ула са вым. Люд ві ка пі са ла вер шы ў „На шу 
ні ву”. Пер шы з іх быў на дру ка ва ны ў 1911 
го дзе пад псеў да ні мам Мір ко.

У 1912 го дзе Люд ві ка скон чы ла гім на зію, 
а ў на ступ ным го дзе вы еха ла ў Вар ша ву на 
10ме сяч ныя кур сы ага род ні цтва, са доў ні
цтва і пча ляр ства. Ад на ча со ва скон чы ла ва
ен ныя са ні тар ныя кур сы.Узяц ца за больш 
са лід ную на ву ку не да зва ля ла зда роўе.

У гэ ты ж час Люд ві ка па ча ла скла даць 
ба та ніч ны зель нік, ста вя чы на пер шае 
мес ца наз вы рас лін на бе ла ру скай мо ве. 
Пад час Пер шай су свет най вай ны зель нік 
зніш чыў ся, але за пі са ныя наз вы рас лін за
ста лі ся.

Скон чыў шы кур сы, 1 лі пе ня 1914 го да 
Люд ві ка ат ры ма ла па свед чан не аб’ яз до ва
га ін ст рук та ра і ха це ла прай с ці дзене будзь 
ад на га до вую прак ты ку. Аляк сандр Ула саў 
ра дзіў ёй па е хаць у Ля бёд ку, ма ён так Ле а
нар да Іва ноў ска га, даў ёй ад па вед ную рэ ка
мен да цыю. Ле а нард Іва ноў скі ад ка заў, што 
мес ца ёсць і мо жа пры няць. Але па ча ла ся 
Пер шая су свет ная вай на. Прый ш ло ся прак
ты ка ваць у свай го дзе да ў Аль хоў ні ках, які 
быў доб рым са доў ні кам і пча ля ром. У воль
ны час Люд ві ка за піс ва ла наз вы рас лін, 
пес ні, пры пеў кі, за гад кі.

Хут ка фронт па ды шоў пад са мыя Аль
хоў ні кі і Люд ві ка з ма ці апы ну ла ся ў Мін ску. 
Яна па ча ла тут пра ца ваць у ка мі тэ це Та ва
ры ства по ма чы ах вя рам вай ны і ін шых бе
ла ру скіх ар га ні за цы ях (у Бе ла ру скім на цы
я наль ным ка мі тэ це, у Цэн т раль най ра дзе, 
у Бе ла ру скай са цы я лі стыч най гра ма дзе, 
усю ды сак ра тар кай). Пра ца ў Люд ві кі Са
віц кай ча ста мя ня ла ся. Яна іш ла ту ды, дзе 
бы ла больш пат рэб ная. Бы ла за гад чы цай 
ста ло вак, пас ля за гад чы цай дзі ця ча га пры
тул ку, ткац кай май стэр ні, скар б ні кам...

Ка мі тэт по ма чы ах вя рам вай ны пра вёў 
шас ці тыд нё выя кур сы ага род ні цтва для 
бе жан цаў. За нят кі вя лі ся на бе ла ру скай 
мо ве, а да звол на кур сы быў ат ры ма ны 
ад Мі ні стэр ства зем ля роб ства. У Мін ску 
Люд ві ка Са віц кая па зна ёмі ла ся з мно гі мі 
бе ла ру скі мі дзе я ча мі: Зміт ра ком Бя ду лем 
і яго сёст ра мі, Яд ві гі ным Ш. (Ля віц кім) і яго 
дач кой Ван дай, з Ула дзіс ла вам Га луб ком, 
Ар ка дзем Смо лі чам, Мак сі мам Баг да но ві
чам і ін шы мі.

Люд ві ка Са віц кая ў Мін ску пі са ла вер
шы, ім п рэ сіі. Яна па ча ла та ды ка ры стац ца 
псеў до ні мам Зось ка Ве рас. Зось ка — гэ та 
дру гое імя Люд ві кі, а ве рас — гэ та рас лі на, 
якую яна вель мі лю бі ла.

У 1917 го дзе Люд ві ка Са віц кая пры ма ла 
ўдзел ва Усе бе ла ру скім з’ез де ра бо чых, 
ся лян скіх і сал дац кіх дэ ле га таў, бы ла яго 
сак ра та ром.

Во сен ню 1918 го да яна з ма ці вяр ну ла ся 
ў род ную Са коль ш чы ну. У Мін ску за стаў ся 
яе муж Фа бі ян Шан тыр, юрыст, пуб лі цыст, 
ка мі сар па спра вах на цы я наль нас цей 
у пер шым бе ла ру скім ура дзе Змі це ра Жы
лу но ві ча. Люд ві ка яго больш не ўба чы ла. 
Фа бі я на Шан ты ра 29 мая 1920 го да рас ст
ра ля лі баль ша ві кі ў На ва зыб ка ве. У 1919 
го дзе ў Люд ві кі на ра дзіў ся сын Ан тон, які 
не ве даў свай го баць кі. Яна з сы нам жы ла 
ў дзе да вым фаль вар ку ў Аль хоў ні ках. Дзед 
па мёр у 1922 го дзе. Аль хоў ні кі прый ш ло ся 
пра даць. Люд ві ка з ма ці і сы нам у кан цы 
1923 го да пе ра е ха ла ў Віль ню і з та го ча су 
жы ла там. Ад нак Аль хоў ні кі яна ўспа мі на ла 
праз усё сваё жыц цё: дом і сад, лі па выя 
пры са ды, са жал ку. У Віль ні Люд ві ка па ча
ла пра ца ваць ад мі ніст ра тар кай у рэ дак цыі 
гра ма даў скіх га зет на ву лі цы Ві лін скай, 12. 
Тут яна суст рэ ла ся з Ан то нам Луц ке ві чам, 
па зна ёмі ла ся з Бра ніс ла вам Та раш ке ві
чам і ін шы мі бе ла ру скі мі дзе я ча мі. Люд ві ка 
на сі ла хар чо выя пе ра да чы па лі тыч ным 
вяз ням, да бі ва ла ся ў пра ку ра ту ры да зво лу 
на пе ра да чу ім кні жак, паш то вай па пе ры. 
У тур ме на Лу кіш ках та ды ся дзе ла ня ма ла 
бе ла ру саў. Ся род іх Мі хась Ма ша ра, Ан тон 
Вой цік і ін шыя.

У 1924 го дзе ў Віль ні га зе тай „Го лас 
бе ла ру са” быў вы да дзе ны скла дзе ны Зось
кай Ве рас „Ба та ніч ны слоў нік”. Яна ра зам 
са сту дэн тамук ра ін цам Мі ха і лам Ба роў скім 
пра ца ва ла над кні гай „Мё да дай ныя рас
лі ны”. Мі ха іл Ба роў скі пі саў паўкра ін ску, 
а Зось ка Ве рас — пабе ла ру ску. Але лёс 

пра цы быў роз ны. Мі ха іл Ба
роў скі дап ра ца ваў і вы даў 
у Льво ве ба га та ілюст ра ва
ную кні гу, а пра ца Зось кі 
Ве рас дру ка ва ла ся пак ры
се на ста рон ках ча со пі са 
„Бе ла ру ская борць” і то не 
ўся. Ста рон кі ру ка пі су, якія 
за ста лі ся, Зось ка Ве рас пе
ра да ла ў ад дзел ру ка пі саў 
Цэн т раль най на ву ко вай 
біб лі я тэ кі Ака дэ міі на вук Бе
ла ру сі.

У 1926 го дзе Люд ві ка Ан
то наў на вый ш ла за муж за Ан то на Вой ці ка, 
які пра ца ваў у бе ла ру скіх га зе тах, за што 
не раз апы наў ся ў тур ме. За гро шы ат ры
ма ныя ад про да жу Аль хоў ні каў, ку пі лі до мік 
і ўча стак зям лі ў Чы гу нач най Ка ло ніі (ця пер 
Па віль нюс).

Зось ка Ве рас дру ка ва ла свае тво ры 
ў сту дэн ц кіх ча со пі сах „Наш шлях”, і „Сту
дэн ц кая дум ка”, у вы дан ні „Род ныя го ні”. Гэ
та бы лі аб раз кі „Сум”, „Но чы”, „Ве цер выў”, 
„Мыс лі”, „Рыб кі” і ін шыя.

Вы сту па ла пісь мен ні ца са сва і мі тво ра
мі на лі та ра тур ных ве ча рах, якія ла дзі лі ся 
ў Віль ні Та ва ры ствам бе ла ру скай шко лы 
і Сту дэн ц кім са ю зам.

Пас ля раз г ро му Бе ла ру скай ся лян ска
ра бот ніц кай гра ма ды, ка лі ўсе гра мад скія 
га зе ты бы лі зак ры тыя, Зось ка Ве рас па
ча ла ў 1927 го дзе вы да ваць і рэ да га ваць 
дзі ця чы ча со піс „За ран ка”, а так са ма „Гас
па дар скі ад дзел” — да да так да га зет, які 
вы хо дзіў адзін раз у ме сяц. „За ран ка” вы
хо дзі ла на пра ця гу трох га доў. Да па ма гаў 
Па соль скі клуб (30 зло тых). По тым гэ тая 
да па мо га спы ні ла ся. У „За ран цы” суп ра цоў
ні ча лі Мі хась Ма ша ра, Мі хась Ва сі лёк, Сяр
гей Но вікПя юн, Л. Бя роз ка (А. Смар ш чок), 
Хве дар Ілья шэ віч і ін шыя. Але най больш 
пі са лі для „За ран кі” са ма Зось ка Ве рас і яе 
муж Ан тон Вой цік.

Апа вя дан ні, якія Зось ка Ве рас пі са ла 
для „За ран кі”, ву чы лі лю біць пры ро ду, 
да ва лі дзе цям шмат ці ка вай ін фар ма цыі, 
за клі ка лі бе раг чы рас лі ны, звя роў і пту шак, 
за хоў ваць тра ды цыі. Пі са ла Зось ка Ве рас 
і на ву ко вапа пу ляр ныя ар ты ку лы аб пры
ро дзе. Дру ка ва лі ся так са ма яе вер шы, 
пра нік ну тыя лю боўю да род най пры ро ды. 
„За ран ка” ка ры ста ла ся пос пе хам ся род 
вя ско вых дзя цей. Ад нак гро шай не ха па ла. 
Да па мо га дзя цей не вы ра та ва ла „За ран ку”. 
Ка лі ў 1927 го дзе па ба чы лі свет 9 ну ма роў 
ча со пі са, то ў 1928 го дзе — 4 ну ма ры, 
у 1929 го дзе — 3 ну ма ры, а ў 1931, пас ля 
вы ха ду двух ну ма роў, вы да ван не „За ран кі” 
спы ні ла ся.

Ня стом ная Зось ка Ве рас не тра ці ла 
на дзеі і ў 19341935 га дах бе ла ру скія дзе ці 
гар та лі ста рон кі но ва га дзі ця ча га ча со пі са 
„Пра ле скі”. Да па ма гаў вы да ваць ча со піс 
ксёндз Він цук Гад леў скі, але ён вы да ваў ся 
ня доў га.

