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Недавер і смутак

— «БАСы» для мяне гэта такі маленькі 
беларускі рай. Кожны год хацелася ту
ды папасці і адпачыць пры беларускай 
музыцы, — сказаў Ігар з Гародні, верны 
ўдзельнік фестывалю.

Штогод «Басовішча» наведвала не
калькі тысяч прыхільнікаў з Польшчы, 
Беларусі ды іншых краін свету. Для 
многіх «БАСы» гэта штогадовая трады
цыя і месца сустрэчы сяброў. Гарадок 
у сярэдзіне ліпеня мяняўся ў анархіч
нае мястэчка, перапоўненае маладымі 
людзьмі, музыкай і лозунгам «Жыве 
Беларусь!». Трыццатае, юбілейнае «Басо
вішча2019», — па словах арганізатараў, 
— стане апошнім. Прычына завяршэння 
дзейнасці беларускага фестывалю про
стая: не хапае сродкаў. Сёлета Міністэр
ства ўнутраных спраў і адміністрацыі на 
арганізацыю «Басовішча» выдзеліла 90 
тысяч злотых. Некалькі гадоў таму срод
кі былі большыя на 25 тысяч злотых.

— Ведаем, што пры такой падтрымцы 
з боку дзяржавы мы не зможам далей ар
ганізаваць фестываль на высокім узроўні, 
— сказала ў час дыскусіі на «БАСмежжы» 
Лідка Пякарская. — Мы зрабілі ўсё, каб 
з гонарам закончыць юбілейны фесты
валь. Вядома, будзе сумна. Але, я думаю, 
трэба перш за ўсё цешыцца тым, што сё
летні фестываль таксама якасны і цікавы. 
Завяршаем «БАСы» на высокім узроўні.

Суботняй дыскусіі «Дыхай чыстым 
паветрам — гісторыя „БАСовішча”» 
ў рамках «БАСмежжа» прыслухоўваліся 
дзясяткі людзей. Вядучы панэль Мікола 
Ваўранюк размаўляў з асобамі, якія мелі 
значны ўплыў на фармаванне фестыва
лю: Ілонай Карпюк, Лявонам Тарасэві
чам, Лідкай Пякарскай, Лявонам Воль
скім і Віталём Зыблюком.

На думку Лявона Тарасэвіча, не гро
шы, толькі энергія, якой няма ў маладога 
пакалення, з’яўляецца галоўным факта
рам, які прымушае спыніць фестываль.

— Рокмузыкай займаюцца людзі, 
якія пратэстуюць, якія хочуць будаваць 
будучыню. Калі людзі хочуць прыехаць 
і толькі паслухаць, пагойдацца, то няхай 
ездзяць на фестывалі, якія арганізуе Бе
ларускае грамадскакультурнае тавары
ства, — сказаў на «БАСмежжы» Лявон Та
расэвіч. — Раней і гурты, такія як «Уліс», 
мелі энергію і арганізатары таксама. 
Я лічу, што калі не БАС, то іншыя зоймуц
ца арганізацыяй фестывалю.

Лявон Тарасэвіч звярнуў таксама 
ўвагу на гэта, што на прыкладзе музыкі 
«БАСаў» можна сказаць, што хоць Бела
русь як дзяржава зараз з’яўляецца палі
тычным музеем, у музычным плане яна 
— культурная частка Еўропы.

ЮбілейНыя і апошНія

ХХХ «БАСы» запамятаюцца. Выступоў
цы падрыхтавалі адмысловыя прагра
мы, было таксама больш гуртоў і амаль 
усе — беларускія. Пятніца ўжо традыцый

на пачалася з выступаў канкурсантаў. 
Сёлета яны прадставілі вельмі розныя 
музычныя стылі — ад аўтарскай песні, 
да панка, рока ды электроннай музыкі. 
«Люты сакавік» і «Harmonix College» 
набралі па 40 балаў і сталі пераможцамі 
ХХХ «Басовішча».

У пятніцу асноўную канцэртную пра
граму адкрыла легенда беларускай 
рокмузыкі «Крама». Выступ гэтага гурту 
для яго старэйшых удзельнікаў напэўна 
быў сентыментальным вяртаннем да 
першых выпускаў фестывалю. Са сцэны 
можна было яшчэ пачуць беластоцкі 
гурт «Ilo&friends», «Bez.Not», польскі гурт 
«Żywiołak», які стварае народную музы
ку. Як заўсёды на Падляшшы чаканым 
быў выступ гурту «Re1ikt», які традыцый
ны беларускі песенны фальклор робіць 
для слухачоў актуальным. На юбілейных 
«БАСах» выступіў таксама менскі гурт 
«Znich».

На другі дзень фестывалю яшчэ раз 
выступілі лаўрэаты конкурснай часткі, 
пасля іх прэзентаваўся гурт «Крэха» 
— ансамбль з Падляшша, які ўзнік у 2016 
годзе. У яго выкананні можна было па
чуць беларускія песні, а гэтыя стварае 
падляшскі пісьменнік Кшыштаф Шубзда, 
на беларускую мову перакладае іх на
стаўнік з Гайнаўкі Янка Карчэўскі. «Крэ
ха» зайграла дынамічны сэт, пры якім 
людзі разняволіліся перад сцэнай. На 
юбілейных «БАСах» выступіў беларускі 
гурт «SnopSnoú» і папулярны беларускі 
фолькрокгурт «NAVIBAND».

— Нам вельмі прыемна ўдзельнічаць 
у юбілейным фестывалі, — сказала ва
калістка «NAVIBAND» Ксенія Жук. — Тут 
вельмі цёплая і адданая публіка.

На сцэне з’явіўся таксама асноўны 
хэдлайнер «Басовішча2019» — гурт «Vol
ski» з Лявонам Вольскім на чале.

«Басовішча» 
дабілася сваёй мэты

чытайцеF12

Песняй Міхала Анемпадыстава «Про
стыя словы» завяршыўся трыццаты 
і апошні Фестываль музыкі маладой 
Беларусі «Басовішча2019». З 1990 
года ў Гарадку ва ўрочышчы Барык 
гучала музыка з абодвух бакоў мя
жы. Праз усе гады на сцэну выйшлі 
дзясяткі беларускіх калектываў 
— ад бардаў да самай сучаснай бела
рускай музыкі. Фестывалем 
«Басовішча» быў зроблены вялікі 
ўклад у беларускую культуру, 
а таксама ў перамену нас, 
беларусаў Падляшша.

n Мікола Ваўранюк, Лідка Пякарская і Віталь Зыблюк
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Сваімі вачыма

«БАСОВІШЧА» 
— веч на жы вое

Ад лік ад Ка лі ноў ска га

На ват не ве рыц ца, што трыц цаць вы
пу скаў фе сты ва лю «Ба со віш ча» за на мі. 
Та кая дум ка за лез ла ў маю га ла ву і не 
ад пу скае. Пер шы, фе сты валь ны дзень 
гля дзеў я дзя ку ю чы ві дэ ат ран с ля цыі на 
сай це Ра дыё Ра цыя, а па ра лель на вя ла ся 
тран с мі сія ў жы вым эфі ры ра дыё. Ця пер 
маг чы мае па гля дзець яш чэ раз кан цэр
ты ў лю бы мо мант у ін тэр нэ це. Та кой 
маг чы мас ці не ме лі ар га ні за та ры мно гіх 
вы пу скаў фе сты ва лю. Да та го за пі сы кан
цэр таў для тэ ле ба чан ня да юць неб ла гі 
пра ма цый ны ар гу мент кож на му, хто па
ды мец ца ар га ні за ваць «Ба со віш ча» ў бу
ду чы ні, а не спы ніц ца ён на гэ тым апош
нім. Ка лі пры гад ваю са бе пер шыя за пі сы 
на маг ні та фон ных ка се тах і ві дэ а ка се тах, 
та ды тэх ніч ная рэ ва лю цыя ма ец ца як на 
да ло ні. Да вай це па мя таць і пра пер шую 
сцэ ну, і гу ка а па ра ту ру, якая з кож ным го
дам гу ча ла грам чэй і якас ней. Су час ная 

сцэ на па па ме рах і ас вят лен ні эстэ тыч на 
ўпіс ва ец ца ў кра я від ляс ной па ля ны. Быў
шы на фе сты ва лі, не мог я і не пры сес ці 
на ад веч ных ба ры коў скіх ла вач ках. Ой, 
пры да юц ца яны ўсім, чыя на га сту пі ла 
на фе сты валь ную па ла су. Гле да чы і вы
ка наў цы, што не ха це лі за над та раз гуль
вац ца пе рад сцэ най, з на са ло дай на зі ра лі 
ад сюль за му зыч ным ві до віш чам.

Дру гі дзень пра вёў я ўжо не пас рэд на 
ва ўро чыш чы Ба рык, амаль увесь час 
шпа цы ру ю чы па ўсіх фе сты валь ных сця
жын ках «Бас меж жа». Усё бы ло на ту раль
ным і ад на час на ўпа рад ка ва ным. Ну і, 
зра зу ме ла, лю дзі, з які мі аба вяз ко ва трэ
ба бы ло пе ра кі нуц ца доб рым сло вам. 
Ма ім ван д роў кам у лес і вяр тан ням пад 
сцэ ну нер ваў пап са ва лі кры ху за над та 
це ла лю бі выя ахоўнікі, якія за кож ным 
ра зам ма ца лі мя не ад га ла вы па кост кі. 
А мой зап леч нік з мно гі мі кі шэ ня мі быў 
ім так да спа до бы як косць для са ба кі. 
Кі да лі ся на яго з та кой заў зя тас цю, быц
цам у ім зна хо дзі ла ся ней кая пад рыў ная 
спра ва. Ах вя рай іх по шу каў за пер шым 

ра зам стаў мой па да рож ны но жык, 
а дзесь ці за трэ цім ува хо дам не вя ліч кі 
што пар, які га да мі ля жыць у тым жа зап
леч ні ку. Га ва ру чэс на, не быў ён ска ры
ста ны ў гэ ты дзень. Але каб увай с ці на 
пля цоў ку пе рад сцэ най, я му сіў з ім неш
та зра біць. І та ды для са мо га ся бе вы ра
шыў, што што пар пры ха ваю пад ад ной, 
толь кі мне вя до май сас ной. І вяр ну ся па 
яго роў на праз год. Та му са сва іх чы ста 
вуз кіх і аса бі стых ін та рэ саў спа дзя ю ся, 
што ў лі пень скія дні 2020 го да пад му зы
ку, плы ву чую са сцэ ны, ад шу каю свой 
што пар. Але так на са мой спра ве то хер 
з гэ тым што па рам, абы бы ло толь кі «Ба
со віш ча». Мо жа ён спат рэ біц ца ней кім 
грыб ні кам, ка лі апы нец ца на іх да ро зе.

Ван д ру ю чы сцеж ка мі ўспа мі наў і ба
ры коў ска га ле су, не мог я не на лю ба вац
ца пры го жас цю і строй нас цю ра сту чых 
там со сен. Праз тыя трыц цаць га доў, зда
ец ца, пай ш лі яны яш чэ ўга ру і про ста за
раз гу та раць з не бам. Про ста цу да, ка лі 
я прыг ля даў ся ім і сто я чы, і се дзя чы на 
ла вач ках. Уз га да лі ся пер шыя «Ба со віш

чы», ка лі з сяб ра мі пад сос на мі мы пра
вя лі два дні і дзве но чы не змень ва ю чы 
свай го мес цаз на хо джан ня. Змя ня лі ся 
та ды толь кі бу тэль кі з пі вам. «А то сэ нэ 
вра ті», — як га во раць чэш скія су се дзі.

У па пя рэд ніх вы пу сках фе сты ва лю 
пэў най тра ды цы яй мож на б на ват ска
заць, бы лі даж дж лі выя дні, а на ват 
бу ры. У гэ тым го дзе сі ноп ты кі бам бі лі 
нас у су бо ту па пя рэдж ван ня мі аб бу рах 
з гра дам для ўся го Пад ляш ша. А тут 
у Ба ры ку пад сос на мі ста я ла пры го жае 
лет няе над вор’е ў поў най сва ёй кра се. 
Па ні ле та рас пус ці ла ўсе ко сы спе лас ці 
ко ле раў. Пры тым ве цер не ад ва жыў ся 
зва ру шыць да стой нас ці ра сту чых со сен. 
У пра жэк та рах свят ла са сва ёй зя лё нас
цю іго лак злі ва лі ся яны з сі нім, а по тым 
зор ным, нач ным не бам, зас лу ха ны мі 
ў бе ла ру скую му зы ку. Му зы ку, якая ця
гам двух дзён па ка за ла куль тур наэстэ
тыч ную ван д роў ку бе ла ру ска га ду ху на 
на шай зям лі. Эт наро ка вае па да рож жа 
ў пят ні цу яш чэ раз да ка за ла скуль б’юць 
на шы жы ват вор чыя кры ні цы і як важ
ным ёсць іх уме лая адап та цыя да су час
ных му зыч ных вык лі каў. Усе кан цэр ты 
для мя не гэ та не толь кі сен ты мен таль
нае па да рож жа з на го ды трыц ца та га 
«Ба со віш ча», але на ра стю чае пе ра ка нан
не, што фе сты валь усё ж та кі не па ві нен 
быць апош нім. «Сон ца нам да па мо жа, 
яно лю біць нас». Га ра доц кі Ба рык на да
лей спа дзя ец ца на нас.

vЯў ген ВА ПА

У Свіс ла чы 
След чы ка мі
тэт Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь 
ра зам з ад мыс
ло вы мі спе цы
я лі ста мі з Бе
ла ру сі і Літ вы 

пра вя лі ар хе а ла гіч ныя пра цы па эк с гу ма
цыі па рэш так Вік та ра Ка лі ноў ска га, род на
га бра та ле ген дар на га кі раў ні ка паў стан ня 
18631864х га доў Ка сту ся Ка лі ноў ска га!!!

На вош та?!!
Афі цый ная вер сія гэ тых ра бот зак лю

ча ец ца ў тым, што лі тоў скі бок хо ча па раў
наць мяр ку е мыя па рэш т кі Ка сту ся Ка лі
ноў ска га, зной дзе ныя ў Віль ні, з так са ма 
мяр ку е мы мі па рэш т ка мі яго бра та. Не а фі
цый ная вер сія так са ма пры сут ні чае ў на ро
дзе, ві тае ў вус най і пісь мо вай фор ме, і яна 
знач на менш ап ты мі стыч ная. Па вод ле яе, 
маў ляў, хо чуць нам аб вес ціць, што і там, 
і там, ці хоць як мі ні мум тут, ДНК Ка лі ноў
ска га не вы яў ле на...