У 1928 го дзе бы ло ар га ні за ва нае Бе ла
ру скае ка а пе ра тыў нае пча ляр скае та ва
ры ства „Пча ла”. Зось ка Ве рас ста ла яго 
стар шы нёй. У 1934 го дзе Та ва ры ства „Пча
ла” па ча ло вы да ваць свой ча со піс „Бе ла ру
ская борць” пад рэ дак цы яй Люд ві кі Вой цік. 
У жніў ні 1934 го да вый шаў пер шы ну мар ча
со пі са. Гэ та бы ла зна мя наль ная па дзея ў гі
сто рыі пча ляр ства Бе ла ру сі. Пер шыя пяць 
ну ма роў, ад бі тыя на ша пі рог ра фе, ме лі сціп
лы вы гляд: 8 не вя лі кіх ста ро нак, не вы раз
ны тэкст. Але ча со піс быў пры хіль на суст
рэ ты чы та ча мі. У ім раз г ля да лі ся важ ныя 
ар га ні за цый ныя пы тан ні, ас вят ля лі ся най
больш вост рыя праб ле мы пча ляр ства. Ма
тэ ры я лы ча со пі са вы зна ча лі ся тэ ма тыч най 
ак ту аль нас цю, яс нас цю дум кі, да ступ нас цю 
зме сту. З 1935 го да „Бе ла ру ская борць” па
ча ла вы да вац ца дру кар скім спо са бам. Яе 
аб’ ём па вя лі чыў ся да 28 ста ро нак. Вы дан не 
кож на га ну ма ра зна хо дзі ла ся пад паг ро зай 
зры ву. Вось што ад каз ва ла Зось ка Ве рас 
у „Паш то вай скрын цы” свай му чы та чу: 
„Наш ча со піс ні я кай да па мо гі ні ад куль не ат
ры моў вае, аба пі ра ец ца толь кі на пад пі ску; 
ка лі яна пе рар вец ца „Борць” іс на ваць не 
змо жа. Усе суп ра цоў ні кі рэ дак цыі і ад мі ніст
ра цыі пра цу юць на гра мад скіх па чат ках, 
але друк і па пе ру трэ ба ап лач ваць”.

У ча со пі се дру ка ва лі ся ці ка выя ар ты ку
лы па ага род ні цтве, са доў ні цтве і пча ляр
стве жы ха ра зпад Шкун ці каў Дзі сен ска га 
па ве та (ця пер Шар каў ш чын ска га ра ё на) 
Ва сі ля Ула дзі мі ра ві ча Ра бі зы. Зось ка Ве рас 
пом ні ла проз віш ча гэ та га аў та ра. Яна пап
ра сі ла ў мя не ад рас Ва сі ля Ра бі зы, і па між 
імі за вя за ла ся пе ра пі ска. У „Бе ла ру скай 
бор ці” ча ста дру ка ва лі ся ар ты ку лы Люд ві кі 
Вой цік. Яна вя ла так са ма пош ту чы та чоў, 
ад каз ва ла на іх пы тан ні.

Та ва ры ства „Пча ла” ўста на ві ла кан так
ты з ук ра ін скі мі і поль скі мі пча ля ра мі, аб мен 
ма тэ ры я ла мі, пча ляр скім во пы там.

Пяць га доў у цяж кіх па лі тыч ных і фі нан
са вых умо вах вы да ва ла ся „Бе ла ру ская 
борць”. Вы хад кож на га ну ма ра ўспры маў ся 
як вя лі кая па дзея.

„Але ма тэ ры яль нае ста но віш ча „Бе ла ру
скай бор ці” не па ляп ша ла ся, — ус па мі на ла 
Зось ка Ве рас. — У маі 1939 го да мы вы да лі 
апош ні ну мар. З вя лі кім су мам рас ста ва лі ся 
з на шым вы пе ста ва ным ча со пі сам, бо на 
да лей шае ўжо не ха па ла сі лы”. Але і тое, 
што бы ло зроб ле на, не за гі ну ла мар на. Са
ма ах вяр ную дзей насць Зось кі Ве рас у гэ
тай га лі не ма тэ ры яль най куль ту ры бу дуць 
ус па мі наць наш чад кі.

Ці ка вай бы ла пад рых та ва ная Зось кай 
Ве рас кні га „Мя до выя рас лі ны”. У кні зе быў 
бе ла ру скаполь скаўкра ін скара сій ска
ла цін скі слоў нік мя до вых рас лін, да дзе ны 
бы лі дэ таль ныя апі сан ні кож най рас лі ны. 
У кан цы кні гі бы лі ад дзе лы рас лін: пра мыс
ло вамя до выя, са до вамя до выя і г.д. У ча со
пі се „Сту дэн ц кая дум ка” вы каз ва ла ся па жа
дан не, каб хут чэй знай ш лі ся вы даў цы на 
гэ тую важ ную кні гу. Але вы даў цы не знай ш
лі ся. Ру ка піс кні гі не дзе за гі нуў. З 1926 го да 
Зось ка Ве рас і Ста ніс лаў Стан ке віч вы да
ва лі што год бе ла ру скі ад рыў ны ка лян дар, 
дзе ся ля не маг лі пра чы таць гас па дар чыя 
па ра ды, ці ка выя вест кі з роз ных га лін жыц
ця, жар ты. Праз гэ тыя ка лен да ры род нае 
сло ва трап ля ла ў ся лян скую ха ту.

Апош нія га ды пе рад Дру гой су свет най 
вай ной бы лі вель мі цяж кія для бе ла ру ска га 
ру ху. Амаль усе бе ла ру скія ар га ні за цыі бы
лі зак ры тыя. Ві лен ская бе ла ру ская гім на зія 
ста ла фі лі яй поль скай гім на зіі. Ра бо ты не 
бы ло. Люд ві ка і Ан тон Вой ці кі пра да лі сваю 
ха ту ў Чы гу нач най Ка ло ніі і ку пі лі гек тар зям
лі ў Ніж ніх Па на рах. Дзя лян ка бы ла ў ле се, 
паб лі зу ад го ра да. Тут Ан тон Вой цік па бу да
ваў глі на біт ную ха ту, па са дзіў сад.

17 ве рас ня 1939 го да ў Віль ню ўвай ш ла 
Чыр во ная Ар мія. Па ча лі ся арыш ты. Ся род 
бе ла ру скіх дзе я чаў бы лі арыш та ва ныя Ан
тон Луц ке віч, Ула дзі мір Са мой ла, Вя ча слаў 
Баг да но віч, Фа бі ян Ярэ міч і ін шыя. Бе ла ру
скае гра мад скае жыц цё за мер ла. Пас ля 
пе ра да чы Віль ні і Ві лен ска га краю бур жу
аз най Літ ве пра ца ва лі толь кі бе ла ру ская 
пра гім на зія, ды рэк та рам якой быў ксёндз 
Адам Стан ке віч, а ў Са вец кай Літ ве — Мі ка
лай Ан цу ке віч.

Пад час ня мец кай аку па цыі бе ла ру скае 
жыц цё кры ху ажы ві ла ся: пра ца ва ла Ві лен
ская бе ла ру ская гім на зія, Бе ла ру скі на цы
я наль ны ка мі тэт, вы да ва ла ся бе ла ру ская 
га зе та.

У 1945 го дзе бе ла ру скае жыц цё ў Віль ні 
зноў за мёр ла. Люд ві ка Вой цік зай ма ла ся 
са дам, ага ро дам, га да ва ла ле кар скія рас
лі ны.

„У 1948 го дзе рап тоў на па мёр муж Зось
кі Ве рас Ан тон Вой цік. Па ча лі ся най гор шыя 
га ды ў жыц ці Люд ві кі Вой цік — га ды са мо
ты, іза ля ва нас ці ад лю дзей, ту гі па сы не, які 
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бяс с лед на згі нуў у 1945 го дзе. У 1956 го дзе 
сын Ан тон Шан тыр не ча ка на вяр нуў ся да
моў са ста лін скіх ла ге раў: дзе сяць га доў ён 
быў паз баў ле ны пра ва пе ра піс вац ца з ма
ці”, — ра сказ ва ла Га лі на Вой цік.

У 1961 го дзе па чаў ся но вы пе ры яд 
у жыц ці Зось кі Ве рас. Па сло вах пісь мен
ні цы, яе ад крыў ас пі рант з Мін ска Ар сень 
Ліс, які ў ві лен скіх ар хі вах збі раў ма тэ ры я
лы для сва ёй ды сер та цыі. Ён ча ста на вед
ваў „Ляс ную хат ку” — дом на Па на рах, 
дзе жы ла Зось ка Ве рас. Яна га ва ры ла, 
што Ар сень Ліс абу дзіў яе з ле тар гіч на га 
сну. Ага род, гас па дар ка, унук не маг лі за
да во ліць Зось ку Ве рас, якая шмат ве да ла, 
пры вык ла зай мац ца ра зу мо вай пра цай. 
Са з’яў лен нем Ар се ня Лі са, а пас ля ін шых 
бе ла ру скіх лі та ра та раў жыц цё Зось кі Ве
рас пе ра мя ні ла ся. У гос ці да пісь мен ні цы 
ста лі пры яз джаць ву чо ныя, ма ста кі, лі та
ра ту раз наў цы, сту дэн ты, школь ні кі, ка му 
бы ла да ра гая бе ла ру ская мо ва, лі та ра ту
ра, гі сто рыя. Зось ка Ве рас дрэн на чу ла, 
і та му, ка лі я пры яз джаў да яе, яна да ва ла 
мне спе цы яль ны сшы так для гас цей, у якім 
за піс ваў свае пы тан ні. Зось ка Ве рас бы ла 
не звы чай на дас вед ча ным ча ла ве кам, ва ло
да ла фе на ме наль най па мяц цю. Яна за ха
ва ла ў сва ёй па мя ці мно ства імён, фак таў, 
па дзей, дат з бур лі ва га бе ла ру ска га жыц ця 
пер шай па ло вы ХХ ста год дзя. Ра сказ ва ла 
Зось ка Ве рас ці ка ва, воб раз на, з мно гі мі 
дэ та ля мі.

Мно гія па ча лі пі саць Зось цы Ве рас, 
пра сіць па ра ды, даць кан суль та цыю па 
тым ці ін шым пы тан ні. Ула дзі мір Ка рат ке віч 
ці ка віў ся „Ба та ніч ным слоў ні кам”. Наз вы 
рас лін бы лі яму па трэб ныя да яго тво раў. 
Гі сто рык Ге надзь Ка ха ноў скі за ці ка віў ся по
стац цю пра дзе да Люд ві ка Вой ці ка — Іг на та 
Ку ла коў ска га (18001870), які ў 1834 го дзе 
ў пісь ме на імя ра сій ска га мі ніст ра ас ве ты 
пі саў пра не аб ход насць даць бе ла ру ска му 
на ро ду аду ка цыю „с учё том на ци о наль ной 
са мо быт но сти здеш них лю дей”. Зось ка Ве
рас за ха ва ла дып лом аб выб ран ні дас лед
чы ка бе ла ру скіх ста ра жыт нас цей і пе да го
га Іг на та Ку ла коў ска га сяб рам На ву ко ва га 
та ва ры ства ў Да ніі. Ён быў так са ма сяб рам 
На ву ко вых та ва ры стваў у Віль ні, Вар ша ве, 
Пе цяр бур гу.

Вуч ні з Гу дзе ві чаў Ма стоў ска га ра ё на 
пра сі лі да па маг чы ства рыць у школь ным му
зеі ку ток ле кар скіх зё лак. Мно гія з гас цей 
пра сі лі ра ска заць пра Мак сі ма Баг да но ві
ча. Зось ка Ве рас за ста ва ла ся адзі ным ча
ла ве кам, які аса бі ста ве даў па э та. Пы та лі ся 
пра Зміт ра ка Бя ду лю, Яд ві гі на Ш., Га лья ша 
Леў чы ка і ін шых. Зось ка Ве рас пад ра бяз на 
ад каз ва ла на пы тан ні, па каз ва ю чы ар хіў
ныя ма тэ ры я лы, лі сты Іва на Луц ке ві ча, Вац
ла ва Ла стоў ска га, Аляк сан д ра Ула са ва, 
Фа бі я на Шан ты ра, да рэ ва лю цый ныя вы
дан ні кніг, кні гі між ва ен на га ча су, ча со пі сы, 
фо таз дым кі. „Для па шы рэн ня ве даў пра 
бе ла ру скі ад ра джэн скі рух, для абу джэн ня 
на цы я наль най свя до мас ці яна не шка да ва
ла ні сіл, ні ча су”, — пі са ла Га лі на Вой цік 
— дач ка Зось кі Ве рас.

У „Ляс ной хат цы” Зось кі Ве рас па бы ва лі 
пісь мен ні кі Ула дзі мір Ка рат ке віч, Ярас лаў 
Пар ху та, Ры гор Ба ра ду лін, Ка стусь Цвір ка, 
Да ну та Бі чэльЗаг не та ва, Алесь Ба чы ла, ма
ста кі Аляк сей Ма рач кін, Вік тар Мар ка вец, 
Яў ген Ку лік, Мі ко ла Ку па ва, Вяч ка Це леш, 
лі та ра ту раз наў цы Адам Маль дзіс, Ян ка Са
ла ме віч, Ге надзь Кі ся лёў і ін шыя.

Сва іх гас цей Зось ка Ве рас суст ра ка ла 
вет лі ва. Ле там з імі гу та ры ла ка ля ста ла 
пад сас ной, уво сень і зі мой у сва ім па кой
чы ку, дзе за хоў ва ла ар хі вы, лі сты, кні гі, ча
со пі сы. Гас цей ураж ва лі яе ма ла дыя во чы, 
цём ныя ва ла сы, умен не га ва рыць, фе на ме
наль ная па мяць.

Пісь мен ні ца пра ца ва ла над ус па мі на мі 
пра вы дат ных дзе я чаў бе ла ру скай лі та ра ту
ры і куль ту ры. Так, яе ўспа мі ны „М.Баг да но
віч. 5 ме ся цаў у Мен ску” бы лі на дру ка ва ны 
ў ча со пі се „Ма ла досць”.

Зось ка Ве рас па ста ян на ці ка ві ла ся су
час най бе ла ру скай лі та ра ту рай. Яе біб лі я
тэ ка па паў ня ла ся но вы мі кні га мі бе ла ру скіх 
пісь мен ні каў і па э таў.

У 7080х га дах XX ста год дзя Зось ка 
Ве рас шмат пі са ла. Яе ўспа мі ны дру ка ва лі

ся ў роз ных ча со пі сах і га зе тах Бе ла ру сі. 
Ся род іх „Гро дзен скі гур ток бе ла ру скай мо
ла дзі” („Ма ла досць”), „У гас цях у Леў чы ка” 
(„Ні ва”) і ін шыя.

Зось ка Ве рас вя ла пе ра пі ску з мно гі мі 
людзь мі. Яна ат рым лі ва ла лі сты ад ста рых 
сяб роў і зна ё мых: ад Ван ды Ля віц кай, Паў
лі ны Мя дзёл кі, Ба ляс ла ва Гра бін ска га, 
Ві таў та Ту ма ша. Пі са лі ёй і зу сім нез на ё мыя 
лю дзі.

Ці ка выя лі сты ат рым лі ва лі ад Зось кі 
Ве рас чле ны лі та ра тур на га гур т ка Гер ма на
віц кай ся рэд няй шко лы Шар каў ш чын ска га 
ра ё на і яго апя кун ка ў той час на стаў ні ца 
бе ла ру скай мо вы і лі та ра ту ры Ва лян ці на 
Фё да раў на Ла гу нё нак. Зось ка Ве рас пе
ра піс ва ла ся і з Ва сі лём Ула дзі мі ра ві чам 
Ра бі зам з вё скі Шкун ці кі Шар каў ш чын ска га 
ра ё на, які да сы лаў у ча со піс „Бе ла ру ская 
борць” свае ар ты ку лы па са доў ні цтве і пча
ляр стве.

Звы чай на за тры ме ся цы Зось ка Ве рас 
ат рым лі ва ла да ста лі стоў, а ад ной чы іх 
прый ш ло 170. За год іх пры хо дзі ла 600700. 
Ні вод ны ліст не за ста ваў ся без ад ка зу. Ад
нак не заў сё ды Зось ка Ве рас пас пя ва ла 
сво е ча со ва ад ка заць на лі сты. Пісь мен ні ца 
лю бі ла ат рым лі ваць ад лю дзей вест кі, пы
тан ні. У гэ тым яна ба чы ла сэнс свай го жыц
ця. У лі стах Зось ка Ве рас да ва ла лю дзям 
па ра ды, кан суль та цыі, шчод ра аб мень ва ла
ся сва і мі ба га ты мі ве да мі з усі мі, хто пры яз
джаў да яе з Бе ла ру сі.

Ле там 1984 го да я пры яз джаў у Грод на, 
каб па зна ёміц ца з го ра дамму зе ем пад 
ад кры тым не бам. Зось ка Ве рас пап ра сі ла 
мя не, каб я, ка лі бу ду ў Грод не, з’ез дзіў у Гу
дзе ві чы Ма стоў ска га ра ё на, па зна ёміў ся 
там з лі та ра тур накра яз наў чым му зе ем і яго 
ства раль ні кам на стаў ні кам бе ла ру скай 
мо вы і лі та ра ту ры Але сем Мі ка ла е ві чам Бе
ла ко зам. Зось ка Ве рас па сы ла ла Але сю 
Бе ла ко зу эк с па на ты для му зея, у тым лі ку 
ле ка выя зёл кі. Яна ха це ла, каб я доб ра 
аг ле дзеў му зей, пад ра бяз на апі саў, што 
ўба чыў, а по тым пры чар го вай су стрэ чы 
ра ска заў ёй, як у му зеі раз меш ча ны яе эк
с па на ты.

Пер шым па моч ні кам Зось кі Ве рас быў 
яе зяць Ля вон Луц ке віч. Ён пе рад ру коў ваў 
для яе ру ка пі сы, аб наў ляў ста рыя фо таз
дым кі, пры во дзіў і ад во зіў гас цей, да па ма
гаў у пад бо ры ма тэ ры я лаў.

У 1982 го дзе за 4 ме ся цы да свай го 
90год дзя, Зось ка Ве рас бы ла пры ня та 
ў Са юз пісь мен ні каў СССР. У пры ві таль ным 
ад ра се Са ю за пісь мен ні каў ад зна ча лі ся яе 
нез вы чай ная гра мад ская ак тыў насць на 
пра ця гу ўся го жыц ця і вя лі кая за слу га для 
бе ла ру ска га ад ра джэн ска га ру ху. Па эт 
Сяр гей Па ніз нік, які пры сут ні чаў на юбі леі 
і яко му бы ло да ру ча на пе ра даць ста рэй
шай бе ла ру скай пісь мен ні цы пры ві таль ны 
ад рас Са ю за пісь мен ні каў, ад зна чыў „яе ня

стом ную і бе ска рыс ную да па мо гу ўсім тым, 
хто вы ву чае на шу лі та ра ту ру, куль ту ру”, 
„уні каль ны ар хіў” і „вык люч ную па мяць”. 
„Мо жа здац ца дзіў ным, — пі са ла Га лі на 
Вой цік, — што Са юз пісь мен ні каў ад крыў 
для ся бе Зось ку Ве рас толь кі ў год ей на га 
90год дзя. Так і хо чац ца за пы тац ца сло ва мі 
Ян кі Ку па лы: „А што ж да гэ туль вы ра бі лі? 
А дзе ж да гэ туль вы бы лі?”.

Га лі на Вой цік пі са ла: „Мно га іні цы я ты вы, 
на стой лі вас ці і кло па ту ў спра ве на дан ня 
Зось цы Ве рас афі цый на га пісь мен ніц ка га 
ста ту су пра я ві лі не ка то рыя сяб ры па пя ру. 
З вя лі кай ах во тай да лі ёй рэ ка мен да цыю 
для ўступ лен ня ў Са юз пісь мен ні каў Ула дзі
мір Ка рат ке віч, Адам Маль дзіс, Ар сень Ліс. 
Мно га па ру піў ся, каб вы паў ніць фар маль
нас ці і пе ра а до лець усе бю рак ра тыч ныя 
бар’ е ры Ге надзь Ка ха ноў скі, пад трым ку 
ака заў і Ніл Гі ле віч”.

У 1985 го дзе вы да ве цтва „Юна цтва” вы
пус ці ла ма лень кі збор ні чах Зось кі Ве рас 
„Ка ла скі”. У ім саб ра ныя тво ры роз ных жан
раў: вер шы, апа вя дан ні, лі ры кафі ла соф
скія аб раз кі (ім п рэ сіі). Уступ да збор ніч ка 
на пі саў Ніл Гі ле віч, а ка рот кі бі яг ра фіч ны 
на рыс пад наз вай „Ад да насць” — Ян ка Са
ла ме віч. Боль шасць тво раў Зось кі Ве рас 
па ра скі да ная па роз ных бе ла ру скіх вы дан
нях, па чы на ю чы ад „На шай ні вы”. Твор чая 
спад чы на пісь мен ні цы да ця пе раш ня га 
ча су не саб ра ная, не вы ву ча ная. Яна ча кае 
сва іх дас лед чы каў.

Зось ка Ве рас сяб ра ва ла з На дзе яй 
Шнар ке віч, якая жы ла ў Віль ні. Па сло вах 
Га лі ны Вой цік, гэ тыя дзве ста рыя жан чы ны 
ўзя лі ся за спра ву, якой не па ці ка віў ся ніх то 
з ма ла дзей шых. Яны па ча лі збі раць ма тэ
ры я лы аб Ві лен скай бе ла ру скай гім на зіі. Ім 
прыс ла лі свае ўспа мі ны бы лыя вы пуск ні кі 
гім на зіі М. Мас лоў ская, М. Пе цю ке віч, Я. 
Шу то віч, Я. Баг да но віч, С. Паў ло віч, прыс ла
лі фа та гра фіі, пас вед чан ні аб „ма ту ры” ці 
за кан чэн ні кла са. З гэ тых ма тэ ры я лаў быў 
афор м ле ны аль бом Ві лен скай бе ла ру скай 
гім на зіі — пер шая спро ба за ха ваць гі сто
рыю сла ву тай на ву чаль най уста но вы.

Зось ку Ве рас на вед ва лі мно гія ві лен скія 
бе ла ру сы: М. Мас лоў ская, Ж. Каз лоў ская, 
З. Каў шан ка, Я. Шу то віч, Я. Баг да но віч, А. 
Клі мо віч, П. Сер гі е віч, паз ней — ма ла дзей
шыя: А. Аб ла жэй, Х. Ба ла хо віч, В. Стэх 
і ін шыя.

У „Ляс ной хат цы” ўзнік ла ідэя ства рэн ня 
пер шай у Літ ве бе ла ру скай ар га ні за цыі 
„Сяб ры на”. Гэ та быў клуб ама та раў на
род най твор час ці, за рэ гіст ра ва ны ў 1988 
го дзе.