У гэ тай дру гой вер сіі не так шмат смеш
на га, як зда ец ца на пер шы по гляд. Сён няш
нія бе ла ру скія ўла ды не адзін год прас ле
ду юць тых ак ты ві стаў, якія пры яз джа юць 
у Свіс лач уша на ваць па мяць паў стан цаў. 
Ка мука му, а ім то, ула дам, яў на не пат рэб
на, каб ДНК Ка лі ноў ска га знай ш ло ся ў Бе
ла ру скай зям лі. Ім бы ло б лепш, каб і імя 
яго не гу ча ла ў бе ла ру скім па вет ры.

Чыё заў год на хай гу чыць! Пра ра сей скіх 
Сця па на Ра зі на ці Емя лья на Пу га чо ва на
ват у шко ле мож на рас па вя даць, а вось 
Ка лі ноў скі неш та ін шае... Да яго асаб лі выя 
ад но сі ны ў сён няш ніх кі раў ні коў Бе ла ру сі...

І спра ва не ў аса бі стых сім па ты ях ці 
ан ты па ты ях на шых чы ноў ні каў да тых, ці 
ін шых гі ста рыч ных по ста цей. Спра ва ў ад
но сі нах гэ тых гі ста рыч ных по ста цей да 
ўла ды ўво гу ле...

Бра вы ка зак Сця пан Ра зін за яў ляў, што 
не збі ра ец ца скід ваць з тро на ра сій ска га 
ца ра Аляк сея Мі хай ла ві ча. Ён па ста рой 
ра сій скай звыч цы ва ўсім ві на ва ціў ба яр, 
ва я вод, ін шую ад мі ніст ра цыю, якую цар 
ра сій скі і прыз на чаў. Су праць жа цар скай 
ты ра ніі як уво гу ле су праць дык та ту ры, прэ
тэн зій ні бы та і не вы стаў ляў. Пры нам сі на 
сло вах.

Дру гі ад важ ны ка зак Емя льян Пу га чоў 
пай шоў яш чэ да лей у гэ тым пы тан ні. Ён 
сам аб вяс ціў ся бе спад ка ем цам тро ну ра
сій ска га — ім пе ра та рам Пят ром ІІІ, і яш чэ 
па ад ной ра сій скай звыч цы ха цеў кеп ска га 
ца ра за мя ніць на доб ра га. У да дзе ным вы

пад ку на ся бе са мо га. Зноў жа, пры нам сі 
на сло вах. І зноў жа да іс на ван ня дык та ту
ры як да адзі на маж лі вай сі стэ мы кі ра ван
ня ані я кіх прэ тэн зій не меў.

Ну і якія ў та кім ра зе да гэ тых ге ра іч ных 
ра сій скіх хлоп цаў мо гуць быць прэ тэн зіі 
ў сён няш няй бе ла ру скай ула ды?! Ге роі і ўсё 
тут. Мож на і ў шко ле іх ста віць у пры клад.

А вось бе ла ру скі паў ста нец Ка стусь Ка лі
ноў скі спра ва ін шая!!!

— Толь кі та ды, на ро дзе, за жы веш шчас
лі ва, ка лі над та бой ма ска ля ўжо не бу дзе, 
— за я віў ён у веч насць.

(Ма ска ля мі та ды на зы ва лі чы ноў ні каў, 
па стаў ле ных ад імя Ра сій скай Ім пе рыі кі
ра ваць на ро дам. Не трэ ба сло ва ма скаль 
блы таць са сло вам ру скі. Гэ та не ад но і тое. 
Але за раз не пра гэ та раз ва гі, а пра тое, 
што не ха цеў Ка стусь ра сій скай дык та ту ры 
над бе ла ру скім на ро дам).

— Не на род для ўла ды, а ўла да для на
ро да, — ска заў ён яш чэ, і не адзін раз паў та
рыў.

І гэ ты мі сло ва мі за свед чыў, што ані я кай 
дык та ту ры не хо ча, не толь кі чу жын скай, 
але і сва ёй род нень кай. Ды і сам у дык та та
ры не ім к нуў ся. Вось і ўся роз ні ца!

Ну то за што яго бу дзе ша на ваць сён няш
няя ўла да?!

А пас ля яго ге ра іч най смер ці, якая за вяр
шы ла не менш ге ра іч нае, хоць і ка рот кае 
жыц цё, знай ш лі ся спад ка ем цы яго ідэй 
і яго зма ган ня. Па сён няш ні дзень за ха ва
лі ся та кія. Так са ма дык та ту ры не лю бяць. 
Вось і ха па юць іх як у Свіс лач пры яз джа
юць на ма гі лу Вік та ра Ка лі ноў ска га...

Ну то ці за ці каў ле ныя ўла ды ў тым, каб 
сла ва гэ та га мес ца ў свет пай ш ла?!

Так што па даз рэн ні ў праў дзі вас ці эк с
пер ты зы не на пу стым мес цы вы ра ста юць. 
Тым больш, што пра цы пра хо дзі лі без на
леж най га лос нас ці. Ну а пра тое, хто ўклаў 
гро шы ў той ме ма ры ял і ці даз ва ляе ён 
яго бу рыць ні ў ка го з прад стаў ні коў ула ды 
і ў га ла ву не прый ш ло па ці ка віц ца. Маж
лі ва яны та кія гро шы за гро шы не лі чаць. 
Але ж тыя, хто скід ваў ся апош ні мі срод ка
мі, ма юць на гэ ты конт ін шае мер ка ван не.

Зрэш ты, што ска жуць па за вяр шэн ні ра
бот ад па вед ныя служ бы і ад каз ныя асо бы, 
не так ужо і важ на. Важ на што ска заў сам 
Ка стусь Ка лі ноў скі. А ён ужо ўсё ска заў. Ад 
яго ідзе той ад лік, які бу ду чы ню Бе ла ру сі 
да пу скае толь кі як не за леж ную, сва бод
ную, і аба вяз ко ва дэ мак ра тыч ную. Гэ ты ад
лік ідзе, і аба вяз ко ва прый дзе да ла гіч на га 
за вяр шэн ня.

vВік тар СА ЗО НАЎ

Пас ля Бе ла стоц ка га мар ша роў нас ці 
мы ўпэў не ны, што роў насць не роў ная 
роў нас ці. Ёсць роў нас ці раў ней шыя 
і на ват больш раў ней шыя, аль бо не а ба
вяз ко ва роў ныя аль бо роў на ня роў ныя. 
Та му ня роў нае су тык нен не ма ла дых, аг
рэ сіў ных лы су ноўкар каў з удзель ні ка мі 
Мар ша роў нас ці, які ад быў ся не каль кі 
дзён та му ў Бе ла сто ку. Апош ніх жа ж бы
ло больш! Вось ча му пер шыя, для ба лан
су сіл, за бяс пе чы лі ся цвёр ды мі пал ка мі, 
ка мя ня мі і ... бруд най ла ян кай і аса бі стай 
слі най на мар шы ру ю чых. Ісус ска заў, 
што ка лі хто без да кор ны, ня хай плю не 
пер шы, цал кам па каз вае, хто са праў ды 
ві на ва ты. Не ап лёў ва ю чыя. А вы ключ
на ап лёў ва ныя. Ва ўся кім вы пад ку, усе 
сум не вы ў гэ тым да чы нен ні спра вяд лі ва 
ўрэ гу ля ваў ін тэр нэтсер віз па ра фіі свя той 
Яд ві гі Ка ра ле вы ў Бе ла сто ку. Па стыр скае 
аб вяш чэн не з’я ві ла ся на на ступ ны дзень 
пас ля мар ша: «Мы, як слу гу ю чыя свя та
ры [...], ад да ём да ні ну па дзя кі і дзя ку ем 
усім, хто ня даў на да лу чыў ся ЛЮ БЫМ 
ЧЫ НАМ (пад к рэс ле нае мною — М. Г.) 
да аба ро ны хрыс ці ян скіх і ча ла ве чых 
каш тоў нас цей, аба ра ня ю чы наш го рад, 
асаб лі ва дзя цей і мо ладзь, ад пла на вай 
дэ ма ра лі за цыі і раз бэш ч ван ня. Ня хай 
Бог уз на га ро дзіць вас і даб рас ла віць ва
шы УСЕ ДОБ РЫЯ ПА ЧЫ НАН НІ».

З тэ зі сам пра тое, што ві на ва тыя заў
сё ды ап ля ва ныя, даз воль це мне не па
га дзіц ца. Пры тым ка тэ га рыч на. У гэ ты 
мо мант я маю на ўва зе дзве фра зы, якія 
ўтрым лі ва юц ца ў вы лу ча ным вы каз ван
ні свя та роў. Вы раз «лю бым чы нам» яны 
маг лі б за мя ніць на знач на больш про стую 
ме ла дыч ную фра зу — «раз сер пам, раз мло
тэм, рос пэн дзіць го ло тэ», і ўсё ж яны не 
вы ка ры ста лі яе! Што та кое «да лей шыя доб
рыя па чы нан ні», зра зу ме лі толь кі яны. Ды 
і пан пра ку рор — ка лі ён зра зу меў, ча го ж 
не ра зу ме юць свя та ры, што ас вен цім скія 
ка мі ны і на цыс ц кія апан та нас ці, якія пры
вя лі да зла чын стваў су праць ча ла ве цтва 
— не псеў да гі ста рыч ныя да куч лі вас ці, 
а ві да воч ныя фак ты. Іх гру бая пры ро да 
— кан цэ ра ген ная жыц цяз доль насць, якая 
пра яў ля ец ца ў цык ліч ных ме та ста зах, 
ата ку ю чых са цы яль ныя ар га ніз мы, якія 
аз да ра ве лі пас ля во пы ту Дру гой су свет най 
вай ны. На цызм, ра сізм, ксе на фо бія, ідэ а ла
гіч ная на пыш лі васць — ці гэ та га ні ко лі не 
бы ло? А пас ля ча со вай рэ мі сіі зноў за а та ка
ва ла гра мад ствы. І ўжо поль скае асаб лі ва. 
Ка лі толь кі праў да тое, што сап раў д нае, 
дык са праўд ны ліст «слу гу ю чых свя та роў», 

на кі ра ва ны на 
ідэ а ла гіч ных 
праў ну каў Ге
бэль са і Гіт ле
ра — пад роб ка. 
Гэ та шчы рае 
прыз нан не свя
та роў. Спа дар 
пра ку рор, вя до ма, бу дзе ўліч ваць гэ та, аб ві
на ва ціў шы іх у рас паў сюдж ван ні ня на віс ці 
і пад паль ван не да не за кон ных ак таў. Ка лі 
хтось ці яш чэ сум ня ва ец ца ў ві не ма ла дых 
лы су ноў... Пра бач це, аба рон цаў «хрыс ці ян
скіх і ча ла ве чых каш тоў нас цей», якіх яны 
ахоў ва юць пляў ка мі і тоў стай пал кай, хай 
уваж лі ва пра чы тае «зак лік со ра му», на кі ра
ва ны не пас рэд на да прэ зі дэн та Бе ла сто ка, 
што раз меш ча ны на тві та ры мар шал кам 
Пад ляш ска га ва я вод ства, кі раў ні ка рэ гі я
наль ных струк тур ПіС Ар ту рам Ка сіц кім: 
«Пан Прэ зі дэнт Тру ска ля скі. [...] Вы зра бі лі 
ўсё, каб Марш ЛГБТ прай шоў праз цэнтр 
го ра да. [...] Вы га на ры це ся? Ці кры ху вам 
со рам на пача ла ве чы? Не ха пі ла вам ад ва
гі, ці ўяў лен ня?»

Па ну мар шал ку Ка сіц ка му, ві да воч на, 
со рам на. Пача ла ве чы. Ха пі ла со ра му свя
та рам з па ра фіі св. Яд ві гі Ка ра ле вы. І мне 
глы бо ка со рам на за іх ... бес са ром ны 
со рам. На жаль, ме на ві та з гэ тай бес са
ром нас ці вык лёў ва юц ца кеп скія ўчын кі, 
бой кі і ху лі ган скія дзе ян ні. Што ты чыц ца 
прэ зі дэн та Тру ска ля ска га, то ён мо жа га на
рыц ца тым, што пры няў ра шэн не аб пра вя
дзен ні Мар ша роў нас ці. Бо Кан сты ту цыя 
— гэ та най вы шэй шы за кон у Поль ш чы, 
і яна аб вяш чае, што Поль ш ча з’яў ля ец ца 
су поль ным даб ром усіх гра ма дзян. Та кім 
даб ром ёсць за кон нае пра ва да пра яў лен
ня сва іх пе ра ка нан няў, да іх аба ро ны ад 
ксе на фо біі і псеў да рэ лі гій на га фа на тыз му. 
Зраў нан не Мар шу роў нас ці з ідэ а ло гі яй 
ЛГБТ — скан даль ны гвалт. Аль бо пік не
ву цтва, су па стаў ны са сцвяр джэн нем, 
што пе сень ка «Естэсь ша лё на» пе раў зы хо
дзіць гар ма ніч ную пры га жосць «Оды да 
ра дас ці» Бет хо ве на. Мар ша лак здзей с ніў 
та кое злоў жы ван не. Свя та ры пры хо да 
св. Яд ві гі Ка ра ле вы так са ма. «Ода да 
ра дас ці» — шэ дэўр, «Естэсь ша лё на» — ма
стац кі кіч і му зыч ная рас пу ста.

Марш дзе ля «сям’і» част ко ва су паў 
з ле галь ным шэс цем сім па ты каў гра ма
дзян скай роў нас ці, га ран та ва най кан сты
ту цы яй, лі та раль на і воб раз на аб ло жа на га 
«аба рон ца мі каш тоў нас цей», за бяс пе ча ных 
у пляў кі і ду бін кі. Да ста ла ся ўсім.

vМі ра слаў ГРЫ КА

Ода да радасці
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Жы ро ві чы: 
ад ды хац ца 
ў свя той ці шы ні (4)

Ча ла век, хай і апош ні грэш нік, 
са аў тар на ва коль най пра сто ры. 
Важ на які на строй ён пры ня се 
з са бой, як па ві та ец ца са свя

тым мес цам...