Па э ты Сяр гей Па ніз нік, Ры гор Ба ра ду
лін, Да ну та Бі чэльЗаг не та ва, Ула дзі мір Ска
рын кін прыс вя ча лі Зось цы Ве рас вер шы, 
ма ста кі ма ля ва лі яе пар т рэ ты, тэ ле ба чан не 
зды ма ла аб ёй філь мы. У кан цы жыц ця 
Зось ка Ве рас да ча ка ла ся зас лу жа на га 
прыз нан ня, ха ця ні ко лі не шу ка ла ні сла вы, 
ні ўдзяч нас ці.

Пры яз джа ю чы ў Віль ню, я не мі наў гас
цін ную „Ляс ную хат ку” Зось кі Ве рас. Яна 
збі ра ла ма тэ ры я лы аб зас лу жа ных лю дзях 
у бе ла ру скай куль ту ры, але за бы тых ці 
ма ла вя до мых. Зось ка Ве рас за ду ма ла ства
рыць „Пар т рэ ты ві лен чу коў”. Яе пра цу пра
доў жыў Ля вон Луц ке віч. Ён пад рых та ваў 
50 пар т рэ таў бе ла ру скіх дзе я чаў, жыц цё 
і твор часць якіх бы лі цес на звя за ны з Віль
няй. Пас ля смер ці Ля во на Луц ке ві ча ў 1997 
го дзе гэ тую спра ву пра доў жы ла Га лі на 
Вой цік. Яна на пі са ла апош ні 51ы „пар т рэт 
ві лен чу ка” — пар т рэт Ля во на Луц ке ві ча.

Сваю „Ляс ную хат ку” Зось ка Ве рас пе
рат ва ры ла ў са праўд ны му зейар хіў: мно гія 
ты ся чы лі стоў, роз ныя да ку мен ты, ус па мі
ны, рэд кія кні гі, тво ры бе ла ру скіх ма ста коў, 
аль бо мы і ін шае.

Упер шы ню я па зна ёміў ся тут з гі сто ры яй 
Ві лен скай, Ра даш ко віц кай, На ваг руд скай, 
Няс віж скай бе ла ру скіх гім на зій, з твор час
цю вы дат на га бе ла ру ска га спе ва ка Мі ха ся 
За бэй дыСу міц ка га. Тут я ўпер шы ню па чуў 
мі ла гуч ныя бе ла ру скія пес ні ў вы ка нан ні 
спе ва ка Баг да на Ан д ру сі шы на (Дан чы ка).

Ад ной чы Зось ка Ве рас і Ля вон Луц ке
віч па ра і лі мне па га ва рыць на пед са ве це 
сва ёй шко лы аб ства рэн ні ў Гер ма на ві чах 
му зея ма ста цтва і эт на гра фіі імя Язэ па 
Драз до ві ча, жыц цё і дзей насць яко га бы лі 
цес на звя за ны з на шым кра ем. У час па ся
джэн ня пед са ве та ў лю тым 1983 го да бы ло 
пра па на ва на ўся му ка лек ты ву на стаў ні каў 
узяц ца за збор ма тэ ры я лаў для бу ду ча га му

зея. За спра ву ак тыў на ўзя ла ся на стаў ні ца 
ру скай мо вы і лі та ра ту ры Ада Эльеў на Рай
чо нак. Ра зам з чле на мі гур т ка „Спад чы на” 
яна ства ры ла гі сто ры какра яз наў чы му зей 
у Гер ма на віц кай ся рэд няй шко ле, а кры ху 
паз ней — му зей ма ста цтва і эт на гра фіі імя 
Язэ па Драз до ві ча, які з 1 лю та га 1992 го да 
стаў дзяр жаў ным пад наз вай „Му зей куль ту
ры і бы ту”. У збо ры ма тэ ры я лаў да па ма га лі 
і чле ны сям’і Ады Эльеў ны, асаб лі ва сын Мі
хась Рай чо нак. І вось ужо 26 га доў Му зей 
куль ту ры і бы ту ў Гер ма на ві чах па спя хо ва 
пра цуе. Яго на вед ва юць не толь кі вуч ні і сту
дэн ты, жы ха ры га ра доў і рай цэн т раў Бе ла
ру сі, але тут бы ва юць і гос ці з Літ вы, Лат віі, 
Ра сіі, Ук ра і ны, Поль ш чы, Гер ма ніі, Іта ліі, 
на ват са Злу ча ных Шта таў Аме ры кі (Ві таўт 
і Зо ра Кі пе лі).

У жніў ні 2004 го да Ада Эльеў на Рай чо
нак ад кры ла ў Гер ма на ві чах пры ват ны 
лі та ра тур нама стац кі му зей, дзе саб ра ныя 
кар ці ны су час ных бе ла ру скіх ма ста коў, якія 
ўдзель ні ча лі ў пле на рах „Шля ха мі Язэ па 
Драз до ві ча”. Дзя ку ю чы ідэі і да па мо зе Зось
кі Ве рас і Ля во на Луц ке ві ча ця пер у Гер ма
на ві чах пра цу юць тры му зеі.

Ка лісь ці Зось ка Ве рас у вер шы „Я не 
ба ю ся жыц цё вай бу ры” на пі са ла пра ся бе, 
вы ка за ла дум кі аб сэн се жыц ця:

Я не ба ю ся жыц цё вай бу ры,
хоць доб ра знаю яе шум па ну ры,
і змроч на га не ба ю ся це ню
без ла скі цёп лай сон ка пра ме ню,
і не ба ю ся пра цаў ма золь ных
для рук бяз доль ных.
Але ж ба ю ся я ўтра ты ве ры,
тра ты энер гіі ба ю ся без ме ры,
ба ю ся жыць без ідэ а лу,
бо ў чор най пуст цы сэр ца б ска на ла...
Больш чым ця лес най ба ю ся смер ці -
ду шой умер ці...
Апош нія два га ды жыц ця Зось кі Ве рас 

бы лі вель мі цяж кі мі. Яна даў но дрэн на чу ла. 
На 97м го дзе жыц ця па ча ла слеп нуць і па
сту по ва стра ці ла ўся кі кан такт з людзь мі 
і на ва коль ным ася род дзем. Уво сень 1989 
го да дач ка з зя цем за бра лі яе ў сваю га рад
скую ква тэ ру, ад куль бы ло ляг чэй вык лі
каць ура ча.

13 мая 1990 го да зга рэ ла „Ляс ная хат
ка”. Пры чы ну па жа ру ніх то не выс вет ліў. 
Зось цы Ве рас пра па жар не ска за лі.

Па мер ла Зось ка Ве рас 8 каст рыч ні ка 
1991 го да. Не да жы ла кры ху да 100 га доў. 
Як пі са ла Га лі на Вой цік, па ха ван не Зось кі 
Ве рас ста ла сап раў д най ма ні фе ста цы яй 
бе ла руш чы ны ў Віль ні. Саб ра ла ся мно ства 
лю дзей: сва я кі, зна ё мыя, прад стаў ні кі бе ла
ру скіх ар га ні за цый („Сяб ры на”, Та ва ры ства 
бе ла ру скай куль ту ры Літ вы, Аса цы я цыя 
бе ла ру сі стаў Літ вы). З Мін ска пры е ха лі 
пісь мен ні кі, ма ста кі, на ву коў цы. Бы ло шмат 
мо ла дзі з Грод на, Брэ ста, Мін ска, Ма ла
дзеч на.

Па ха ва лі Зось ку Ве рас на мо гіл ках у Па
на рах, по бач з ма гі ла мі ма ці Эмі ліі Са віц кай, 
му жа Ан то на Вой ці ка і сы на Ан то на Шан ты
ра. На гэ тых ма гі лах ста іць сціп лы пом нік 
з чор на га гра ні ту, з вы бі ты мі проз віш ча мі, 
да та мі на ра джэн ня і смер ці. Ма гі лу на вед
ва юць сва я кі і вуч ні Ві лен скай бе ла ру скай 
ся рэд няй шко лы імя Фран цы ска Ска ры ны.

Га зе та „Звяз да” змяс ці ла 12 каст рыч ні ка 
1991 го да цу доў ныя рад кі пра Люд ві ку Ан то
наў ну Вой цік: „Віль ня па бяд не ла для бе ла ру
саў. У ёй не ста ла Зось кі Ве рас. А нам усім 
зда ва ла ся, што муд ры лёс па да ра ваў ёй 
веч насць. Спе цы яль на па кі нуў бе ла ру сам 
гэ та га па мят лі ва га эк скур са во да ў эпо ху 
на ша га мі ну ла га ра ман тыч на га ад ра джэн
ня. У ча сы, ка лі на цы я наль ная свя до масць 
бы ла стра шэн ным кры мі на лам, яе ма лень
кая „Ляс ная хат ка” ў Віль ні пры цяг ва ла як 
не а фі цый ны му зей бе ла руш чы ны. І сцеж ка 
ў яго не за ра ста ла”.

Усё жыц цё Зось кі Ве рас — шчы рай пра
цаў ні цы на ні ве Бе ла ру ска га Ад ра джэн ня 
— гэ та подз віг вер на га слу жэн ня свай му 
на ро ду, Баць каў ш чы не, сва ёй куль ту ры, 
род на му сло ву.

Ус па мі на ю чы Зось ку Ве рас, мы па він ны 
ўспом ніць з па ша най і лю боўю імё ны ўсіх 
бе ла ру скіх ад ра джэн цаў, якія шмат зра бі лі 
для сва ёй Ра дзі мы, ад наў лен ня і за ха ван ня 
яе дзяр жаў нас ці.

Зось ку Ве рас бу дуць ус па мі наць наш
чад кі, бо зроб ле нае для на ро да не за бы ва
ец ца.

vКлі мен цій КО ЖАН
Гер ма на ві чы Шар коў ш чын ска га ра ё на Ві цеб скай воб лас ці

Зось кі Ве рас
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ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

П а д з е і  і  а с о б ы  Б Н Р

Але на  Ля бец кая  на ра дзі ла ся  15  лі пе
ня  1903 г.  у ся лян скай  сям’і  на  ху та ры 
Ла гу це ва  (ця пе раш ні  Дзят лаў скі  ра ён). 
У 1910 г. баць кі пе ра е ха лі на жы хар ства 
ў Грод на. Там Але на ву чы ла ся ў пад рых
тоў чым кла се дзя во чай гім на зіі. У 1914 г. 
сям’я ў вы ні ку зму ша на га бе жан ства вы
еха ла ў ра сій скую Ка лу гу, дзе Ля бец кая 
пра цяг ну ла на ву чан не ў гім на зіі, што бы
ла эва ку я ва ная з Ло дзі. Вяр тан не на ра
дзі му ад бы ло ся ў 1920 го дзе.

З ся рэ дзі ны 1920х га доў яна ўклю чы
ла ся  ў гра мад скавыз воль ны  і куль тур
ны рух. Ства ра ла  гур т кі  Та ва ры ства  бе
ла ру скай  шко лы.  Бы ла  ар га ні за тар кай 
і ўдзель ні цай  бе ла ру скіх  спек так ляў, 
кан цэр таў на Дзят лаў ш чы не, Сло нім ш чы
не, Зэль вен ш чы не. Уз на чаль ва ла гур ток 
ТБШ  у мя стэч ку  Каз лоў ш чы на.  Але на 
Ля бец кая  не  толь кі  ар га ні зоў ва ла  ве ча
ры ны, але і са ма вы сту па ла на ім п ра ві за
ва ных сцэ нах, чы та ла тво ры Ян кі Ку па лы 
і ін шых  бе ла ру скіх  па э таў.  У лі ста па дзе 
1927 г. аб ра ная сак ра тар кай Сло нім скай 
ак ру го вай уп ра вы ТБШ. У 1928 г. арыш та
ва ная та га час най поль скай ула дай. Вя до
мы факт, як у час ад на го з во бы скаў яна 
па спе ла праг лы нуць тэкст улёт кі.

З 1929 г.  жы ла  ў Віль ні,  пра ца ва ла 
ў Га лоў най уп ра ве ТБШ, за гад ва ла бе ла
ру скай  біб лі я тэ кайчы таль няй.  У 1929 г. 
бы ла дэ ле гат кай Пер ша га ан ты фа шыс ц
ка га кан г рэ са ў Бер лі не. Бы ла чле нам за
ход не бе ла ру ска га ка мі тэ та па пад рых тоў
цы  Еў ра пей ска га  ся лян ска га  кан г рэ са, 
паз ней яго дэ ле гат кай. Зноў бы ла арыш
та ва на ў лю тым 1930 г.  і за су джа на на 6 
га доў зня во лен ня. У вы ні ку аб ме ну па літ
вяз ня мі  па між  Поль ш чай  і СССР  у 1933 
го дзе  апы ну ла ся  ў Мін ску.  Ву чы ла ся  на 
ге о ла гаге аг ра фіч ным  фа куль тэ це  БДУ 

(19341938),  удзель ні ча ла  ў ра бо це Між
на род най ар га ні за цыі да па мо гі зма га рам 
рэ ва лю цыі. У 1938 го дзе бы ла зня во ле на 
ў са вец кім кан ц ла ге ры ва Ус ход няй Сі бі
ры. Вый ш ла на во лю ў 1947 го дзе. Жы ла 
ў Сло ні ме. Пра ца ва ла  на  служ бе  тэх ніч
на га ўлі ку ў Бел шах т ле се, за тым у 1951
1958 гг. — бух гал тар кай сек та ра кі на фі
ка цыі  ў ад дзе ле  куль ту ры  Сло нім ска га 
рай вы кан ка ма.

Му жам  Але ны  Ля бец кай  быў  вя до мы 
дзе яч бе ла ру ска га гра мад ска га і куль тур
на га ру ху, ак ты віст ТБШ Па вал Крын чык, 
ро дам  з вё скі  Ед на чы  на  Сло нім ш чы не. 
Ме на ві та Крын чык тра піў пад аб мен па літ
з ня во ле ны мі і па пра сіў аб мя няць так са ма 
сваю жон ку. Па вал Крын чык так са ма быў 
рэп рэ са ва ны ста лін скім рэ жы мам у лі ста
па дзе 1935 г. — пры га во ра ны „за су вязь 
з раз вед кай  бур жу аз най Поль ш чы”,  але 
да жыў  да  выз ва лен ня.  Ён  вяр нуў ся  на 
ра дзі му толь кі праз 9 га доў пас ля жон кі. 
Ра зам яны жы лі ў Сло ні ме, ме лі дач ку Але
ну. Крын чык быў на 5  га доў ста рэй шым 
за жон ку. Ады шоў у леп шы свет 22 ве рас
ня 1975 г.

Але на  Ля бец кая  па мер ла  28  сту дзе
ня  1982  г.,  па ха ва на  ў Сло ні ме.  Па вал 
Крын чык  і Але на Ля бец кая па кі ну лі свае 
ўспа мі ны пра 192030я га ды, але пра ста
лін скія ла ге ры не пі са лі. Гэ тыя ўспа мі ны 
дру ка ва лі ся ў кні гах „У су ро выя га ды пад
пол ля”  (1958,  Мінск),  „Го ды  ис пы та ний 
и му же ства” (1973, Мінск), „Виль нюс ское 
под по лье” (1966, Віль нюс).

У ад ным  са сва іх  вы сту паў  Ля бец кая 
ка за ла: „Мы ні ко лі не іш лі на га то вае, мы 
ўсё ад да ва лі спра ве род най Бе ла ру сі, бо 
ў нас ін шых шля хоў не бы ло”.
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Фо та з ар хі ва Сяр гея Чыг ры на
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Алены Лябецкай
Вы ра бы руч ной ра бо ты заў сё ды ка ры

ста лі ся по пы там у тых, хто хо ча на быць для 
ся бе неш та ары гі наль нае і ін ды ві ду аль нае. 
Час ця ком та кія вы ра бы но сяць яск ра вы на
цы я наль ны  ка ла рыт.  Гэ та  зра зу ме ла,  бо 
на род ныя май ст ры, а та кіх ся род ра мес ні
каў  да во лі  мно га,  пэў на,  ма юць  боль шае 
ад чу ван не той мяс цо вас ці, якой на ле жаць. 
Ад ным з мес цаў, дзе пра да юц ца та кія вы ра
бы, з’яў ля ец ца кра ма „Лё ля”, што два га ды 
та му ад чы ні ла ся ў не да лё кім ад Бе ла сто ка 
Грод не.

Згод на сай ту „Лё лі”, які мес ціц ца па ад
ра се http://lio lia.by, кра ма дзей ні чае  і да гэ
туль. „У нас мож на знай с ці пра цы май ст роў 
з роз ных га ра доў і вё сак Бе ла ру сі. Ці ка выя 
нез вы чай ныя рэ чы, пры го жыя і па трэб ныя 
ў што дзён ным жыц ці: ке ра мі ку, дрэ ва, рэ
чы для кух ні, хат ні тэк стыль, вя за ную воп
рат ку,  тор бач кі,  ін тэр’ ер ныя  кам па зі цыі, 
уп ры гож ван ні  і не  толь кі.  Не а бы я ка выя 
па да рун кі ды су ве ні ры. Май ст ры — лю дзі 
нез вы чай ныя,  кож ны  пасвой му  адо ра ны 
та лен там,  якім  ах вот на  дзе ляц ца  з усі мі 
праз свае пра цы. Ка лі ад ной чы Вы спат ка е
це рэч, зроб ле ную май ст рам, якая зай г рае 
ва  ўні сон  з Ва шым  сэр цам,  то  яна  бу дзе 
штод ня  наст рой ваць  Вас  на  па зі тыў”,  — 
рас па вя да ец ца  на  сай це  кра мы.  Да рэ чы, 
ён па бу да ва ны ў су час ных тра ды цы ях, дзе 
вый с ці на роз ныя руб ры кі мес цяц ца ўвер
се цэ ла га вы яў лен ня, але ўлас на руб ры кі 
зна хо дзяц ца ні жэй на га лоў най ста рон цы. 
Та му,  ка лі  мы  за хо чам  па гля дзець, што ж 
па тэн цый ным па куп ні кам пра па нуе „Лё ля”, 
то, прак ру ціў шы кол ка мыш кі, да ве да ем ся, 
што  там  мож на  на быць  по суд,  тор бач кі, 
цац кі, уп ры гож ван ні і ін шыя рэ чы.

Праў да,  ні дзе  на  сай це  не  паз на ча на, 
ка лі  ад чы ні ла ся  „Лё ля”  і хто  яе  гас па дар. 
Ад нак  ін фар ма цыю пра гэ та мож на знай

с ці на гро дзен скіх сай тах. Так, сайт „Твой 
стыль” рас па вя дае пра ад к рыц цё кра мы 1 
каст рыч ні ка 2016 го да і пра тое, што яе ўла
даль ні кі — муж і жон ка — Дар’я Фя до та ва
Ва но віч і Ві таль Ва но віч. Згод на ар ты ку лу, 
больш аб „Лё лі” дбае гас па ды ня. „Лё ля — 
ба гі ня вяс ны, пры га жос ці. Яна ста ра ец ца, 
каб неш та  пры го жае пры но сі ла  ча ла ве ку 
нат х нен не”, — цы туе Дар’ю „Твой стыль”.

Пра тое, што ідэя та кой кра мы ў яе ўла
даль ні каў  з’я ві ла ся  за  пяць  га доў  да  2016 
го да, рас па вя дае „Вя чэр ні Грод на”. „Мы ха
це лі, каб гэ та быў ма тэ ры яль ны ася ро дак, 
ку ды  ча ла век  зой дзе  і ўба чыць,  як  шмат 
у нас клас ных май ст роў. Ты пры хо дзіш і ра
зу ме еш: вось мы та кія. Гэ та вель мі фай на. 
Праз по суд,  воп рат ку,  уп ры гож ван ні  ча ла
век мо жа ска заць: «Я вось та кі, а не ні я кі». 
Ха це ла ся пры го жых рэ чаў. У су час ным жыц
ці шмат ста ла рэ чаў, якія не ня суць сэн са
вай наг руз кі. Рэ чы, рэ чы, рэ чы, за які мі трэ
ба  даг ля даць.  Але  заў ва жа еш, што  ся род 
іх вы лу ча юц ца тыя асаб лі выя, на якія во ка 
са мо па дае, якія пры но сяць на поў не насць 
у жыц цё. Да іх хо чац ца дак ра нац ца, іх хо чац
ца рас паў сюдж ваць”, — ка мен та ва ла сваю 
пра цу Дар’я.

Тое ж вы дан не па ве дам ляе, што ў кра
ме пла ну юц ца май старкла сы па рос пі се, 
вы ра бе ля лек, разь бе па дрэ ве і ін шых на
кі рун ках.  У снеж ні  2016  го да  „Грод на  li fe” 
рас па вя даў пра вы ступ у „Лё лі” му зыч на га 
гур та „Бал ц кі суб ст рат”.

Ка лі ж  вяр тац ца  да  ас ноў най  фун к цыі 
кра мы, то, па вод ле яе ўла даль ні каў, на быць 
там рэ чы мо жа не толь кі вель мі за мож ны 
ча ла век. „Ак ра мя та го, мы зап ра ша ем усіх 
пры хо дзіць про ста па гля дзець на рэ чы, як 
у вы ста вач най за ле”, — сцвяр джае гас па
ды ня.
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у на ву ко вы свет. Вуч ні ах вот на пры хо дзі
лі на за нят кі, якія ад бы ва лі ся па су бо тах, 
за мест ад па чы ваць до ма, — за я віў ды
рэк тар Ком п лек су школ з да дат ко вым 
на ву чан нем бе ла ру скай мо ве ў Гай наў
цы Ігар Лу ка шук пад час ра ней шай раз
мо вы, па коль кі не быў пры сут ны ў шко ле 
ў дзень пад вя дзен ня вы ні каў пра ек та.

Пра ект і яго ста ноў чыя пас ля доў нас ці 
ў хо дзе су стрэ чы дэ та лё ва прад ста віў 
на стаў нік фі зі кі Да ры юш Му сюк. Адам 
Хо цей пах ва ліў вуч няў і на стаў ні каў за 
ак тыў ны ўдзел у пра ек це. Заў ва жыў ён, 
што ўдзель ні кі пра ек та, на кі ра ва на га на 
па вы шэн не ве даў, мно га му на ву чы лі ся. 
Адам Хо цей і Аг неш ка Фе да рукМа лец 
з су пол кі «На ві га тар» ат ры ма лі квет кі 
і па да рун кі з па дзя кай за да па мо гу ў пры
цяг нен ні еў ра са юз ных срод каў і пры 
рэ а лі за цыі пра ек та. Ад імя на стаў ні каў, 
якія ат ры ма лі да па мож ні кі, вы сту пі ла 
на стаў ні ца бі я ло гіі Алі на Пліс. Ад зна чы
ла яна, што ка бі нет бі я ло гіі з’яў ля ец ца 
ця пер ад ным з неш мат лі кіх ка бі не таў 
у Пад ляш скім ва я вод стве так ба га та 
аб ста ля ва ным у су час ную тэх ні ку, між ін
шым, у мік ра ско пы і бі на ку ля ры, дзя ку ю
чы якім мож на пасу час на му пра во дзіць 
уро кі бі я ло гіі.