Ва кол кры ні цы, дзе яш чэ пе рад хві лі
най дзі ка гу дзе лі мо та піл кі, за па на ва ла 
ла год ная ціш. У вы сі га ма ні лі ста рыя 
кро ны аль шын, цур чэ ла свя тая кры ні
ца. Мы ас ця рож на сту па лі па клад ках, 
што зіг за га мі ака ля лі кап ліч кі і аль тан кі. 
Увесь ра мон т ны ба ла ган здаў ся неп рык
мет ным ім г нен нем. На строй мес ца ма
ца ваў зда ро вы ха ла док, які на вя ваў ад 
ве ка вых дрэў.

— Пад гэ ты мі воль ха мі ўсё па ча ло ся, 
— сці ша ным го ла сам ска за ла Ва ля.

У Жы ро ві чах за раз тры свя тыя кры ні
цы. Як не дзіў на, тут ма тэ ма ты ка як у на
род най ме ды цы не, дзе ля аз да раў лен ня 
па жа да на ва да з трох кры ніц. Ад на ча со
ва ў спра ве ва ды жы вы крэ а тыў. За кож
ным ра зам, ка лі пры яз джаю ў ма на стыр, 
на род рас па вя дае пра но выя кры ні цы 
і іх ле ка выя якас ці. Зга да ная ру хо масць 
ня рэд ка пад вяр га ла ся прас ле дам і рэп
рэ сі ям. Вось у са вец кія га ды ўла ды ра
шы лі спы ніць па ход да ста рой кры ні цы. 
Яны рас пус ці лі чут кі пра ат рут насць ва
ды і зак ры лі ва да ём. Усё да рэм на! Яш чэ 
ў той са мы дзень у дру гім кан цы па сёл
ка вы бі ла но вая кры ніч ка. Яе зра зу па лі
чы лі га ю чай і свя той.

Ка лі адзі нац цаць га доў та му я спы
ні ла ся на тры дні ў ма на сты ры, ста рая 
кры ні ца бы ла за кры тай і не да ступ най. 
І за раз у мес цы ле ген дар на га з’яў лен ня 
мне не ха па ла ста рой гру шы і па са во га 
са стат кам аве чак. Ар ха іч ны кра я від 
не па ды хо дзіў да ўба ча на га. Част ка 
сак раль най за бу до вы бы ла ўпры го жа
на на ма нер эстэ ты кі ру скай каз кі ды 
ў не чым на па мі на ла па мес це Дзе да 
Ма ро за.

Здзі віў ад нак доб ры, глы бо кі с мак ва
ды, які на зда ро вы ро зум не па ві нен зна
хо дзіц ца ся род за ба ло ча на га алеш ні ку 
і ка зач ных аль та нак. Не менш ура зіў той 
мо мант ці шы, быц цам да ра ва ны са ста
ро га ча су. Ка лі мы па кі да лі мес ца, у рух 
зноў пай ш лі ад бой ныя ма лат кі і ажыў 
ра мон т ны гар мі дар.

*  *  *
Мес ца, дзе ста рая кры ні ца, губ ляе зна

чэн не ка ля 1520 го да. У па жа ры зга рыць 
дат ла драў ля ная цар к ва, уз ве дзе на маг
на там Сол та нам. Ра зам за гі не і цу доў ная 
ікон ка. І тут ад бы ва ец ца неш та па доб
нае як з ван д ра ван нем свя тых кры ніц. 
У мес цы, дзе за раз са бор і ма на стыр, 
з’я ві ла ся зноў Бо жая Ма ці. Ба га ро дзі цу 
зноў уба чы лі дзе ці. Яна ста я ла на ка ме ні 
з ікон кай у ру цэ. Ка мень ад ра зу аб га
ра дзі лі і ў 1672 го дзе над ім бы ла ўзве
дзе на цар к ва На ра джэн ня Бо жай Ма ці, 
наз ва ная ў на ро дзе Яў лен скай. У ал та ры 
пад пра сто лам змяс ці лі ка меньва лун. 
Пра асаб лі васць ва лу на свед чы ла ру ка 
з во ску, якую па ве сі лі по бач, на сця не. 
Яна на па мі на ла пра бя ду, нак лі ка ную 
дур ны мі па во дзі на мі ма ла ве ра ў цар к ве.

У 1618 го дзе нех та Хры ста фор Га лян
дэр Рам п тун пры е хаў з жон кай са Сло ні
ма і, хо дзя чы ва кол ка ме ня, у нас меш лі
вым то не стаў вы каз вац ца пра цуд з’яў
лен ня Бо жай Ма ці. Пас ля ён дак ра нуў ся 
яш чэ да ва лу на, як раз у тое мес ца, дзе 
бы лі ад бі ты сля ды паль цаў Ба га ро дзі цы. 
Хоць скеп тык быў у паль чат ках, ён зра зу 
ад чуў пра ніз лі вы боль у ру ках. Ка лі ён 
зняў ру ка ві цы, дык збя леў і аду беў. Ён па
ба чыў што ў яго жоў тыя, су хія ру кі...

Пас ля гэ та га, зга да ны Рам п тун га няў
ся па дах та рах, але ні дзе не бы ло ра тун
ку. Ён ні ко му не прыз на ваў ся ў сва ім 
гра ху, ха ця глы бо ка ўсве дам ляў сваё 
блюз нер ства. На ра ту нак пас пя шы ла 
жон ка, яна ўга ва ры ла ня веруюча га му
жа па дац ца ў свя тое мес ца і ў сля зах 
пра сіць пра ба чэн ня. Ско ра ны Га лян дэр 

Рам п тун вып ра віў ся пяш ком у Жы ро ві
чы. Доў га і сляз лі ва ён ма ліў ся пе рад 
свя тым ка ме нем да Прас вя той Дзе вы. 
Ад ста яў за каз ны ма ле бен. А пас ля ўжо 
па ка ян ы і ско ра ны на бож на прык лаў ся 
да ва лу на. Яш чэ ў гэ ты дзень ён раз даў 
мно га гро шай жаб ра кам і ван д роў ным 
дзя дам. І цуд зда рыў ся, наш скеп тык 
неў за ба ве быў аз да роў ле ны. Пас ля ён 
ха дзіў у на род і на пра ця гу двац ца ці 
га доў рас па вя даў пра свой грэх і цуд аз
да раў лен ня.

Як не ці ка ва, Жы ро віц кая іко на, 
так са ма з ка ме ню і яна лі чыц ца не ру
кат вор най, тобок, не зроб ле най ру кой 
ча ла ве ка.

*  *  *
У па ва рот най да ро зе ад кры ні цы мы 

ўсё спы ня лі ся, каб спы таць пра ад чу ван не 
ў Зоі. Яна, з хво рай на гой, іш ла наз дзіў ба я
ві та і як мы з Ва ляй, за хап ля ла ся спа ко ем:

— Як доб ра, як ці ха! А дзе ж тыя кас
цы з ка сіл ка мі? Які гэ та дур ны, хво ры 
час на стаў? Ні ў вёс цы, ні ў го ра дзе ні дзе 
ад гэ та га гу лу не сха ва еш ся...

Зда ва ла ся, у Жы ро ві чах, сап са ва лі ся 
ўсе га зо на ка сіл кі. На аб рос лых тра вой 
і пу ста зел лем па над вор ках пас ві лі ся 
ко зы і гу сі. Ніх то не брум каў трак та рам, 
не гу дзеў аў та ма бі лем, ды на ват, як у ста
рыя га ды, не кля паў ка су.

— Я ўжо чац вёр ты год ад на, — па ча ла 
Зоя, — і не ма гу змі рыц ца з яго смер
цю. Ва ло дзя, па мёр рап там у 54 га ды. 
Спа чат ку ха це ла па мер ці са ма. Без яго 
жыц цё па чар не ла. Ніш то не ці ка ві ла, ра
бо та пса ва ла ся ў ру ках. І толь кі ня даў на 
змаг ла зняць аб ру чаль ны пяр с цё нак 
з паль ца...

Зоя, хоць ін ва лід ка, усё жыц цё цяж ка 
га ра ва ла. З шас нац ца ці га доў пай ш ла 
ў кал гас пра ца ваць да яр кай. Ні я кай ня
дзе лі, ні свя та за ра бо тай не ба чы ла. Ад
но што да ха ты прый дзе, ла ска вае сло ва 
па чуе:

— У нас з Ва ло дзем бы ла звы чай ная 
лю боў, — ка жа, — мы га да ва лі дзе так, 
су ця ша лі ся бе ў бя дзе. Ка лі ў сям’і бы ла 
ра дасць, ён пры во зіў яе ў Жы ро ві чы, каб 
пак ла ніц ца Бо жай Ма ці.

Жа ло ба як ніш то ўсве дам ляе су вя зі 
між людзь мі.

— А вы не ду ма лі ўлад ка ваць са бе 
жыц цё пано ва му, — спы та ла я, — вый с ці 
яш чэ раз за муж.

І ад ра зу паш ка да ва ла. Па шчо ках 
у Зоі па цяк лі слё зы:

— Пас ля яго смер ці я не да зва ля ла, 
каб ней кі муж чы на сеў по бач мя не. Бо 
ду ма ла, што та кім учын кам здра джу яму 
ў ка хан ні...

За раз пры е ха ла ў Жы ро ві чы з род най 
сяст рой пак ла ніц ца Бо жай Ма ці, па дзя
ка ваць за вяр тан не сі лы. З та го мо ман
ту, ка лі зня ла аб ру чаль ны пяр с цё нак, 
па ча ла са сту паць дэп рэ сія, па ве ся ле ла 
ў га ла ве. Дзе ці пад га ва ры лі зняць каль
цо, пры му сі лі зма гац ца за ся бе.

— Вось і іду з ва мі, — здзіў ля ец ца Зоя, 
— і но гі ў мя не сён ня як не свае, та кія 
лёг кія...

(пра цяг бу дзе)

vГан на КАН Д РА ЦЮК

n Старая крыніца перад рамонтам

n Ікона на якой першае з’яўленне

n Яўленская царква
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На па чат ку лі пе ня 2019 г. у Суп
рас лі На цы я наль ны ін сты тут 
тэ ры та ры яль на га са ма кі ра

ван ня сар га ні за ваў між на род ную тэ а рэ
тыч напрак тыч ную кан фе рэн цыю, на 
якой вы сту пі лі са маў ра даў цы Поль ш чы, 
Ня меч чы ны, Да ніі, Шве цыі, Ук ра і ны і Бе
ла ру сі (17 асоб з Брэст чы ны і Га ра дзен
ш чы ны). Ап ра ча тэ а рэ тыч ных прад стаў
лен няў пра маг чы мас ці між на род на га 
еў ра пей ска га су пра цоў ні цтва па між 
кра і на мі, рэ гі ё нам і га ра да мі, пра гу чаў 
так са ма інаў гу ра цый ны да клад «Спад чы
на Люб лін скай уніі 15692019» док та ра 
Та ма ша Яш чол та з Ін сты ту та гі сто рыі імя 
Та дэ ву ша Ман той фе ля ПАН, пад ляш ска
га шлях ці ца. З вель мі ці ка вым і змя стоў
ным дак ла дам вы сту пі ла м.інш. Юсты на 
Яку боў ская, га лоў ны спе цы я ліст Дэ пар та
мен та тэ ры та ры яль на га су пра цоў ні цтва 
Мі ні стэр ства ін ве сты цыі і раз віц ця: «Ін
тэр рэг як маг чы масць для ор га наў мяс цо
ва га са ма кі ра ван ня раз ві ваць між на род
нае су пра цоў ні цтва». Ін тэр рэг яў ля ец ца 
клю ча вым ін ст ру мен там Еў ра пей ска га 
Са ю за, які пад т рым лі вае су пра цоў ні цтва 
па між пар т нё ра мі з роз ных кра ін, яго мэ
та — вы ра шаць агуль ныя праб ле мы і зна
хо дзіць агуль ныя ра шэн ні — як у га лі не 
раз віц ця ту рыз му, на ву ко вых дас ле да ван
няў і аду ка цыі, тран с пар ту, устой лі ва га 
раз віц ця, про ці дзе ян ня бес п ра цоўю, так 
і ў га лі не ахо вы зда роўя. Пра вя ра ец ца ён 
у кі ра ван ні агуль ны мі рэ сур са мі: ма ра мі, 
рэ ка мі, уз бя рэж жа мі, гор ны мі ра ё на мі, 
прыг ра ніч ны мі га ра да мі, дзе ля па ляп шэн
ня да ступ нас ці і па то каў на мя жы. У тран
с пар це, энер ге ты цы і т.д. — у су мес ных 
дзе ян нях па тран с г ра ніч ных паг ро зах: 
у вы пад ку сты хій ных бед стваў, эпі дэ мій, 
ава рый; у тран с г ра ніч ных пас лу гах для 
жы ха роў, ін ве ста раў і ту ры стаў; дзе ля 
ма бі лі за цыі рэ сур саў для па вы шэн ня 
кан ку рэн таз доль нас ці эка но мі кі рэ гі ё на, 
леп шай аду ка цыі і раз віц ця дас ле да ван
няў; пад т рым лі ван ня куль ту ры, су пра цоў
ні цтва, на ладж ван ня су вя зей і су поль най 
ідэн тыч нас ці ды ву чо бы адзін у ад на го. 
У пра гра мах удзель ні ча юць кра і ны і іх 
рэ гі ё ны, які на ле жаць да Еў ра са ю за, і не 
толь кі, на па меж ных тэ ры то ры ях, але 
і з глы бін кі, га ра ды і мя стэч кіпаб ра ці мы, 
вы ра ша юц ца праб ле мы тран с на цы я наль
на га зна чэн ня. Суп ра цоў ні чаць мо жа ад
мі ніст ра цыя, уста но вы дзе ля да ска на лен
ня рэ гі я наль най па лі ты кі, дзе ля леп ша га 
вы ка ры стан ня роз ных форм пад трым кі 
Еў ра са ю за. Пры кла дам праг рам, у якіх 
удзель ні чае Поль ш ча, з’яў ля ец ца тран с г
ра ніч нае су пра цоў ні цтва: Паў д нё вая Бал
ты ка Мек лем бур гія / Па ме ра нія — Бран
дэн бур гія — Поль ш ча; Бран дэн бур гія 
— Поль ш ча; Поль ш ча — Сак со нія; Чэ хія 
— Поль ш ча; Поль ш ча — Сла ва кія; Літ ва — 
Поль ш ча; Поль ш ча — Бе ла русь — Ук ра і на; 
Поль ш ча — Ра сія; у Пра гра ме тран с на цы
я наль на га су пра цоў ні цтва Ін тэр рэг Рэ гі ён 
Бал тый ска га мо ра. Пра гра мы да ты чаць 
між ін шым леп шай ва ды, леп шай якас ці 
па дзем ных вод, па ляп шэн ня да рож ных 
зно сін, адап та цыі ма стоў і паг ран пе ра
хо даў, но вых ве ла сі пед ных мар ш ру таў, 
ства рэн ня спа да рож най ін ф раст рук ту ры 
— ад па вед ных бу дын каў, мар кі роў ка; спа
лу чэн не гмін; су пра цоў ні цтва па між гмі на
мі і па ве та мі, рас п ра цоў ка ту ры стыч ных 
пра дук таў, рас паў сю джан не на род на га 
ма ста цтва і ма стац кіх про мыс лаў, су пра
цоў ні цтва па між шко ла мі і прад п ры маль
ні ка мі, ар га ні за цыя іна ва цый ных се мі на
раў, ма біль ных ла ба ра то рый, су пра цоў ні
цтва па між мар шал коў скі мі ўста но ва мі, 
рас п ра цоў ка іна ва цый ных ра шэн няў для 
аба ро ны і па вы шэн ня каш тоў нас ці куль
тур най спад чы ны Цэн т раль най Еў ро пы, 
па ляп шэн не якас ці аб с лу гоў ван ня жы ха
роў у ад дзя лен нях мя жы, аб мен во пы там 
і леп шы мі прак ты ка мі ў га лі не па ляп шэн
ня якас ці аб с лу гоў ван ня на сель ні цтва 
ў офі сах; па вы шэн не ква лі фі ка цыі офіс
ных ра бот ні каў; ства рэн не сет кі су час ных 
ад мі ніст ра цый насэр віс ных цэн т раў для 
жы ха роў га ра доў прыг ра ніч ных рэ гі ё наў 
з вы ка ры стан нем уні фі ка ва ных пра цэ
дур, ука ра нен не іна ва цый ных ра шэн няў 

і тэх на ло гій, звя за ных сі стэ май элек т
рон на га па то ку да ку мен таў. Гэ та про ста 
леп шы рух на мя жы, пап ра ва жыц ця 
ў па меж ных зо нах, леп шая і чыс цей шая 
пра дук цыя і за ха ван не ася род дзя.

— Ча му вар та рэ а лі за ваць пра ек ты Ін
тэр рэг? — пы та ла ся Юсты на Яку боў ская. 
— Удзел у між на род ных пра ек тах уз ба га
чае на вы кі і ве ды су пра цоў ні каў удзель ні
ча ю чых уста ноў, даз ва ляе лепш і свя до ма 
пад рых та ваць пра ек ты, якія фі нан су юц ца 
з роз ных срод каў; між на род нае су пра цоў
ні цтва спры яе ўка ра нен ню іна ва цый, за
бяс печ вае до ступ да во пы ту і ноухау пар т
нё раў з ін шых кра ін; даз ва ляе тэс ці ра ваць 
но выя ра шэн ні ў рам ках пі лот ных дзе ян
няў. Су пра цоў ні цтва з за меж ны мі кра і на мі 
па ляп шае паз на валь насць го ра да, му ні цы
па лі тэ та або рэ гі ё на ў Еў ро пе і даз ва ляе па
шы рыць сет кі су пра цоў ні цтва; ра зам з су
се дам праз мя жу ляг чэй на ту раль ны мі 
шля ха мі лік ві да ваць бар’ е ры, якія іс ну юць 
у прыг ра ніч ных ра ё нах: ін ф раст рук тур ныя, 
фар маль напра ва выя, ін сты ту цый ныя 
і эка на міч ныя, са цы яль ныя ці фі нан са
выя. Ця пер вы кон ва юц ца апош нія вык лі
кі, толь кі ў не ка то рых пра гра мах: Поль ш ча 
— Сак со нія, Поль ш ча — Сла ва кія, Літ ва 
— Поль ш ча. Пра цяг ва юц ца ўсе пра гра мы, 
а так са ма ды ску сіі па вы ба ры пры я ры тэ
таў для асоб ных праг рам; пра па ве лі чэн не 
срод каў фі нан са ван ня ін ф раст рук тур ных 
пра ек таў у пра гра мах тран с г ра ніч на га су
пра цоў ні цтва.

Маг чы мас ці і кам пе тэн цыі са маў ра даў 
кра ін зпаза Еў ра са ю за, як з Бе ла ру сі, 
ін шыя, але спро бы і ла ды па між са маў ра
да мі з поль ска га бо ку, як і з бе ла ру ска га, 
ёсць, на ла джа ныя ўла да мі, ор га на мі 
са ма кі ра ван ня і ўста но ва мі, між ін шым, 
куль ту ры, а так са ма прад п ры маль ні ка мі 
— на ладж ва юц ца і доб ра спра цоў ваюць, 
як па між Гай наў ш чы най і Свіс лач чы най, 
у Еў ра рэ гі ё не «Бе ла веж ская пуш ча» і Еў ра
рэ гі ё не «Нё ман»... Важ ныя ве ды, для маг
чы мых удзель ні каў пра ек таў — як знай с ці 
пар т нё ра, як па даць за яў ку, дзе знай с ці 
спон са ра.

Юсты на Му шын ская: — Хто аб’ яў ляе 
кон кур сы, у якіх мо жа ўдзель ні чаць ор
ган са ма кір ван ня? Гэ та УАК — уста но вы, 
аб вяш ча ю чыя кон курс у кра і нах ЕС; тыя 
кон кур сы су па да юць з аб веш ча ны мі 
ў Поль ш чы. Тэ мы кон кур су сфар му ля ва
ны та кім чы нам, каб мож на бы ло знай с ці 
агуль ную кроп ку для іх рэ а лі за цыі. Трэ ба 
ства рыць наш про філь для Еў ра пей ска га 
са цы яль на га фон ду. Мо жам знай с ці тран с
на цы я наль на га пар т нё ра праз Еў ра пей скі 
са цы яль ны фонд або са ма стой на. Ба за 
да ных ужо за рэ гіст ра ва ная па тэн цы яль
ны мі пар т нё ра мі з кра ін ЕС, ад нак не а
ба вяз ко ва ўста лёў ваць су пра цоў ні цтва 
з ад ной з іх. Хто мо жа па да ваць за явы? 
Ар га ні за цыі, ад каз ныя за ства рэн не, рэ а лі
за цыю і ма ні то рынг дзяр жаў най па лі ты кі, 
а так са ма за кан т роль і наг ляд за гэ тай 
па лі ты кай, на пры клад, мі ні стэр ства, цэн
т раль ныя офі сы, а так са ма ор га ны мяс
цо ва га са ма кі ра ван ня, на пры клад, гмі ны, 
па ве ты; іх са ю зы і аса цы я цыі — уста но вы 
рын ку пра цы, на пры клад аген цтва па 

пра цаў лад ка ван ні, бю ро па пра цаў лад
ка ван ні, уста но вы са цы яль най да па мо гі 
і ін тэг ра цыі, на пры клад, цэн т ры са цы яль
на га за бес пя чэн ня, шко лы і ўста но вы 
сі стэ мы аду ка цыі, на пры клад, ку ра та ры, 
уні вер сі тэ ты (пры ват ныя і дзяр жаў ныя), 
МСП (ка тэ го рыя мік рап рад п ры ем стваў 
і ма лых і ся рэд ніх прад п ры ем стваў), няў
ра да выя ар га ні за цыі, на пры клад, фон ды, 
аса цы я цыі, аб’ ек ты са цы яль най эка но мі кі, 
на пры клад, са цы яль ныя ка а пе ра ты вы, са
цы яль ныя пар т нё ры, на пры клад, праф са
ю зы, ар га ні за цыі пра ца даў цаў, фе дэ ра цыі 
або аса цы я цыі няў ра да вых ар га ні за цый 
і суб’ ек таў са цы яль най эка но мі кі.

Якія дзе ян ні мож на рэ а лі за ваць? Гэ та 
рас п ра цоў ка но вых ра шэн няў у суп ра цоў
ні цтве з за меж ным пар т нё рам (на роў ні 
з ука ра нен нем), ім парт і эк с парт но вых 
ра шэн няў, іх адап та цыя (ука ра нен не), аб
мен ін фар ма цы яй і во пы там, па ра лель нае 
ства рэн не но вых ра шэн няў (і ўка ра нен не), 
іні цы я ван не тран с на цы я наль на га су пра
цоў ні цтва, на кі ра ва на га на ра шэн не праб
лем у сфе ры пад трым кі ЕСФ (Еў ра пей скі 
са цы яль ны фонд) — у пры ват нас ці, пра фе
сій ная і са цы яль ная ак ты ва цыя, на ву чан
не на пра ця гу ўся го жыц ця, рас п ра цоў ка 
і рэ а лі за цыя дзяр жаў най па лі ты кі.

Хто мо жа ат ры маць да фі нан са ван не? 
Прад ме там кон кур су з’яў ля юц ца пра ек
ты, вы ні кам якіх ёсць су пра цоў ні цтва 
з за меж ным пар т нё рам (ці пар т нё ра мі) 
з дзяр жа вычле на Еў ра пей ска га Са ю за. 
За яў кі на су фі нан са ван не мож на па даць 
па тэ ме. Пры нам сі, адзін з пар т нё раў з кра
і ны ін шай чым Поль ш чы, а за яў нік з’яў ля
ец ца юры дыч най асо бай з Поль ш чы. Тыя 
пра па но вы тэс ці ру юц ца, і вы ра ша ец ца аб 
тым, ці мож на іх ажыц ця віць. І са праў ды 
— ка лі па да ец ца за ява, ці ка вая і доб ра 
рас п ра ца ва ная, ёсць заў сё ды на дзея 
і шанц, што мож на бу дзе яе зрэ а лі за ваць 
роз ны мі ўста но ва мі, ці бу дзе гэ та «па пя
луш ка», якой да жыц ця па трэб ны ба га цей
шы і больш уп лы во вы «прынц», ці дзве 
«сі ям скія сё стры», ці «брыд кае ка ча ня», 
якое змо жа пры ту ліц ца да «пры го жа га 
ле бе дзя» і ра зам з пос пе хам зрэ а лі за ваць 
за ду му, на якую мож на ат ры маць еў ра пей
скія гро шы і доб ра іх вы дат ка ваць і раз м
но жыць.

Пад ляш скае ва я вод ства і яго са ма кі
ра ван не, па ўсёй Еў ро пе га на рыц ца сва ёй 
шмат куль тур нас цю і шмат кан фе сій нас цю 
і вы лу чае свае пра ек ты і ўста но вы (так са
ма на пры клад як БГКТ), якія зай ма юц ца 
куль ту рай, рас паў сюдж ван нем і раз во ем, 
на пры клад, рэ гі я наль най мо вы і куль ту
ры. Тут да гэ та га ўклю чыў ся і гас па дар 
ме ра пры ем ства — бур га містр Суп рас ля Ра
дас лаў Даб ра воль скі, які на ват за га ва рыў 
пабе ла ру ску.

Ага та Пу халь ская, ды рэк тар но ва ство
ра на га (пас ля рэ ар га ні за цыі Дэ пат ра мен
та куль ту ры і на цы я наль най спад чы ны) 
Бю ро куль ту ры Мар шал коў скай уп ра вы 
Пад ляш ска га ва я вод ства: — У сва ёй стра
тэ гіі раз віц ця Пад ляш скае ва я вод ства 
на дае вя лі кую ўва гу раз віц цю куль ту ры, 
аба ро не куль тур най спад чы ны і не аб ход

нас ці за ха ван ня і аба ро ны муль ты куль ту
ра ліз му. У гэ тай га лі не мы мо жам га на рыц
ца доб рым і ін тэн сіў ным між на род ным 
суп ра цоў ні цтвам, у пры ват нас ці між рэ гі я
наль ным з су сед ні мі ўсход ні мі рэ гі ё на мі. 
У 2019 го дзе Пад ляш скае ва я вод ства 
і пад ве дам ныя ўста но вы куль ту ры і ма
ста цтва пра даў жа юць і  ладзяць ба га тае 
між на род нае су пра цоў ні цтва. Ас ноў ным 
пры я ры тэ там, на кі ра ва ным на та кую дзей
насць, з’яў ля ец ца пад трым ка куль тур ных 
іні цы я тыў на цы я наль ных і эт ніч ных мен
шас цей, якія пра жы ва юць у Пад ляш скім 
ва я вод стве. Мэ тай за да чы з’яў ля ец ца 
вы ка нан не пра ек таў, якія ўклю ча юць 
па бу до ву ды я ло гу па між на цы я наль ны
мі і эт ніч ны мі гру па мі, ар га ні за цыю або 
ўдзел у ме ра пры ем ствах, на кі ра ва ных на 
аба ро ну, за ха ван не і раз віц цё куль тур най 
са ма быт нас ці, — і пе ра ліч вае за дан ні, да 
якіх ук лю ча ец ца МУПВ. — За да чы, якія вы
кон ва юц ца ў рам ках гэ та га пры я ры тэ ту, 
у мно гіх вы пад ках пра дуг ледж ва юць за
пра шэн не ка манд зза мя жы для ўста наў
лен ня або ўма ца ван ня су пра цоў ні цтва па
між ка ман да мі. Напры клад: «І там жы вуць 
лю дзі» — Му зей і цэнтр бе ла ру скай куль ту
ры ў Гай наў цы, «Су стрэ чы з Пад ляш скім 
фаль к ло рам, тра ды цы я мі і ўкра ін скай 
па э зі яй» — Аса цы я цыя ўкра ін цаў Пад ляш
ша, «Бе ла ру ская пес ня» — Бе ла ру скае гра
мад скакуль тур нае та ва ры ства, Га лоў ная 
ўпра ва, «Бе ла ру скія куль тур ныя фэ сты» 
— Бе ла ру скае гра мад скакуль тур нае та ва
ры ства Га лоў нае ўпра ва... На шы ўста но вы 
— Пад ляш ская біб лі я тэ ка, Дра ма тыч ны 
тэ атр імя А. Вян гер кі, Пад ляш скі му зей 
у Бе ла сто ку, Ва я вод скі цэнтр ані ма цыі 
куль ту ры ў Бе ла сто ку, Му зей сель скай гас
па дар кі ў Це ха ноў цы, Па для ш ская опе ра 
і фі лар мо нія суп ра цоў ні ча юць з бе ла ру скі
мі ўста но ва мі, су фі нан су юць роз ныя ме ра
пры ем ствы дзе ля раз віц ця мо вы і куль ту
ры бе ла ру скай мен шас ці, ча ста з улас ных 
срод каў; зап ра ша ем бе ла ру скія ка ман ды, 
па шы ра ем рэ пер ту ар на ша га тэ ат ра на 
бе ла ру скі рэ пер ту ар, суп ра цоў ні ча ем з тэ
ат ра мі ў Грод не і ў Мін ску. Пад т рым лі ва ем 
так са ма Тэ атр Ве раш лін з Суп рас ля. Ду ма
ем, што на шы пра ек ты бу дзем пра цяг ваць 
і па шы раць.