На стаў ні ца хі міі ў бел лі цэі і бел гім на зіі 
Ан на Ва сі люк удак лад ні ла, што ў хі міч
ны ка бі нет куп ле на бы ла аб ста ля ва ная 
пасу час на му ша фа, спе цы яль на пры
ста са ва ная для за хоў ван ня не бяс печ ных 
хі мі ка таў, не аб ход ных для пра вя дзен ня 

школь ных дас ле да ван няў. У хі міч ны ка бі
нет па сту пі лі так са ма да па мож ні кі, які мі 
ўжо пас пе лі па ка ры стац ца лі цэ і сты і гім
на зі сты.

— У ка бі нет фі зі кі мы ат ры ма лі аб
ста ля ван не, якое даз ва ляе пра во дзіць 
дас ле да ван ні па кі не ма ты цы, ды на мі цы 
і ін шых раз дзе лах фі зі кі. За раз я ма гу 
за ці ка віць фі зі кай больш асоб і ў вы ні ку 
больш вуч няў мо жа зда ваць ма ту раль ны 
эк за мен па фі зі цы, ма ю чы маг чы масць 
рых та вац ца да яго, ка ры ста ю чы ся но ва

ат ры ма ным аб ста ля ван нем, — ска заў 
на стаў нік фі зі кі Да ры юш Му сюк.

У бі я ла гіч най за ле па раз маў ляў я з лі
цэ і ста мі і на стаў ні цай бі я ло гіі Алі най 
Пліс. На вуч нёў скіх і на стаў ніц кім ста лах 
рас стаў ле на бы ло су час нае аб ста ля ван
не, мік ра ско пы і бі на ку ля ры, які мі апош
нім ча сам ка ры ста лі ся вуч ні.

— У бі я ла гіч най за ле мож на да клад на 
на зі раць за тым, што дас ле ду ем, — за я
ві лі бел лі цэ іст кі Аляк сан д ра Бус лоў ская 
і Мо ні ка Чу рак.

— Нам ці ка вы мі бы лі су бот нія за нят кі 
і май старкла сы. Мы ў не вя лі кіх гру пах 
маг лі па спя хо ва паг лыб ляць свае ве ды 
і ўме лас ці, ме лі маг чы масць мно га му на
ву чыц ца, — ска за лі бел лі цэ і сты На тал ля 
Аста шэў ская і Яцак Друж ба.

— У рам ках пра ек та ў бі я ла гіч ную за лу 
бы лі куп ле ны 15 су час ных мік ра ско паў 
і 15 бі на ку ля раў, з да па мо гай якіх на шы 
вуч ні ўжо пра во дзяць дас ле да ван ні. Мае 
мік ра скоп і бі на ку ляр спа лу ча ны з кам
п’ ю та рам і ін тэ рак тыў най дош кай. Ка лі 
мы сён ня дас ле да ва лі за рас ні кі, бы ло іх 
ві даць у ма ім мік ра ско пе і ад на час на на ін
тэ рак тыў най дош цы. Ка лі мы ка ры ста лі ся 
ві зу а лі зе рам, та ды тое, што бы ло ві даць 
у мік ра ско пе, бы ло за пі са на ў кам п’ ю тар 
і мож на бу дзе гэ та па каз ваць мно га ра
зоў. Трох вы мер ныя за рас ні кі мож на бы ло 
сён ня вель мі да клад на дас ле да ваць. Но
ва куп ле нае да ра гое аб ста ля ван не мож на 
бу дзе вы ка ры стаць на ўро ках ба та ні кі, 
за а ло гіі і ін шых раз дзе лаў бі я ло гіі. За раз 
ла ба ра тор нае дас ле да ван не з пры мя
нен нем мік ра ско паў і ін шай тэх ні кі не аб
ход нае пад час пад рых тоў кі да алім пі яд 
і ма ту раль ных эк за ме наў па бі я ло гіі і та му 
так важ ныя нам су час ныя аду ка цый ныя 
да па мож ні кі, якія мы ат ры ма лі ў вы ні ку рэ
а лі за цыі пра ек та, — ска за ла на стаў ні ца 
бі я ло гіі Алі на Пліс.

Су стрэ ча ў ак та вай за ле за кон чы ла
ся вы ступ лен нем ва каль на га ка лек ты ву 
«Зніч ка» і тан ца валь на га ка лек ты ву ды 
па ча стун кам для гас цей, вуч няў і на стаў
ні каў.

vТэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

n Су стрэ ча ў ак та вай за ле за кон чы ла ся 
бе ла ру скі мі на род ны мі тан ца мі ў вы ка-
нан ні школь на га ка лек ты ву
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Адгаданка АдгаданкаАдгаданка
1. Вя ча слаў, пер шы прэм’ ермі ністр Рэс пуб лі

кі Бе ла русь, 2. вя лі кая ка па се на з... дзя сят кай 
у квад ра це, 3. руч ная ры чаж ная ва га, 4. за вяз ка 
ў фар ту ху, у якой... туз, 5. у ігол цы, 6. гуль ня, 7. 
драў ля ная па су дзі на для зак ваш ван ня це ста, 8. 
дол, 9. ста ра жыт нае ўсход нес ла вян скае свя та 
ў па ру лет ня га сон ца ста ян ня, у хо дзе яко га... ку
па юц ца? 10. пры род ная мі не раль ная сы ра ві на са 
злу чэн ня мі ме та лаў, 11. со ці на гек та ра, 12. ста лі
ца Іс па ніі, 13. ніж няя част ка пом ні ка, якая аба пі ра
ец ца аб фун да мент, 14. тра вя ні стая рас лі на з гор
кім ко ра нем, які вы ка ры стоў ва ец ца як прып ра ва 
да мяс ных вы ра баў, 15. за гад чык шпі таль на га 
ад дзе ла, 16. не верх.

Ад га да ныя сло вы за пі саць у выз на ча ныя да рож кі, 
па чы на ю чы ад по ля з ліч бай. У свет лых па лях ат ры ма
ец ца ра шэн не — бе ла ру ская па га вор ка. (ш)

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

Ад каз на ад га дан ку з 25 ну ма ра
Асот, ве тах, імя, Ле нін, ме тыл, Су мы.

Ра шэн не: Хто не мае сі лы, та му свет 
ня мі лы.

Кніж ную ўзна га ро ду вы сы ла ем Анне 
Дэм’янюк з БельскаПадляшскага.

(22.03. — 20.04.) Твая гвал тоў насць мо жа 
ўвес ці ця бе ў праб ле мы 15-21.07. Ле та 
пры ня се на го ды і мі лыя нес па дзеў кі. Не 
спя шай ся, раз ва жай кож ны крок. На пра-
цы не да сі выс пац ца кан ку рэн цыі. Ба ра ны 
з пе ра ло му дру гой і трэ цяй дэ ка ды па він-
ны асаб лі ва піль на вац ца; ні я кай ры зы кі 
і неп ра ду ма ных пры ё маў!
(21.04. — 21.05.) 15, 16.07. зро біш важ-
ныя хо ды і ка рыс ныя ін ве сты цыі. Энер гія, 
прад п ры маль насць, ін вен цыя. Вя лі кая па-
пу ляр насць. Ся род сяб роў не крыў дуй на 
абы-што. Не пе ра бор ш ч вай з вы сіл кам. 
Пра віль на ды хай, не рас ста вай ся з бу тэль-
кай ва ды. 20, 21.07. на ка нец доб ра выс-
піш ся.
(22.05. — 22.06.) Не вы чэр п ныя кры ні цы 
за дум і ідэй, пры ліў твор чай энер гіі. Ад важ-
на возь меш го лас на важ най су стрэ чы. Не 
раск ры вай ся пе рад кож ным. Са зда роў ем 
боль шыя праб ле мы та бе не паг ра жа юць, 
не шу кай іх на фо ру мах для іпа хон д ры каў. 
Але не паз бя гай ме дыч ных аб с ле да ван няў. 
Еж больш га род ні ны і са да ві ны.
(23.06. — 23.07.) Ад ва га, трап ны на пра-
мак дзе ян няў. Да ска на лыя рэ зуль та ты на 
пра цы. Фі нан са выя ка рыс ці і вя лі кая па пу-
ляр насць у кам па ніі. Пад трым ка сяб роў 
пры дас ца та бе не адзін раз. Еж больш сы-
рой га род ні ны. 20, 21.07. мож на па ста рац-
ца за па том ка.
(24.07. — 23.08.) Не шка дуй са бе ад па-
чын ку. Вы бе ры ся на ра ман тыч ны ве чар са 
сва ёй па ла він кай. Паз на ё міш ся з ці ка вы мі 
людзь мі. Не хва лі ся гуч на тым, што зра біў 
ці зро біш, бо хтось ці схо ча скрас ці твае ге-
ні яль ныя за ду мы. Вар та пра даць рэ чы, якія 
ў ця бе за леж ва юц ца. Зра бі са бе пе ра пы-
нак ад элек т ро ні кі.
(24.08. — 23.09.) За ся ро дзіш ся на най-
важ ней шым. Пе ра мо жаш усе пра ціў нас ці. 
Твая ўсмеш ка за ча руе кож на га. У па ры 
мно га ра ман тыч ных за ха даў сон ца і га ра-
чых на чэй. Пад т рым лі вай пат ра бу ю чых 
тва ёй да па мо гі. 20, 21.07. пры хіль ныя та бе 
чы ноў ні кі, лю дзі на вы со кіх па са дах.
(24.09. — 23.10.) Уз моц ніц ца твая па зі цыя 
на пра цы. Бу дуць сі лы да зма ган ня з кан-
ку рэн цы яй. У па чуц цях мо жа на мя шаць 
Ве не ра. Ста рай ся пра во дзіць час на ўлон-
ні на ту ры. У служ бо вых кан так тах апа нуй 
эмо цыі. 20, 21.07. дып ла ма тыя па мо жа та-
бе да сяг нуць пос пе хаў.
(24.10. — 22.11.) Роз ныя па лёг кі (Сон ца), 
від ныя пос пе хі (Юпі тар). Зда бу дзеш тое, 
за што ін шыя зма га юц ца ме ся ца мі! Доб ры 
на строй і ра ман тызм. Спа ко ем да сяг неш 
больш. Са мот на га Скар пі ё на за хо піць спа-
кой ны ча ла век у яго ата чэн ні, ідэ аль ны та-
ва рыш для ця бе. Най леп шыя вы ні кі, твае 
за ду мы бу дуць стрэ лам у «10». З 20.07. 
(да 24.07.) ат ры ма еш зас лу жа ную ўзна га-
ро ду!
(23.11. — 22.12.) Па лёг кі ад зо рак не бу-
дзе. Уда чы і няў да чы ўпе ра меш ку. З 20.07. 
(да 24.07) без праб лем афор міш кож ную 
важ ную спра ву ва ўста но вах. Пе ра ка на-
еш ся, што твой аб ран нік — са мае леп шае, 
што ма еш. Не ра скід вай ся гра шы ма. Але 
вар та за пі сац ца на кур сы мо вы; пры да дуц-
ца ў бу ду чы ні. Трэ ні руй свой мозг.
(23.12. — 20.01.) Ста біль на. Пра цяг вай 
па ча тыя пра ек ты, шу кай кры ніц но вых ве-
даў. Паз на еш на ме ры сва іх пра ціў ні каў. 
Суб тыль ная кра са. Шчас це да гро шай! 
Вы ходзь з до му, ка ры стай ся све жым па вет-
рам.
(21.01. — 19.02.) Мно ства энер гіі, але 
і кан ф лік таў. Не па мы лі па чуц цяў з пра гай. 
До ма па ста віш на сва ім. На пра цы шы ку-
юц ца зме ны, на ват ка лі і неп ры ем ныя, да-
вя рай лё су, які мо жа мець для ця бе больш 
ці ка выя пра па но вы. Энер гію раз г ру зі 
спор там.
(20.02. — 21.03.) Твая ін ту і цыя пра цуе без 
пад во ху. Са мот ную Ры бу тра піць стра ла 
Аму ра. Ахо піш увесь ба ла ган, трап ны зрух 
у тва іх фі нан сах (не слу хай да рад чы каў, 
якія зню ха юць пры быт кі для ся бе). Па вя-
дзеш ся мей нае ме ра пры ем ства. З 20.07. 
доб рыя па куп кі адзен ня.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