Больш кан к рэт на на су стрэ чы на тэ му 
куль тур на га і мі жа со бас на га су пра цоў ні
цтва маг лі ра ска заць дзе я чы куль ту ры 
і са ма кі ра ван ня з Гай наў кі і Свіс ла чы, 
вя до мыя ў глы бін цы, ку ды пры яз джа юць 
за про ша ныя ка лек ты вы на роз ныя ме ра
пры ем ствы, улю бё ныя жы ха ра мі па меж
ных мяс цо вас цей. Мо гуць яны дзей ні чаць 
так са ма ў Еў ра рэ гі ё нах — «Бе ла веж ская 
пуш ча» і «Нё ман».

Цэ за ры Цес лю коўскі, шэф Еў ра рэ гі ё на 
«Нё ман»: — Нап рам ка мі су пра цоў ні цтва Еў
ра рэ гі ё на з’яў ля ец ца эка на міч нае раз віц
цё — па ляп шэн не мяс цо вай эка на міч най 
сі ту а цыі, раз віц цё прад п ры маль ні цтва, 
раз віц цё ін ф раст рук ту ры, ту рыз му, на пры
клад — рэ кан ст рук цыя і раз віц цё Аў гу стоў
ска га ка на ла, ства рэн не сі стэ мы тран с г ра
ніч ных ту ры стыч ных мар ш ру таў: ка тан не 
на ка ноэ, ве ла сі пед ныя пра гул кі, пе шыя 
пра гул кі, ахо ва на ва коль на га ася род дзя 
(ахова ра кі Нё ман), вы ка ры стан не ад наў
ляль ных кры ніц энер гіі, ства рэн не тран с г
ра ніч ных ахоў ных тэ ры то рый, на ву чан не, 
аду ка цыя і ры нак пра цы, куль ту ра і са цы
яль ныя пы тан ні. Гэ та і цэнтр пра соў ван ня 
на ша га Пад ляш ша і па меж ных рэ гі ё наў 
Бе ла ру сі ды Літ вы, па вы шэн не кан ку рэн
таз доль нас ці рэ гі ё на за кошт тран с г ра ніч
на га вы ка ры стан ня во пы ту ў пры цяг нен ні 
за меж ных ін ве сты цый. Гэ та і мі жа со бас
ныя кан так ты, эфек ты пра ек таў, су фі нан са
ва ных поль скім бо кам Еў ра рэ гі ё на — НДА 
(не дзяр жаў ныя ар га ні за цыі), ган д лё выя 
па ла ты, шко лы і вы шэй шыя на ву чаль ныя 
ўста но вы, уста но вы куль ту ры. Дзя ку ю чы 
ве дам і во пы ту раз віц цё на ша га па меж жа 
ідзе ўпе рад і па дае на дзею на яш чэ леп
шы раз вой.

(пра цяг у на ступ ным ну ма ры)

vТэкст і фота Мі ры ЛУК ШЫ

Ін тэр рэ гі я наль на ў Суп рас лі 
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У Ваў ка вы ску прай ш лі тра ды цый ныя 
свят ка ван ні дзяр жаў на га Дня не за
леж нас ці і свя та го ра да, пры мер ка

ва ныя да га да ві ны выз ва лен ня Бе ла ру сі 
зпад ня мец кай аку па цыі. З гэ тай на го ды 
ў го ра дзе і Ваў ка вы скім ра ё не бы лі ар
га ні за ва ны шмат лі кія ме ра пры ем ствы. 
Бы лі не толь кі тра ды цый ныя ўра чы стыя 
па ся джэн ні і кан цэр ты. Ад быў ся так са ма 
цэ лы шэ раг ін шых іні цы я тыў з удзе лам на
сель ні цтва. Пер шыя два тыд ні лі пе ня бы лі 
на сы ча ны па дзе я мі. Вар та ў гэ тым мес цы 
пры га даць м.інш. аб лас ны чэм пі я нат па 
кон ным спор це, «Ко ла Ку па лы або ма гія ку
паль скай но чы», «Бе ла ся Русь — з лю боўю 
да дзя цей», ла каль ныя дзе ян ні ў рам ках 
рэс пуб лі кан скай ак цыі «Прас пя ва ем гімн 
ра зам!», кон курс тан ца «Вальс Пе ра мо гі», 
га лака цэрт кон кур су «Бе ла русь — мая 
пес ня». Асаб лі вую ўва гу пры цяг нуў «Бег 
у вы шы ван ках». Спа бор ні цтва вык лі ка ла 
не бы ва лае за ці каў лен не — так што свя точ
ных вы шы ва нак усім не ха пі ла.

Вель мі ці ка вую ак цыю сар га ні за ваў 
Ра ён ны цэнтр куль ту ры і на род най твор
час ці, які ра зам з ве тэ ра на мі пад рых та ва лі 
жы ха рам па да рож жа ў мі ну лае. Каб лепш 
зра зу мець умо вы вай ны, пад рых та ва ны 
бы лі аб’ ек ты пе ры я ду са ра ка вых га доў 
— зям лян ка шта ба, ва ен ны шпі таль, па ля
вая пош та. Мож на бы ло сфа таг ра фа вац ца 
ў та га час най ва ен най фор ме. Пра ца ва ла 
так са ма па ля вая кух ня з сал дац кай ка шай. 
Ары гі наль нас цю вы лу чаў ся аг ляд ва ен
ных філь маў. Не быў гэ та кла січ ны па каз 
кі на сту жак. Па а соб ныя прад пры ем ствы 
на ку за вах гру за вых ма шын пад рых та ва лі 
сцэн кі з вя до мых ва ен ных кі на філь маў. На 
гру за ві ку пра цаў ні кі за во да прад стаў ля лі 
сцэн ку з філь ма пад гу кі му зыч на га лей т
ма ты ву кі на кар ці ны. Са мае ці ка вае, што 
аг ляд па чаў ся з філь ма «Ча ты ры тан кі сты 
і са ба ка».

З він ша ван ня мі да пры сут ных звяр
нуў ся стар шы ня Ра ён на га вы ка наў ча га 

ка мі тэ та Мі ха іл Сіць ко: «Дзень выз ва лен ня 
з’яў ля ец ца на го дай для ўспа мі ну аб вя лі кіх 
і нез ва рот ных стра тах, якія па цяр пеў бе ла
ру скі на род у час вай ны. Яны ад чу валь ныя 
і сён ня. Тра гіч ныя зда рэн ні прак тыч на 
спас ціг лі кож ную сам’ю. У па жа ры вай ны 
зга рэ ла жыц цё кож на га трэ ця га на ша га 
су ай чын ні ка. (...) Аку па ва ная, але не пе ра мо
жа ная Бе ла русь аказ ва ла не бы ва лы фе но
мен агуль на на цы я наль на га су пра ціў лен ня 
за хоп ні кам. Зма ган не з фа шыс ц кі мі аку
пан та мі за сва бо ду сфар ма ва ла важ насць 
зна чэн ня тых зда рэн няў для бе ла ру ска га 
на ро да. Вы ка ва ла са мыя леп шыя ры сы 
на цы я наль на га ха рак та ру — пат ры я тызм, 
муд расць, ве ру і ап ты мізм, якія да па ма га лі 
і да па ма га юць пе ра а до лець раз на род ныя 
цяж кас ці. На шай за да чай, — ад зна чыў Мі ха
іл Сіць ко, — як па том каў і спад чын ні каў па
ка лен ня пе ра мож цаў з’яў ля ец ца ат ры маць 
уро кі з гі сто рыі. Зра біць так, каб та кая тра
ге дыя не паў та ры ла ся больш, каб кра і на 
жы ла ў мі ры і да стат ку».

На ўра чы стас ці ў Ваў ка выск пры бы лі 

дэ ле га цыі га ра доўпаб ра ці маў з Поль ш чы, 
Ра сіі і Мал до вы. Сім ва ліч ныя ўра чы стас ці 
па ча лі ся з пад няц ца на флаг ш ток сця гоў 
дру жа люб ных са маў ра даў. Пар т нё ры 
з Поль ш чы ў сва іх пра мо вах пад к рэс лі ва лі 
свае доб рыя ўра жан ні ад па быў кі ў Ваў ка вы
ску. Прэ зі дэнт Сед ль цаў Ан джэй Сіт нік, які 
па бы ваў тут не пер шы раз, звяр нуў ува гу не 
толь кі на знач ны ўдзел па ля каў у скла дзе 
га рад ско га на сель ні цтва, але перш за ўсё 
на факт, што ў го ра дзе пра цуе ад на з дзвюх 
поль скіх школ у Бе ла ру сі. Ска заў ён: «Па
ба чыў я го рад, які вы дат на раз ві ва ец ца, 
та ле ран т ны го рад, у якім згод на жы вуць 
прад стаў ні кі роз ных на цы я наль нас цей і ве
ра выз нан няў». Сед ль цы — са мы ста рэй шы 
поль скі го радпаб ра цім, але са мым бліз кім 
з’яў ля ец ца Мі ха ло ва. Бур га містр Мі ха ло ва 
Марк На зар ка аца ніў, што су пра цоў ні цтва 
пры чы ні ла ся як для леп ша га зна ём ства, 
так і раз віц ця пры я цель скіх ад но сін. Ад зна
чыў, што су пра цоў ні цтва вель мі важ нае, 
ка лі па абод вух ба ках мя жы жы вуць сем’і, 
якія раз дзя лі ла гі сто рыя, але якія жа да юць 

тры маць з са бою кан такт. Ска заў ён: «Мы 
да ся бе вель мі па доб ныя. Мя жа, якая нас 
па дзя лі ла, гэ та ўся го ры ска на кар це. Па між 
людзь мі гэ тай гра ні цы ня ма. За тое ёсць 
сяб роў скія ад но сі ны па між людзь мі і кра і
на мі». Па доб ную ацэн ку вы ка заў Кшыш таф 
Га ла шэў скі — бур га містр Лап, які звяр нуў 
ува гу на моц ныя гі ста рыч ныя і куль тур ныя 
су вя зі па між бе ла ру скім і поль скім на ро да
мі. А Ма ры юш Клім чук, сак ра тар Га рад ской 
уп ра вы ў Су вал ках ад зна чыў, што са мым 
важ ным для на шых кра ін у ця пе раш ні час 
з’яў ля ец ца раз віц цё доб ра су сед скіх ад но сін. 
Гос ці з Поль ш чы ме лі маг чы масць ле пей 
па зна ёміц ца з Ваў ка вы скім ра ё нам і па раз
маў ляць з людзь мі. Па вод ле за гад чы цы 
сек та ра ідэ а ла гіч най ра бо ты Ваў ка вы ска га 
рай вы кан ка ма Тац ця ны Сяр ге е вай, та кія 
су стрэ чы слу жаць уза ем на му зблі жэн ню, 
а ўдзел за меж ных гас цей у важ ных для жы
ха роў Ваў ка вы ска ме ра пры ем ствах указ вае 
на ранг уза ем ных кан так таў і вы дат на слу
жыць пра соў ван ню рэ гі ё на.

vАдам БОБ РЫК

У Мік ла шы па да ю ся ў су бот ні пад вя
чо рак. На ву лі цы не ві даць ру ху, за
тое бач на, што па над вор кі жы вуць. 
Ка ля шу на ка нец вё скі, да чы гу нач

най лі ніі, дзе ў мі ну лым го дзе аб вяш ча ла ся 
пра па бу до ву ка ля вё скі па са жыр ска га 
пры пын ку. І той пры пы нак ёсць. Пе рон 
вык ла дзе ны су час най ма ста вой, дзе да
рож кі для не ві ду чых. І шы ро кі, вы маш ча ны 
брус чат кай, пад’ езд для не ха ду чых; ад но 
той пад’ езд па чы на ец ца з ні чо га, г.зн. з пя
соч ку. Па вет ка для па са жы раў па куль што 
ў ста дыі кар ка са. На рэй ках са ка ві тая ір жа. 
На пе ра ез дзе ін фар ма цыя, што сіг на лі за
цыя паш ко джа на. Пе рон вы со кі, су час ны, 
на ім шэсць ліх та роў. Стан цыя ў пры від най 
га тоў нас ці пры маць па са жы раў.

Вяр та ю ся ў вё ску. І за раз, быц цам на за
каз, ба чу як дзве па жы лыя жа но чыя по ста
ці спя ша юць у на прам ку ла вач кі. Па ды хо
джу да іх; да лу ча ец ца так са ма стат ны муж
чы на з за ла вач на га па над вор ка. Пы таю 
пра мік ла шоў скія агуль ныя спра вы. Цяж ка 
так з мар шу ад каз ваць па жы лым вя скоў
цам — яны ж не вя дуць кні га вод ства, не лі
чаць коль кі ка го і коль кі ча го ў іх няй вёс цы. 
Ну, пы тан не, коль кі яш чэ на ро ду жы ве па
ста ян на ў Мік ла шах, аказ ва ец ца ім да во лі 
скла да ным для ад ка зу — яны не зай ма юц
ца пад лі ка мі на сель ні цтва. Так са ма трэ ба 
па чы наць пад лік гас па да ру ю чых гас па да
роў з азоў, ды і то не ўда ец ца ўста на віць іх 
дак лад на га лі ку. Кры ху ляг чэй ма ец ца спра
ва са ста ты сты кай дзя цей — іх у Мік ла шах 
больш дзе ся ці. А і чы гу нач ны пры пы нак 
не ня се эн ту зі яз му, бо хто ж тым по ез дам 
бу дзе ез дзіць, ка лі ў вёс цы аста лі ся па 
сут нас ці ад но па жы лыя лю дзі. Вось мае су
раз моў ні цы ма юць ад на 87 га доў, а дру гая 
85... І той пры пы нак кі ну лі бу да ваць, ка лі на 
мес цы бу до вы ста лі вы коп ваць ча ла ве чыя 
кос ці. Бо там, за раз за пе ра ез дам, на ле ва 
ад да ро гі ў Га ла ды бы лі ка лісь мо гіл кі. Што 
гэ та за мо гіл кі, да клад на не вя до ма, бо га
ва ры лі пра іх даў ней шыя лю дзі, але толь кі 
га ва ры лі, што там мо гіл кі бы лі і што кос ці 
вы коп ва лі і ра ней...