Вя ско вая Гай наў ская гмі на зай мае 
плош чу ў 293 квад рат ныя кі ла мет ры 
— гэ та 18% тэ ры то рыі Гай наў ска га 
па ве та. Яна зна хо дзіц ца пасу сед ску 
з Бе ла рус сю. Мя жуе яна з пяц цю гмі
на мі: Бе ла веж скай, Ду біц кай, Чы жоў
скай, На раў чан скай і Нар ваў скай.

За раз у вя ско вай гмі не ў 37 вё сках 
пра жы ва юць 3972 асо бы. Два га ды та
му гмі на на ліч ва ла 3993 асо бы. Шчыль
насць на сель ні цтва — 13 ча ла век на 
квад рат ны кі ла метр. На 100 жан чын 
пры па дае столь кі са ма муж чын. Муж чы
ны, ка лі жэ няц ца, дык бя руць за жон ку 
ма ла дзей шых за ся бе жан чы н. Бы ва
юць вы пад кі, што на ват на 10, а то і на 
20 га доў. У Гай наў скай вя ско вай гмі не 
пе ра ва жа юць бе ла ру сы — іх 66% ад 
агуль на га лі ку на сель ні цтва, па ля каў 
— 34%. Іс ну юць тры пра ва слаў ныя 

па ра фіі: Арэш ка ва, Ду бі ны і Но вае Бе
ра зо ва.

Да най боль шых вё сак на ле жаць Ду
бі ны — 777 жы ха роў, Арэш ка ва — 373, 
Лі пі ны — 310, На ва са ды — 268, Ста
рое Бе ра зо ва — 267, Но вае Бе ра зо ва 
— 261, Мах на тае — 193, Но вае Кор ні на 
— 172 ды Па сеч ні кіВя лі кія і Ба ры саў ка 
— па 108. Менш чым сь ці сто жы ха роў 
на ліч ва юць Ду бі чы Асоч ныя — 95 жы
ха роў, Чы жы кі — 88, Хіт рая — 87, Тры
ве жа — 86, Па ста ло ва — 77, Рэ пі ска 
— 74, Пу ці ска — 64, Ка тоў ка — 60, Са ві
ны Груд — 46, Ба рок і Ва сіль ко ва — па 
45, Бель ш чы на і Са ро чая Нож ка — па 
42, Та пі ла — 33 і Зва дзец ке — 32.

Ма лы мі па ся лен ня мі з’яў ля юц ца Бу
дыЛяс ныя (3 жы ха ры), Га ля ко ва Шыя 
(5), Ду бін ская Фер ма (6), Скрып ле ва 

(13), Са ха рэ ва (15), Пе ра хо ды (19), Ла
зі цы (21), Сма ля ны Са док (24), Вы го да 
(27), Пра га лі (28) , Чар лён каЛяс ная 
і Аль хо вая Клад ка (па 29).

За апош нія два га ды па боль ша ла жы
ха роў у Лі пі нах (тут най больш — на 17), 
у Тры ве жы (на 10), у Пра га лях (на 5), 
у На ва са дах, Са ві ным Гру дзе і ў Чар лён
цыЛяс ной (у кож най з іх на 4) ды ў Бель
ш чы не і Па ста ло ве (там і там на 3). 
Па мен ша ла жы ха роў у Но вым Бе ра зо ве 
на 13, у Ду бі нах, Ду бі чах Асоч ных і ў Рэ
пі сках — у кож най з іх на 7, у Мах на тым 
і ў Па сеч ні ках Вя лі кіх — там і там на 5, 
у Пу ці сках, Та пі ле і ў Хіт рай — у кож най 
на 4, Ка тоў цы — на 3 ды ў Арэш ка ве 
і Вы го дзе — у ад ной і дру гой вёс цы на 2.

У мі ну лым го дзе адзі нац цаць пар 
ат ры ма лі ме да лі „За шмат га до вае 
шлюб нае жыц цё”, прыс во е ныя прэ зі
дэн там РП.

vЯн ка ЦЕ ЛУ ШЭЦ КІ

Дэ маг ра фія Гай наў скай гмі ны
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У па пя рэд нім ну ма ры 
„Ні вы” бы ла мо ва пра 
кан фе рэн цыю на тэ му 
„Рэ пат ры я цыі — гі сто рыя 
і су час насць”, якая 27 чэр-
ве ня прай ш ла ў Пад ляш-
скай ва я вод скай уп ра ве. 
Быў там да клад пра фе са-
ра Яў ге на Мі ра но ві ча пра 
гі сто рыю рэ пат ры я цыі. 
Ма рэк Кет лін скі, ды рэк-
тар бе ла стоц ка га Дзяр-
жаў на га ар хі ва ра ска заў 
пра пас ля ва ен ную рэ пат-
ры я цыю ў Поль ш чу...

У Бе ла стоц кім дзяр жаў ным ар хі ве за
хоў ва ец ца ба га тая да ку мен та цыя на

конт рэ пат ры я цыі. Ма ем да ку мен та цыю 
Дзяр жаў най рэ пат ры я цый най уста но вы 
— яе важ ных ва я вод скіх і па вя то вых 
струк тур. Ма ем так са ма да ку мен ты бе ла
стоц кай Ва я вод скай уп ра вы 19441950х 
га доў, дзе ў спра ваз да чах шмат ста ты
стыч ных да ных. На гэ тай ас но ве мо жам 
ацэнь ваць шка лу рэ пат ры я цый на га ру ху. 
У да ку мен тах Ва я вод скай уп ра вы ма ем 
спі сак бе ла ру ска га на сель ні цтва, якое 
пе ра ся ля ла ся ў СССР. Ма ем так са ма 
тых, якія вяр та лі ся.

Вя лі кія ма сы на сель ні цтва, за пуш ча
ныя ў рух пас ля Дру гой су свет най 

вай ны ка рэн ным чы нам змя ні лі лад да ва
ен ных га доў. Мяр ку ец ца, што пас ля ва
ен ная міг ра цыя кра ну ла ка ля двац ца ці 
мі льё наў лю дзей у Еў ро пе, у тым лі ку 
не каль кі мі льё наў гра ма дзян да ва ен най 
Поль ш чы. Бе ру чы пад ува гу маш таб, рэ
пат ры я цый ная ак цыя бы ла бес п рэ цэ дэн
т най у гі сто рыі Поль ш чы. Рых ту ю чы ся да 
яе, бы ла за ду ма па ка ры стац ца во пы там 
ін шых дзяр жаў, ад нак прыг ля нуў шы ся 
блі жэй бы ла выс но ва, што та кі дос вед 
не маг чы ма пе раш ча піць на поль скі грунт 
і трэ ба вып ра ца ваць улас ныя ме та ды. 
У чэр ве ні 1945 го да мі ністр пуб ліч най 
ад мі ніст ра цыі ства рыў Бю ро па ся лен чых 
шту ды яў (Biu ro Stu diów Osad ni czo-Prze-
sied leń czych) ды на ву ко вую ра ду па пы
тан нях вер ну тых зя мель. Трэ ба пом ніць 
пра істот ныя зме ны гра ніц, пра да лу чэн
не да Поль ш чы зя мель, што ра ней бы лі 
пад ня мец кім па на ван нем, у тым лі ку 
не да лё ка га нам рэ гі ё на EGO (Ełk-Goł dap-
Olec ko), які быў у ме жах Бе ла стоц ка га 
ва я вод ства да 1975 го да; у гэ ты рэ гі ён 
так са ма бы лі кі ра ва ны рэ пат ры ян ты. 
У каст рыч ні ку 1944 го да Поль скі ка мі
тэт на цы я наль на га выз ва лен ня вы даў 
дэк рэт аб ства рэн ні Дзяр жаў най рэ пат
ры я цый най уста но вы (Pań stwo wy Urząd 
Re pat ria cyj ny — ПУР).Уста но ва ме ла 
зай мац ца ар га ні за цы яй і ка ар ды на цы яй 
рэ пат ры я цыі. Ак цыя, па ча тая ў 1944 го
дзе, за вяр шы ла ся па сут нас ці 31 снеж ня 
1958 го да, зна чыць доў жы ла ся 14 га доў. 
ПУР меў ар га ні за ваць рэ пат ры я цыю 
з за меж жа, меў ла дзіць са ні тар ную 
апе ку, хар ча ван не, раз мяш чэн не рэ
пат ры ян таў, ар га ні за цыю іх па ся лен ня 
ў Поль ш чы, да па мо гу, зна чыць цэ лы ком
п лекс дзе ян няў у гэ тай спра ве. Спяр ша 
ся дзі бай га лоў най уп ра вы быў Люб лін, 
пас ля яе пе ра нес лі ў Лодзь, якая ця гам 
не ка то ра га ча су вы кон ва ла ро лю ста лі
цы Поль ш чы. Бе ла стоц кая ва я вод ская 
рэ пат ры я цяй ная ўпра ва ўзнік ла 26 сту
дзе ня 1945 го да. Да яе ства рэн ня дзей
ні чаў тут па ся лен чы ін с пек та рат, яко му 
пад ля га лі ра ён ныя па ся лен чыя ін с пек
та ра ты ў Бе ла сто ку, Са кол цы і Ва лі лах. 
Гэ тая ўпра ва да 25 сту дзе ня 1945 го да 
не пас рэд на пад ля га ла цэн т раль най уп
ра ве ПУР у Люб лі не. Бе ла стоц кі ад дзел 
ПУР дзей ні чаў на тэ ры то рыі не толь кі 
Бе ла стоц ка га ва я вод ства, але і ўсход няй 
част кі Ус ход няй Пру сіі, дзе ўзнік лі ра ён
ныя па ся лен чыя ін с пек та ра ты. Ін с пек та
рат у Гер да вах быў пас ля рас пуш ча ны, 
ка лі Гер да вы апы ну лі ся ў ме жах СССР. 
Да 1946 го да дзей ні ча лі ін с пек та ра ты 
ў Бе лайПі скай, Ожы шы, Мран го ве, Вэн
га жэ ве і Кен т шы не. Яны бы лі пад па рад
ка ва ны Ак ру го вай уп ра ве ПУР у Гі жыц ку. 
З кан цом 1945 го да гэ тыя ін с пек та ра ты 