Да ве даў шы ся, што я з „Ні вы” мае су
бя сед ні кі кры ху рас сак рэч ва юц ца. Ве ра 
Ле меш, якая з Яў ге ні яй Ры бак пер шыя пры
се лі на ла вач ку, з’яў ля ец ца сяст рой Ва сі ля 
Каз лоў ска га, які да лу чыў ся паз ней. У Ве ры 
Ле меш сын ле ка рам у бе ла стоц кім шпі та лі:

— Мо жа ка лісь зда рыц ца, што па дасць 
вам ру ку, — ка жа мне спа да ры ня Ве ра...

Апош няя фра за на паў няе мя не сім па
тыч най цеп лы нёй. Бо ж па э тыч ная фра за 
па даць ру ку аба зна чае пра цяг нен не ру кі 
да па мо гі ў пат рэ бе. А ле кар жа ж ме на ві та 
па дае ру ку лю дзям, якія апы ну лі ся ў не бяс
пе цы. Не толь кі сын спа да ры ні Ве ры ле ка
рам, ле ка ра мі і яго ная жон ка і дзе ці — уну кі 
спа да ры ні Ве ры.

— Маг чы ма, што лю дзі тут па ўмі ра лі, ка
жуць, як у Вэр воч ках, і сю ды ся лі лі лю дзей 
звон ку. На ша проз віш ча Каз лоў скія, — ка
жа спа дар Ва сіль, — яно ўсю ды на во кал 
па пу ляр нае, маг чы ма, што і на шых прод каў 
за вез лі сю ды.

Спа дар Каз лоў скі яш чэ да дае пра чы гун
ку, што ма сты яш чэ бу дуць бу да ваць пад 
толь кі што прак ла дзе най но вай лі ні яй — на 
Ар лян цы і ка ля Вуль кі...

— А най лепш то бы ло б, — рэ ка мен ду
юць мне, — зай с ці да Аляк сан д ра Ор ды, 
ён усё пра вё ску ве дае. Жы ве ён у жоў тай 
ха це, дру гой ад кан ца...

Пы таю пра кра му, ці за яз джае ў іх вё
ску са ма ход з пра дук та мі. Што дзён на. 
І пры во зяць усё, на ват мя са, бо ў ма шы нах 
ха ла дзіль ні кі. А ў Ор лю, якая ўпры тык з Мік
ла ша мі, не хо дзяць за па куп ка мі? А гэ та ж 
да лё ка. Бо са праў ды, з Мік ла шоў Ор ля як 

Вар ша ва з Пра гі, з гра мад скім цэн т рам 
і з усі мі кра ма мі на дру гім бе ра зе ра кі. 
З та го кан ца вё скі, які блі жэй чы гун кі, у ар
лян скія кра мы ка ля двух кі ла мет раў. Та кая 
ад лег ласць не для па жы лых ног.

Пра па ную ма ім су бя сед ні кам зды мак 
у „Ні ву”. Спа чат ку зга джа юц ца, але пас ля 
чую вя до мае ад нек ван не, што яны ўжо 
па жы лыя і г.д. Ад нак зга джа юц ца... Ця пер 
вы га да, бо ў су час ных фо та а па ра тах мож
на на мес цы па ба чыць, што на здым ку 
ат ры ма ла ся. Ну і тая іх няя ста расць ат ры
ма ла ся цал кам пры стой най...

З ха ты, што за ла вач кай, вы хо дзіць жан
чы на:

— А мя не так са ма сфа таг ра фуй це ў „Ні
ву”, — па тра буе; гэ та На дзея Каз лоў ская, 
жон ка Ва сі ля. Ну то зноў шчоў каю зды мак, 
ця пер ужо чац вёр кі су бя сед ні каў. Неў за ба
ве спа да ры ня На дзея па ды хо дзіць да ак на 
свай го до ма і пад га лос ні вае ра ды ёп ры ём
нік — аку рат па чы на ец ца су бот ні кан цэрт 
па за яў ках Ра дыё Ра цыя...

Не да лё ка па я віў ся муж чы на на ро ва ры:
— О, гэ та Аляк сандр Ор да, — уск лік ва

юць мае су бя сед ні кі.
— Ця пер у Мік ла шах се мя рых гас па да

роў аб раб ляе 640 гек та раў, а да 1970 го да 
тыя 640 гек та раў аб раб ля ла 65 гас па да роў, 
а пас ля, пас ля ка ма са цыі, што раз менш, 

што раз менш, бо па вы яз джа лі ў га ра ды. То 
на сён няш ні дзень сем гас па да роў аб раб
ляе 640 мік ла шоў ска га, а яш чэ і за мэ жа мі, 
як то мы на зы ва ем. Але як пра мя не на пі
ша це, то „Ні ва” не выд ру куе.

— А ча му?
— Бо я ха хол, а вы бе ла рус; вы бал ты, 

а я бал кан скі на род. Так што да Ры ба лаў то 
жы ве бал кан скі на род, бо і на ша га вор ка 
па доб ная на бал кан скую; дзе сяць га доў 
та му я чуў сла вен цаў, то я ду маў, што яны 
з паў д нё вай Ук ра і ны, а то сла вен цы спя ва
лі. І мы тут жы вём 1600 лет і сёю мо ваю 
га во рым; Гаць кі та му до каз.

— Але не вя до ма, хто ў Гаць ках жыў, 
— заў ва жаю.

— Вя до ма, бо з пя та га ве ка ра скоп кі; і шу
ка лі па доб ных зна хо дак і праў да па доб на 
знай ш лі на Ва лы ні. І я так са ма шу каю.

І па ехаў Аляк сандр Ор да ў свой бок. 
Неў за ба ве і я па даў ся ў да ро гу. Пе рад жоў
тай ха тай, на ла вач цы, ся дзеў мой ня даў ні 
су бя сед нік, да пыт лі вы ча ла век з раз ма шы
стым бал кан скім ра да во дам.

vТэкст і фота 
Аляксандра ВЯРБІЦКАГА

n Ва сіль Каз лоў скі, На дзея Каз лоў ская, Яў ге нія Ры бак, Ве ра Ле меш

У Міклашах

Вік тар Швед

Аба ры ге ны
На зі ра юц ца тут зме ны –
Больш уро ну, мен шы рост.
Сум ны лёс аба ры ге наў,
Іх вы во зяць на па гост.

І та му ў вя ско вых ха тах
Цём ных што раз больш акон.
Гэ ты ха ты поў ны стра ты,
Ім так са ма бу дзе скон.

Ні чо га дзіў на га, нац ме наў
Трак туе боль шасць праз га ды
Як быц цам бы аба ры ге наў,
І за ці рае іх сля ды.

Бе ла сток, 14 лі пе ня 2019 го да.
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Свя та ў Ваў ка вы ску
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 30-19

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 11 жніўня 2019 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Сі та, не ру ка мі зві та, 
круг ла ві та сшы та, 
хто ад га дае, вя лі кі 
ро зум мае. (П........)

Ад каз на за гад ку № 26: шта ны.
Уз на га ро ды, ка ля ро выя алоў кі, 

вый г ра ла Маг да Яку бюк з Бель ска-
Пад ляш ска га. Він шу ем!

— Мне спа да ба ла ся на пер-
шым лет ні ку і я па чаў сю ды 
пры яз джаць, — ска заў Алік. 
— Ро бім роз ныя рэ чы, з на мі 
пра во дзяць фай ныя за нят кі.

— Тут кры ху сла бы ін тэр нэт, 
але мы выт рым лі ва ем гэ та, — 
ра шу ча ска за ла Мі ха ся. — Тут 
вель мі фай на і мож на на ву чыц-
ца больш роз ным рэ чам, чым 
у шко ле.

Ча ста вя лі кая ра дасць — ад-
крыць не звы чай нае ў са мых 
звы чай ных рэ чах. У гэ тым упэў-
не ны дзе ці, якія вы ву ча юць 
бе ла ру скую мо ву ў па чат ко вай 
шко ле № 4 у Бе ла сто ку. Лет нік, 
які пра вя лі ў Бе ла веж скай пуш-
чы, гэ та пра цяг за нят каў бе ла ру-
скай мо вы, але так са ма пад рых-
тоў ка да лет ніх ме ся цаў, якія 
мож на крэ а тыў на вы ка ры стаць.

Су час ныя дзе ці — гэ та па ка-
лен не кар цін. Вар та да даць, што 
гэ тыя, якія бы лі на лет ні ку, 
не толь кі гля дзяць у ін тэр нэ-
це філь мы і каз кі, але так са ма 
чы та юць. У час лет ні ка рэ ка-
мен ду юц ца дзе цям ці ка выя бе-
ла ру скія сай ты. Мож на так са ма 
да ве дац ца, якую му зы ку вар та 
па слу хаць, які кніж кі вар та 
ўзяць у ру кі ў час ка ні кул і па-
гля дзець, як мно га рэ чаў мож на 
зра біць з кар т кай па пе ры, ка лі 
на два ры дождж, а ма ма на пра-
цы.

За нят кі, у час якіх я ме ла 
маг чы масць па бы ваць, так са ма 
да каз ва юць, што ўсе дзе ці — ма-
ста кі. Не ма юць ад ной мэ ты 
ў сва ёй бес пе ра пын най, раз на-
стай най дзей нас ці.

У час лет ні ка не па чу еш пы-
тан няў: „ча му кі да еш мяч, 
ча му бе га еш, тан цу еш?”. Та кія 
пы тан ні маг лі б зніш чыць гуль-
ню. А гуль ня звы чай на це шыць. 
Ме на ві та лет нік „чац вёр кі” гэ-
та ты дзень бе ла ру скіх гуль няў.

(уш)

Не звы чай нае 
ў звы чай ных рэ чах!
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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 № 26-2019: 
Жы та, ты, марш, Ала, ра са, на, жы ра фа, ша фа, корм, ста лі ца, бо ты, гід. 

Танк, жы ла, шост, ты, жар ты, рыф ма, ма ра, аса, міг, дра фа, ці, аб рад.
Уз на га ро ду, за піс ную кніж ку, вый г ра ла Маг да Яку бюк з Бель ска-

Пад ляш ска га. Він шу ем!

Дзён нік 
Су стрэч «Зор кі»

(4)
11 чэр ве ня, 
аў то рак, 

га дзі на 10:00 

За ві таў да нас вя до-
мы жур на ліст (і на стаў-
нік) Мі хась Сце па нюк. 
Я яго ве даю з Ра дыё 
Бе ла сток, дзе ён пра-
цуе. Мі хась вя дзе пе-
ра да чу «Пад зна кам Па-
го ні». У ёй змяш ча юць 
ін фар ма цыі пра га лоў-
ныя па дзеі бе ла ру скай 
на цы я наль най мен шас ці 
на Пад ляш шы. Пас ля гу-
тар кі пра жур на лі сты-
ку я ме ла маг чы масць 
(ра зам з ма ёй рэ дак цы-
яй) удзель ні чаць у май-
стар-кла сах з Мі ха сём 
Сце па ню ком. Мы, ха ця 
праз хві лі ну, маг лі ад-
чуць ся бе як сап раў д-
ныя жур на лі сты.

(пра цяг бу дзе) 

Ева Іва нюк, Га лоў ны 
рэ дак тар «Бел-News»

Суст ра чан скі апы таль нік
На тал ля Кан д ра цюк-Свя руб ская 

— жур на ліст ка, па да рож ні ца, 
аў тар ка кніж кі «Му ха ціп-топ».

1. Су стрэ чы «Зор кі» гэ та 
для Вас:

— Доб рыя ўспа мі ны.

2. Лю бі мае сло ва на бе ла ру-
скай мо ве:

— «Ці ка ва».

3. Най п ры га жэй шае мес ца 
на све це:

— Іта лія.

4. Га лоў нае пра ві ла жур на лі-
ста:

У Га рад ку, ад мя жы з Бе ла рус-
сю, там дзе фе сты ва лі «Ба со-
віш ча» і «Сяб роў ская бя се да», 
гу ля юць у «флар бол», інакш 
— кры ты ха кей. У кры ты ха кей 
гу ля юць дзве ка ман ды, кож ная 
ў пяць гуль цоў і ў кож най ёсць 
ва ра тар. Гэ ты спорт пры ду ма лі 
ў Шве цыі. Гуль цы ка ры ста юц-
ца пласт ма са вы мі клюш ка мі 
і пласт ма са вым мя чом. Каб вый-
г раць матч, трэ ба за біць больш 

Кры ты ха кей у Га рад ку 
га лоў за са пер ні каў. Флар бол 
прый шоў у Поль ш чу ў 1991 го-
дзе. Пер шыя ка ман ды з’я ві лі ся 
ў Гдань ску і Гды ні.

У га ра доц кай шко ле па ча лі гу-
ляць у гэ ты спорт у 1999 го дзе. 
Ка ман дай УКС кі руе Яў ген Са віц-
кі. Трэ ні роў кі ад бы ва юц ца два 
ра зы ў ты дзень. Мно га гуль цоў 
з Га рад ка зма га ла ся ў збор най 
Поль ш чы. Кож ны год га ра доц-
кія флар ба лі сты ез дзяць на ла ге-
ры і тур ні ры ў Поль ш чы і за мя-
жой. Ра ней вы яз джа лі мы ў Ня-
меч чы ну і Бал га рыю, а ця пер 
з’ез дзі лі ў Лат вію і Чэ хію. Ця гам 
га доў дзяў ча ты за ня лі сем раз 
пер шае мес ца ў Пад ляш скім ва я-
вод стве і два ра зы дру гое мес ца 
ў Поль ш чы.

Я іг раю ў га ра доц кай ка ман-
дзе ўжо чац вёр ты год. Гэ та маё 
за хап лен не. Бя гу чы 2019 год для 
нас юбі лей ны — мы адз на ча ем 
20 га доў іс на ван ня ка ман ды.

Габ ры ся Віль до віч, 
«Бел–Nеws»

Мал га жа та Аст роў ская,
«Шэп ты з ша фы»

Ма ма
Ру кі ма ёй ма мы не вя лі кія,
ча сам стро гія, але ла год ныя.
Раз неш та па ка жуць,
дру гі раз ча гось ці за ба ро няць.

Го лас яе най мі лей шы ў све це,
су па ко іць мя не, па ка жа да ро гу.
Ча сам ён стро гі як ру кі,
але не сцяр піць на шай раз лу кі.

Во чы яе сі нія як не ба,
со чаць за мною 

з кла пат лі вай ус меш кай.
Ка лі я заг ля ну ў іх глы бі ню,
ус па мі наю пяш чот ныя дні дзя цін ства.

Я ця бе, ма ма, най лепш за па мя таю,
кож ны твой до тык, кож ны твой по зірк,
твае сло вы і на шы рас стан ні,
я ця бе ма ма бяз мер на ка хаю.

— Аб’ ек тыў насць.

5. Най ця жэй шая пра ца для 
Вас гэ та:

— Pub lic re la tion

6 Што Вас нат х няе:

— Па да рож жы, лю дзі, доб-
рыя тэк сты.

(Апы таль нік пра вя лі 
жур на лі сты рэ дак цыі 

«Шэп ты з ша фы».

Om Wio

Bank

Kotek

Młodzież
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Кір маш зуб ра, ар га ні за ва ны 14 
лі пе ня ў Гай наў цы, быў вель мі 
ба га ты па коль кас ці прэ зен та ва-
ных у га рад скім пар ку ру ка дзел-

ля мяс цо вых страў і му зыч ных вы ступ-
лен няў. У га рад скім пар ку свае пра дук-
ты прэ зен та ва лі і пра да ва лі больш за 
120 ай чын ных і за меж ных твор цаў. На 
вя лі кае ме ра пры ем ства, тры нац ца ты 
раз ар га ні за ва нае Га рад ской уп ра вай 
Гай наў кі і Гай наў скім до мам куль ту ры, 
сё ле та пад га на ро вым пат ра на там мар-
шал ка Пад ляш ска га ва я вод ства, пры-
бы лі ка лек ты вы з Поль ш чы, Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь, а так са ма спе ва кі з Лат віі 
і Літ вы.

— Кір маш зуб ра — доб рая на го да, каб бу
да ваць мар ку на ша га го ра да спа лу ча ную 
з мар кай рэ гі ё на Бе ла веж скай пуш чы. Мы 
па каз ва ем якас ныя мяс цо выя пра дук ты 
і за ад но пра цу ем на мар ку Гай наў кі, — ска
заў гай наў скі бур га містр Ежы Сі рак.

Кір маш зуб ра ад крыў бур га містр. Ме ра
пры ем ства ўда сто і лі ста ра ста Гай наў ска га 
па ве та Ан д рэй Скеп ка і ды рэк тар ГДК Рас
ціс лаў Кун цэ віч. Мно га лю дзей пры е ха ла 
на кір маш за па куп ка мі і па слу хаць пес ні, 
а дзет кі ак тыў на пра во дзі лі час у ад мыс ло
вым га рад ку гуль няў. На вед валь ні кі кір ма
шу ах вот на куп ля лі зда ро вае хар ча ван не, 
тка ныя і ка рун ка выя аб ру сы, сур вэ ты, на
род нае ру ка дзел ле і су час нае ма ста цтва. 
Лю дзі збі ра лі ся так са ма ка ля ва каль ных 
ка лек ты ваў, якія шпа цы ра ва лі па пар ка
вых да рож ках і спя ва лі перш за ўсё ме ла
дыч ныя бе ла ру скія пес ні.

— Звыш 120 удзель ні каў Кір ма шу зуб ра 
па каз ва юць і пра да юць свае пра дук ты. 
Пры е ха лі гос ці з Рэс пуб лі кі Бе ла русь, — за
я віў ды рэк та р ГДК Рас ціс лаў Кун цэ віч.

Пад час сё лет ня га кір ма шу вы лу ча на 
бы ла ку лі нар ная зо на «Сма кі Гай наў кі», 
у якой мож на бы ло ку піць пра дук ты рэ гі ё
на Бе ла веж скай пуш чы.

— У гэ тым го дзе асаб лі вую ўва гу мы ад
вя лі мяс цо вай кух ні, якой ко зы ры прэ зен ту
ем на спе цы яль на вы дзе ле най зо не, якую 
наз ва лі «Сма кі Гай наў кі. Зо на мяс цо вых 
пра дук таў рэ гі ё на Бе ла веж скай пуш чы». 
Прэ зен ту юц ца тут між ін шым пра дук ты 
вы ка на ныя з зё лак гай наў скі мі су пол ка мі 
«Ру на» і «Экагар ба та», якія пра па ну юць па
спра ба ваць іх пра дук ты, — па ін фар ма ва ла 
Маг да ле на Хір ко з ма гіст ра та Гай наў кі.

— У «Зо ну гай наў ска га мар цін ка» пры хо
дзіць мно га лю дзей. За раз ад бы ва юц ца 
тут май старкла сы па вы кон ван ні мар цін
ка, згод на з мяс цо вым рэ цэп там, у якіх 
пры ма юць удзел дзет кі. Ра сказ ваю я за ці
каў ле ным, як ро біц ца пя чэн не мар ці нак, 
каб маг лі зра біць яго до ма, — ска за ла спе
цы я ліст па вы кон ван ні мар цін ка Іа ан на 
Бін чыц кая (асоб на пра ве дзе ны быў кон
курс ве даў па вы кон ван ні мар цін ка).

Ак тыў ны мі ў час кір ма шу бы лі жы ха ры 
вё сак Гай наў ш чы ны. Жан чы ны з гур т коў вя
ско вых гас па дынь «Езя ран кі» з Се мя ноў кі 
і са Ста ро га Бе ра зо ва пра па на ва лі па спра
ба ваць вы ка на ныя імі стра вы. Жан чы ны 
з гур т ка вя ско вых гас па дынь «Ба ры саў ка» 
і асо бы з тэ ма тыч най вё скі «Ба ры саў ка 
— драў ля ная вё ска» ар га ні за ва лі май стар
кла сы па вы печ цы пер ні каў, якія дзет кі 
вы кон ва лі так, як ра бі ла ся ў мі ну лым, 
«з ма шын кі». Аб’ яд нан не «Кры ні ца» з Лі пін 
на ла дзі ла май старкла сы па вы кон ван ні 
пя ча так з буль бы, а чле ны тэ ма тыч най вё
скі «Лі пі ны — вё ска буль бы» пра па на ва лі 
па спра ба ваць буль бя ныя дра ні кі і кіш ку. 
Ці ка вым ат ры маў ся аб рад «Вы печ ка вя
сель на га ка ра вая», які зап рэ зен та ва лі 
жан чы ны з ва каль на га ка лек ты ву і гур т ка 
вя ско вых гас па дынь з Даб ры ва ды, які суп
ра ва джаў ся ды я ло га мі і спя ван нем фаль к

лор ных пе сень. Ай цец Адам Ляў чук прэ зен
та ваў сы ры з Бе ла веж скай пуш чы сва ёй 
вы твор час ці. У мес цы пра мо цыі Га рад ско
га ася род ка куль ту ры і спор ту «Гла дыш ка» 
з Кляш чэ ляў пра во дзі лі ся май старкла сы 
па вы кон ван ні прац з пры род ны мі ма ты
ва мі. Пад вя дзен нем вы ні каў дзей нас ці 
ку лі нар най зо ны быў «Кон курс на са мую 
леп шую пуш чан скую стра ву з па хам зё
лак», на які бы лі пад рых та ва ны сем са лод
кіх і сем са лё ных пра дук таў. Ка мі сія, якую 
ўзна ча ліў бур га містр Ежы Сі рак, вы лу чы ла 
пе ра мож цаў. Пер шае мес ца ка мі сія прыс
во і ла шар лот цы, вы ка на най ка ман дай 
«Ба ры саў кі, вё скі драў ля най». На дру гім 
мес цы апы нуў ся шма лец з агу роч ка мі, пад
рых та ва ны гур т ком вя ско вых гас па дынь 
«Езя ран кі» з Се мя ноў кі, а на трэ цім — ва рэ
ні кі з яга да мі гур т ка вя ско вых гас па дынь 
са Ста ро га Бе ра зо ва. Удзель ні кі кір ма шу 
куп ля лі, між ін шым, хлеб спе ча ны па вод ле 
мяс цо вых рэ цэп таў, мёд, тра ды цый ныя 
вян д лі ны. З дзет ка мі спат каў ся гай на вя нін 
То маш Са мой лік — аў тар кні жак аб зуб ры 
Пом пі ку. Пад піс ваў ён свае вы дан ні, якія 
мож на бы ло ку піць у «Ся мей най зо не зуб ра 
Пом пі ка», дзе ла дзі лі ся гуль ні і май стар
кла сы з ге ро я мі кні жак аў та ра.

У час кір ма шу мож на бы ло па шы рыць 
ве ды аб ту ры стыч ных ко зы рах рэ гі ё на Бе
ла веж скай пуш чы. Мяс цо выя на род ныя 
твор цы пра па на ва лі ку піць ка рун кі і вы
шыў ку. Лю цы на Зда ноў ская з На раў чан
скай гмі ны пры вез ла ка рун ко выя ра бо ты 
і ву чы ла дзе так вы кон ваць ляль кі з тка ні
ны. Мож на бы ло ку піць ко шы кі і пра дук ты 
з ра кі ты, глі ня ны по суд. Дзет кі і да рос лыя 
маг лі па спра ба ваць пра цы за ган чар скім 
ко лам. Ян Вруб леў скі з Гай наў кі пра да ваў 
дэ ка ра тыў ныя прад ме ты з драў ні ны.

— Я пра даю свае дэ ка ра тыў ныя і прак
тыч на га вы ка ры стан ня пра дук ты з драў
ні ны, якія вы кон ваю здаў на, на ме ра пры
ем ствах і ў ма га зі нах з дэ ка ра тыў ны мі 
прад ме та мі, — за я віў Ян Вруб леў скі.

По бач ру ка дзель ні каў свае пра цы прэ
зен та ва лі так са ма ма ста кі. З Ма ла дзеч на, 
з Рэс пуб лі кі Бе ла русь, пры е ха ла ма стач ка, 
спе цы я ліст па вы ці нан цы Воль га Ба бу ры
на, якой пра цы вя до мыя ў Поль ш чы і ў ін
шых еў ра пей скіх кра і нах.

— Ка лі я раб лю вы ці нан кі, ка ры ста ю ся 
кам па зі цы я мі і сім ва ла мі з на род на га ма
ста цтва, якія ста но вяц ца для мя не ін с пі ра
цы яй для вы кон ван ня аў тар скіх прац. Тут 
прэ зен тую вы ці нан кі з рас лін ны мі ма ты ва
мі. На ма іх вы ці нан ках ві даць ко ней — сім
вал пос пе ху, ка тоў з ка зак, пту шак, зуб роў. 
Тут ар га ні за ва ла я май старкла сы для 
дзе так па вы кон ван ні вы ці на нак, каб за ах
во ціць іх да гэ тай ак тыў нас ці. Я пра цую за
гад чы цай сек цыі вы ці нан кі ў Бе ла ру скім 
са ю зе май ст роў на род най твор час ці і ка
ры ста ю ся зван нем на род на га май ст ра. 
Мая вы ста ва вы ці на нак «Дэк ла ра цыя пра
воў ча ла ве ка» па каз ва ла ся ў Гай наў скім 
бе ла ру скім му зеі, а эк с па зі цыя вы ці на нак 
з кня зя мі Вя лі ка га Кня ства Лі тоў ска га і ка
ра ля мі Поль ш чы прэ зен та ва ла ся ў Му зеі 
ў ра ту шы ў Бель скуПа для ш скім, — рас па
вя ла Воль га Ба бу ры на.

— Мы з Жа но ча га ва каль на га ка лек
ты ву «Мі ла ві ца», які дзей ні чае пры До ме 
куль ту ры ў Свіс ла чы. Ужо чар го вы раз 
пры е ха лі на Кір маш зуб ра. Тут мы спя ва
ем бе ла ру скія на род ныя пес ні, хо дзя чы 
па між пра даў ца мі і вы сту па ю чы на сцэ не 
ам фі тэ ат ра. Мо жам так са ма ку піць са бе 

су ве ні ры і зда ро вае хар ча ван не, — за я ві ла 
На тал ля Бу бен з «Мі ла ві цы».

— Я з ва каль най гру пы «На дзея» з Пру
жан ска га ра ё на. У Гай наў цы мы спя ва ем 
не пер шы раз і я ба чу, што пуб лі цы тут па
да ба юц ца на шы бе ла ру скія ме ла дыч ныя 
пес ні, якія з’яў ля юц ца ас но вай на ша га 
рэ пер ту а ру. Ка лі мы хо дзім па да рож ках 
пар ку і спя ва ем, лю дзі пад пя ва юць нам 
і ап ла дзі ру юць, — ска за ла спя вач ка ка лек
ты ву «На дзея».

У пар ку я спат каў так са ма спе ва коў з Лат
віі і Літ вы, якія рых та ва лі ся да вы сту пу.

— Я член ра ды Згур та ван ня бе ла ру скіх 
гра мад скіх ар га ні за цый у Літ ве. Яны ак
тыў ныя і вы хо дзяць да бе ла ру саў у Літ ве 
з роз ны мі пра я ва мі бе ла ру скай куль ту ры. 
У Ві са гі не, дзе я жы ву, зас на ва ны Бе ла ру скі 
куль тур ны цэнтр «Крок». Пры ім дзей ні чае 
бе ла ру скі ка лек тыў «Сві та нак», да яко га 
я на ле жу. Сён ня бу ду спя ваць со ла на 
сцэ не. Пры е хаў я сю ды з ла тыш скай дэ ле
га цы яй з Даг ды, каб пе рад пуб лі кай у Гай
наў цы вы сту піць з бе ла ру скай пра гра май, 
— рас па вёў спя вак і ак тыў ны гра мад скі 
бе ла ру скі дзе яч з Ві са гі ны Сяр гей Ша ба-
да лаў.

У На род най сту дыі з ла тыш скай Даг ды 
вы сту пі лі бе ла ру ска і прад стаў ні цы ін шых 
на цы я наль нас цей на бе ла ру скай і ін шых 
сла вян скіх мо вах.

— Мы сю ды пры е ха лі дзя ку ю чы му зыч
на му кі раў ні ку ка лек ты ву «На раў чан кі» 
з На раў кі Пят ру Скеп ку. Шка да, што наш 
бе ла ру скі ка лек тыў «Ако лі ца» з Даг ды не 
змог сю ды пры ехаць, па коль кі вы сту пае 
як раз на Сла вян скім ба за ры ў Ві цеб ску, 
— за я ві лі спя вач кі з Даг ды.