бы лі пад па рад ка ва ны Ва я вод скай уп ра
ве ПУР у Оль ш ты не. 31 сту дзе ня 1945 го
да ў Бе ла сток пры быў пер шы тран с парт 
з рэ пат ры ян та мі з тэ ры то рыі да лу ча най 
да СССР. Бы лі цяж кас ці, не бы ло тран
с пар ту дзе ля пе ра мяш чэн ня гэ тых мас 
на сель ні цтва, не ха па ла хар чоў, ква тэр. 
Трэ ба пом ніць, што цэнтр Бе ла сто ка 
быў раз бу ра ны ў 80%; у прын цы пе ад 
Фар на га да кас цё ла св. Ро ха ўсё бы ло 
ў раз ва лі нах. Цяж ка бы ло зак ва та ра ваць 
са міх га ра джан, а і рэ пат ры ян там трэ ба 
бы ло знай с ці ней кае мес ца. Ужо ў чэр ве
ні 1945 го да спра ваз да чы ін фар ма ва лі, 
што ў ме жы Бе ла стоц ка га ва я вод ства 
пры бы ло 14 ты сяч рэ пат ры ян таў з Віль ні 
і Бе ла ру сі. У Бе ла сто ку за пы ні ла ся та ды 
ка ля пя ці ты сяч ча ла век, з ча го звыш 
паў та ры ты ся чы пра жы ва ла ў этап ным 
пун к це ў Бе ла сто ку, а ў ін шых пун к тах ка
ля 1300 асоб. За той час це раз Бе ла сток 
пра ка ці ла ся ка ля 74 тран с пар таў з рэ
пат ры ян та мі, за тое да кан ца 1945 го да 
пры е ха ла ў Бе ла сток ка ля са ра ка ты сяч 
асоб. А ў са мім жа Бе ла сто ку пас ля за
кан чэн ня вай ны аста ло ся ка ля 46 ты сяч 
ча ла век. Най буй ней шы па ток рэ пат ры
я цыі быў у 19461947 га дах, це раз этап
ныя пун к ты ў Бе ла стоц кім ва я вод стве 
пра хо дзі лі чар го выя тран с пар ты. Спяр
ша мэ тай тран с пар таў быў сам Бе ла
сток, пас ля рэ пат ры ян ты раз’ яз джа лі ся, 
част ка ў ра ён EGO (Ełk-Goł dap-Olec ko). 
З 1948 го да гэ ты рух знач на па мен шаў. 
І ў 1948 го дзе бы ла выс но ва, што ПУР 
не па трэб ны і 1 каст рыч ні ка 1950 го да 
ва я вод скае ад дзя лен не ПУР у Бе ла сто
ку бы ло рас пуш ча на. Важ ны яш чэ 1956 
год і хва ля г.зв. дру гой рэ пат ры я цыі. На 
жаль, у бе ла стоц кім ар хі ве ня ма да ку мен
таў з та го пе ры я ду, та му што тая ак цыя 
бы ла зла джа на на цэн т раль ным уз роў ні, 
у Вар ша ве. І ўсе да ку мен ты да тыч ныя 

тых па дзей у Бе ла стоц кім ва я вод стве 
за хоў ва юц ца ў Ар хі ве но вых ак таў у Вар
ша ве. Мы за ся ро дзі лі ся на да ку мен та цыі 
вяр тан ня з Ус хо ду, але ёсць, ха ця знач на 
менш, да ку мен таў вяр тан ня з За ход няй 
Еў ро пы. Ма ем пас вед чан ні жаў не раў, 
якія слу жы лі ў поль скай ар міі на За ха дзе 
і вяр та лі ся да сва іх сем’ яў. Вяр та лі ся лю
дзі з кан ц ла ге раў, з пры му со вых ра бот 
у Гер ма ніі. Уда ло ся за ха ваць да ку мен ты 
ПУР ва я вод ска га і па вя то ва га ран гу, якія 
па каз ва юць усю скла да насць рэ пат ры я
цыі. Бы ла гэ та сво е а саб лі вая ван д роў ка 
на ро даў, сён ня яш чэ не да стат ко ва дас
ле да ва на. У Бе ла стоц кім ар хі ве ска ні ру
юц ца да ныя да тыч ныя рэ пат ры я цыі, ужо 
ство ра на ба за да ных аб’ ё мам у 105 ты
сяч проз віш чаў. Ёсць там лю дзі не толь кі 
з да лу ча ных да СССР тэ ры то рый, але 
так са ма з ад лег лых рэ гі ё наў Са вец ка га 
Са ю за — з Сі бі ры ці Да лё ка га Ус хо ду. 
Усіх проз віш чаў па він на быць ка ля двух
сот ты сяч.

* * *
Рэ пат ры я цыя ад бы ва ец ца і ў на шы дні 

і пра яе су час ны ход ра ска заў Вла дзі
меж Не дзя лэк з Мі ні стэр ства за меж ных 
спраў РП. Не бу ду пры во дзіць яго на га 
дак ла ду, які быў па сут нас ці чы тан нем 
ад па вед ных юры дыч ных ак таў, толь кі па
ка ры ста ю ся не ка то ры мі яго выт рым ка мі. 
7 кра са ві ка 2017 го да Сейм РП на ве лі за
ваў ра ней шы за кон аб рэ пат ры я цыі, пры
ня ты 9 лі ста па да 2000 го да. За кон па чы
на ец ца з па фас най прэ ам бу лы: „W po czu-
ciu głę bo kiej wię zi z Po la ka mi — po tom ka mi 
daw nej Rze czy pos po li tej, ofi a ra mi ko mu nis-
tycz ne go ter ro ru, prze mo cą zmu szo ny mi do 
opusz cze nia zie mi przod ków, osied lo ny mi 
wbrew włas nej wo li na naj t rud niej szych do 

za miesz ka nia ob sza rach by łe go Związ ku 
Soc ja lis tycz nych Re pub lik Ra dziec kich; poz-
ba wio ny mi moż li woś ci pow ro tu do Pol ski, 
prześ la do wa ny mi z po wo du swo je go po cho-
dze nia oraz przy wią za nia do wia ry, tra dyc ji 
i umi ło wa nia wol noś ci, ska za ny mi na pra cę 
w nie ludz kich wa run kach, głód, cho ro by 
i częs tok roć na fi  zycz ne wy nisz cze nie; któ-
rzy, mi mo wszel kich prze ciw noś ci, nig dy nie 
wy rzek li się Pol ski, jej tra dyc ji i kul tu ry, a mi-
łość i przy wią za nie do Oj czyz ny prze ka za li 
swo im po tom kom — prag nąc za doś ću czy-
nić za doz na wa ne przez zes łań ców krzyw dy, 
uz na jąc, że po win noś cią Pań stwa Pol skie go 
jest umoż li wie nie re pat riac ji ro da kom, któ rzy 
po zos ta li na Wscho dzie, pos ta na wia się...” 
Вель мі пры го жа на пі са на, толь кі не ўсё. 
Не на пі са на пра ін шы тэ рор, у вы ні ку яко
га ка рэн ныя па том кі даў няй Рэ чы Пас па
лі тай так са ма бы лі пры му ша ны па кі нуць 
зям лю прод каў і на су пе рак улас най во лі 
ра та вац ца ў Са вец кім Са ю зе ме на ві та. 
Але да лей ужо мо ва пра дэ пар та цыю 
са вец кі мі ор га на мі „Art. 9. 1. Wi za kra jo wa 
w ce lu re pat riac ji mo że być wy da na oso bie, 
któ ra speł nia łącz nie nas tę pu ją ce wa run ki: 
[...] jest pol skie go po cho dze nia; [...] by ła de-
por to wa na lub zes ła na przez wła dze Związ-
ku Soc ja lis tycz nych Re pub lik Ra dziec kich...” 
І ўсё ста но віц ца na właści we to ry. У тэк с
це за ко на ня ма тлу ма чэн ня, што аба зна
чае поль скае па хо джан не, ад нак гэ тая 
спра ва пе ра да дзе на на дап ра цоў ку 
мі ніст рам за меж ных і ўнут ра ных спраў. 
І спа дар Не дзя лэк за я віў, што гэ та мае 
быць oso ba pol skie go po cho dze nia któ ra 
dek la ru je na ro do wość polską... Што вы ра
шаль ны мі ма юць быць więzy krwi. Сейм 
ка ры стаў ся да во лі агуль ны мі фар му лёў
ка мі, якія б не пя рэ чы лі ас ноў на му за ко
ну Рэ чы Пас па лі тай, а вось мі ні стэр скія 
чы ноў ні кі так рэ ту ша ва лі гэ ты за кон, што 
ён на бі рае афар боў ку рэ пат ры я цый най 
эт ніч най чыст кі.

Гэ та яш чэ не ўсё. Да лей ма ем „Art. 
10a. Wy da nia wi zy kra jo wej w ce lu re pat-

riac ji od ma wia się oso bie, je że li: [...] ut ra ci ła 
oby wa tel stwo pol skie na by te w dro dze 
re pat riac ji lub re pat rio wa ła się z te ry to rium 
Rze czy pos po li tej Pol skiej al bo Pol skiej Rze-
czy pos po li tej Lu do wej na pod s ta wie umów 
re pat ria cyj nych za war tych w la tach 1944-
1957 przez Rzecz pos po li tą Pol ską al bo 
przez Pol ską Rzecz pos po li tą Lu do wą z Bia-
ło ru ską Soc ja lis tycz ną Re pub li ką Ra dziec-
ką, Uk ra iń ską Soc ja lis tycz ną Re pub li ką Ra-
dziec ką, Li tew ską Soc ja lis tycz ną Re pub li ką 
Ra dziec ką lub Związ kiem Soc ja lis tycz nych 
Re pub lik Ra dziec kich do jed ne go z państw 
bę dą cych stro ną tych umów...” Ве ра год на, 
прак тыч на га зна чэн ня гэ ты ар ты кул не 
мае, бо тыя рэ пат ры ян ты, пра якіх там 
мо ва, ка лі б на ват бы лі не як па ка я лі ся 
свай го ко ліш ня га ра шэн ня і за ці ка ві лі ся 
вяр тан нем у тыя мес цы, якія з жа хам вы
му ша ны бы лі па кі нуць, то ўжо пэў на не 
ма юць сіл для чар го вай рэ пат ры я цыі. За
ко нам ад мі ну ла га го да па том кі даў няй 
Рэ чы Пас па лі тай паз баў ле ны możli wości 
pow ro tu do Pol ski, на сво е а саб лі вы лад 
prześla do wa ny mi z po wo du swo je go po cho-
dze nia. Ар ты кул гэ ты не прад бач вае ка
ян ня, ён вы кон вае ро лю nie od wołal ne go 
Sądu Os ta tecz ne go, ад яко га зак лю чэн ня 
ня ма на ват Czyśćca. Як у пра ва слаў най 
тэ а ло гіі; Ві кі пе дыя: „Pra wos ła wie uwa ża 
ka to lic ką dok t ry nę o czyś ć cu za he rez ję...” 
І мне не як так зда ец ца, што ця пе раш нія 
вар шаў скія за ка на даў цы вель мі ста ра
юц ца рэ пат ры я ваць Рэч Пас па лі тую на 
вель мі да лё кі Ус ход, хі ба на ват да лей за 
гі ста рыч ную Сар ма тыю...

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

n Ма рэк КЕТ ЛІН СКІ

Рэ пат ры я цыя 
— су час насць