Пётр Скеп ка ўдак лад ніў, што бе ла ру скі 
ка лек тыў «Ако лі ца» дзей ні чае пры Бе ла
ру скім та ва ры стве «Вер бі ца» ў Даг дзе, 
а кан так ты з бе ла ру са мі з Даг ды на ла дзіў, 
па бы ва ю чы ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь. Му
зыч ны кі раў нік «На раў ча нак» Пётр Скеп ка 
ў час вы сту паў у пар ку са стаў ляў акам па
не мент на акар дэ о не сва ім спе ва кам і гос
цям з Лат віі. Яны су поль на спя ва лі по бач 
пра даў цоў і па куп ні коў бе ла ру скія пес ні, 
а ах вот ныя так са ма тан ца ва лі. Зай маль на 
зап рэ зен та ваў ся з бе ла ру скім рэ пер ту а
рам хор «Рэ ха пуш чы» Гай наў ска га до ма 
куль ту ры пад кі рун кам Алі ны Не гя рэ віч.

— У на шым хо ры «Цаг лін кі» з Ляў ко ва 
вы сту пае больш за 20 асоб. У час фэ сту 
ў Ляў ко ве на Пят ра і Паў ла мы спя ва лі 
но выя бе ла ру скія пес ні. Тут ра зам з ка лек
ты ва мі з Бе ла ру сі бу дзем спя ваць вя сё
лыя і ме ла дыч ныя пес ні, каб раз ве ся ліць 
удзель ні каў Кір ма шу зуб ра, — ска заў му зыч
ны кі раў нік «Цаг лі нак» Мі ко ла Мя жэн ны, 
які са стаў ляў акам па не мент на ба я не спе
ва кам свай го хо ру і ка лек ты вам з Бе ла ру сі, 
якія вы сту пі лі ў пар ку. Чле ны «Цаг лі нак» 
рас па вя лі аб суп ра цоў ні цтве свай го хо ру 
з ка лек ты ва мі з Вы со ка га Камянецка га 
ра ё на і Грод на. Усе ка лек ты вы паз ней ці ка
ва зап рэ зен та ва лі ся на сцэ не ам фі тэ ат ра. 
Уда ла вы сту пі лі там так са ма ка лек тыў 
пес ні і тан ца «Ма лое Пад ляш ша» з Ся мя
тыч і хор лес ні коў Бе ла веж скай пуш чы. 
Ба гус ла ва Чар коў ская па каз ва ла воп рат ку 
з ма ты ва мі Бе ла веж скай пуш чы. У кан цы 
ме ра пры ем ства вы сту пі лі ка лек ты вы «Ча
рам шы на» і «Ту гайБэй», а му зы ку да тан
цаў на за кан чэн не ме ра пры ем ства пад бі
раў «Ян гер». Кір маш зуб ра даў гай на вя нам 
маг чы масць свя точ на і пры ем на пра вес ці 
час, зра біць па куп кі зда ро ва га хар ча ван ня, 
ру ка дзел ля, ма ста цтва і па гля дзець зай
маль ныя вы сту пы.

vТэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

Раз на род насць ру ка дзел ля, страў і му зыч ных 
     пра па ноў на Кір ма шы зуб ра

n З Ма ла дзеч на пры е ха ла спе цы я ліст 
па вы ці нан цы Воль га Ба бу ры на
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4 чэр ве ня ў бе ла стоц кай Пад ляш-
скай ксён ж ні цы ад бы ла ся на ву ко-
вая кан фе рэн цыя „Чэр вень скія вы-
ба ры 1989 го да на Бе ла сточ чы не”, 
пры мер ка ва ная да трыц ца ці год дзя 
па дзеі. Ме ра пры ем ства ла дзі лі Бе-
ла стоц кае ад дзя лен не Ін сты ту та 
на цы я наль най па мя ці і Пад ляш ская 
ксён ж ні ца.

Да клад „Шлях да чэр вень скіх вы ба
раў 1989 го да” за чы таў ды рэк тар Бе ла
стоц ка га ад дзя лен ня ІНП Пётр Кар дэ ля. 
Па коль кі ад згад ва ных па дзей мі ну ла 
больш чым трыц цаць га доў, вар та пры га
даць які мі шля ха міда ро га мі ла ві ра ва лі 
та ды га лоў ныя суб’ ек ты та га час ных 
па дзей у на шай кра і не, та му аб шыр ныя 
выт рым кі з дак ла да...

Тая На род ная Поль ш ча, з якою ме лі 
мы да чы нен не з кан ца Дру гой су свет най 
вай ны да па чат ку 1990х га доў, бы ла 
ўвесь час па лі цый най дзяр жа вай і толь кі 
дзя ку ю чы ка му ні стыч на му апа ра ту рэ
прэ сій маг чы мае бы ло так доў гае ўтрым
лі ван не па ля каў у ако вах са вец ка га зня
во лен ня. На пэў на вя лі кі ўплыў на ад ра
джэн не пас ля ка му ніз му не за леж най 
Поль ш чы ме лі та кія па дзеі як вы бар кар
ды на ла Ка ра ля Вай ты лы на па пу, зме на 
між на род най сі ту а цыі, асаб лі ва ў на ша га 
тут ус ход ня га ге ге мо на, а так са ма пры
ход да ўла ды ў ЗША ідэй на га ан ты ка му ні
ста Ро наль да Рэй га на. Ад нак нам вя до
ма, што без во лі па ля каў быць са ма стой
ным на ро дам ні чо га не да лі б тыя ўсе 
вон ка выя ака ліч нас ці, не вяр ну лі б мы, 
не хо чу чы са мі, жа да най не за леж нас ці. 
Вар та заў ва жыць, што ў СССР пас ля пры
хо ду да ўла ды Мі ха і ла Гар ба чо ва, 25 кра
са ві ка 1985 го да, у хо дзе су стрэ чы дзяр
жаў ных лі да раў ус ход ня га бло ка ў Вар ша
ве быў пад пі са ны пра та кол пра пра лан
га цыю на двац цаць га доў Вар шаў ска га 
да га во ра. Ус ве дам ля ю чы глы бо кі кры
зіс са вец кай гас па дар чай сі стэ мы, Гар ба
чоў па сту ла ваў, каб сво е ча со ва паз бы
вац ца ўза ем ных прэ тэн зій і ва ро жас ці. 
Най важ ней шае ад нак бы ло яго сцвяр
джэн не, што кож ная з брац кіх пар тый са
ма стой на ак рэс лі вае сваю па лі ты ку і за 
яе ад каз ная пе рад сва ім на ро дам. Са вец
кі лі дар на мяк нуў пра маг чы масць па шы
рэн ня аў та но міі ў па а соб ных кра і нах ус
ход ня га бло ка, лі ча чы ад нак, што пад пі
са ны ў Вар ша ве акт з’яў ля ец ца вы ра зам 
яго адзін ства і сі лы. Спро ба гар ба чоў
скай пе раст рой кі не здо ле ла спы ніць 
раз ла ду сі стэ мы. Гар ба чоў скай лі бе ра лі
за цыі ра шу ча суп раць стаў ляў ся пар тый
ны і гас па дар чы апа рат; ва ўлас ным ін та
рэ се — бо не ха цеў ад маў ляц ца ад сва іх 
пры ві ле яў. У той час у ПНР сі ту а цыя па
ча ла ўсклад няц ца. Па коль кі рэ прэ сіі ва
ен на га ста но віш ча знач на пры ду шы лі 
гра мад скі су пра ціў, ад нак той су пра ціў 
па ну ю чай ула дзе ўсё жыў і мац неў. Па ля
кам бы ло да во лі ка му ні стыч на га праў
лен ня. На ра ста ла гра мад ская не за да во
ле насць, якая маг ла вы ліц ца ў ма гут ны, 
неп рад ба ча ны вы бух. По бач тра ды цый
ных, ва ро жых ка му ні стыч най сі стэ ме 
струк тур, ста лі ўзні каць но выя. Зме ны 
ў СССР ста лі доб рым за чы нам для та го, 
каб ка му ні сты ў ПНР ста лі ду маць пра 
но вую па лі тыч ную раз да чу. З вяс ны 
1985 го да мер ка ва лі, ці не прыз наць 
прад стаў ні кам не за леж ных ася род дзяў, 
не звя за ных з ПАРП і яе спа да рож ні ка мі, 
ад са ра ка да пя ці дзе ся ці мес цаў у пар ла
мен це. Ха ця гэ тая за ду ма пра ва лі ла ся, 
ад нак яна тур ба ва ла пра вя чую экі пу. 
У ве рас ні 1986 го да зволь не на ка ля двух
сот па лі тыч ных вяз няў, у іх лі ку най
больш вя до мых апа зі цы я не раў. Пе рас
лед не спы ніў ся, але па лі тыч ныя спра вы 
за між трап ляць у су ды, раз г ля да лі ся ка
ле гі у ма мі па спра вах пра ва па ру шэн няў. 
Кі раў ні цтва са лі дар ніц кай апа зі цыі, якую 
прад стаў ля ла Ча со вая ка ар ды на цый ная 
ка мі сія, пры хіль на па ста ві ла ся да ам ні
стыі, ад нак на да лей па сту ла ва ла вяр тан
не праф са юз на га плю ра ліз му, пе ра бу до
ву гас па дар чай сі стэ мы ды ства рэн не 

маг чы мас ці не за леж най гра мад скай 
дзей нас ці. У той час гра мад скія наст роі 
ста лі ра ды каль на па гар шац ца, асаб лі ва 
на зло ме 1986 і 1987 га доў. Па ля кі што
раз больш ад моў на ацэнь ва лі гас па дар
чую сі ту а цыю кра і ны, а за гэ тым іш лі 
што раз гор шыя ацэн кі па лі тыч най сі ту а
цыі. Ула да ста ла апа сац ца вы бу ху гра
мад ска га не за да валь нен ня. Пра па ган ды
сты ЦК ПАРП пры ду ма лі чар го вую кам
па нію, г.зв. дру гі этап гас па дар чай рэ
фор мы. Яе звян чэн нем меў стаць агуль
ны рэ фе рэн дум, як вы раз гра мад скай 
пад трым кі для ўра да вай пра гра мы рэ
форм. Ад нак за ду ма бы ла дрэн на пад
рых та ва на і ў вы ні ку га ла са ван ня з лі ста
па да 1987 го да ака за ла ся пра ва лам ка
му ні стыч най ула ды. Тая няў да ча схі лі ла 
дзяр жаў нае кі раў ні цтва да ап ра ца ван ня 
но вай кан цэп цыі дзе ян ня — кан т ра ля ва
най дзяль бы ўла ды з г.зв. кан ст рук тыў
най апа зі цы яй. Асо бай, якая ду ма ла пра 
ды я лог з ка му ні ста мі быў лі дар „Са лі дар
нас ці” Лех Ва лэн са і яго ата чэн не; до ка
зам гэ та му бы ло пуб ліч нае вы каз ван не 
з ве рас ня 1986 го да Бра ніс ла ва Ге рэм ка, 
а сам Ва лэн са ў каст рыч ні ку та го ж го да 
звяр таў ся да аме ры кан цаў за ўхі лен не 
эка на міч ных сан к цый су праць ПНР. Гэ
тыя пры мі рэн чыя кро кі не пры нес лі апа
зі цыі ні я кіх вы ні каў. Ата чэн не Ва лэн сы 
ў каст рыч ні ку 1987 го да ра шы ла пры зна
чыць за між кан с пі ра тыў на га яў нае кі раў
ні цтва „Са лі дар нас ці” ў выг ля дзе Кра ё
вай вы ка наў чай ка мі сіі. У кан цы 1987 го
да тай ныя ці яў ныя апа зі цый ныя струк ту
ры не бы лі та ды ка му ні стам ні я кім сак рэ
там. З за піс ных кніг МУС з па ло вы каст
рыч ні ка 1987 го да вы ні кае, што Служ ба 
бяс пе кі на 284 не ле галь ныя струк ту ры, 
двац цац цю ся мі маг ла кі ра ваць як ха це
ла, 239 струк тур кан т ра ля ва ла апе ра тыў
на, ма ю чы поў ную пра іх ін фар ма цыю 
і іх пла ны дзе ян ня, а ва сям нац цац цю 
струк ту ра мі на ват не ці ка ві ла ся. Сам Ва
лэн са быў па ста ян на і ком п лек с на ін ві гі
ля ва ны бяс пе кай. Пер шыя спро бы кан фі
дэн цый ных кан так таў ула ды з кі раў ні
цтвам „Са лі дар нас ці” па ча лі ся ў кра са ві
ку 1988 го да ў хо дзе за ба сто вак і пра тэ
стаў; пер шай бы ла за ба сто вач ная ак цыя 

пра цаў ні коў га рад ской ка му ні ка цыі 
ў Быд гаш чы, пас ля гу та імя Ле ні на, гу та 
Ста лё ва Во ля, гдань ская верф. Ад нак вы
ні каў гэ та не да ло з пры чы ны жор ст ка га 
зду шэн ня пра тэ стаў. Ка лі за ла маў ся 
страйк у Гдань ску, бы ло ўра жан не, што 
апа зі цыя пра йгра ла. Толь кі вуз кае кі раў
ні цтва ПАРП, дас ле ду ю чае апы тан ня мі 
гра мад скія наст роі, ве да ла, што гэ та 
толь кі па ча так ма гут ных за ві ра ван няў 
праг на за ва ных на во сень 1988 го да. Ула
да апа са ла ся гэ та га не пад кан т роль на га 
вы бу ху і та му пас рэд ні цтвам Ка та ліц ка
га кас цё ла звяр ну ла ся да апа зі цыі з пра
па но вай пе ра га во раў. Спа дзя ва ныя на 
во сень за ба стоў кі па ча лі ся ад нак ужо 
ў па ло ве жніў ня 1988 го да; спяр ша шах
цё ры з „Лі пень ска га ма ні фе ста”, а пас ля 
і ча тыр нац цаць чар го вых шахт. Хва ля за
ба сто вак па шы ра ла ся... 24 жніў ня Ан
джэй Стэль ма хоў скі і Бра ніс лаў Ге рэ мэк 
пе ра да лі Юза фу Чыр ку, сак ра та ру ЦК 
ПАРП на тат ку з пра па но ва мі раз моў пры 
круг лым ста ле. 31 жніў ня Лех Ва лэн са су
стрэў ся з Чэс ла вам Кіш ча кам, тры ма ю
чы ся па зі цыі, што зго дзіц ца на раз мо вы, 
ка лі ўла ды афі цый на за га ран ту юць ле га
лі за цыю „Са лі дар нас ці”. Ха ця мі ністр 
Кіш чак не пры няў пра па но вы, Лех Ва лэн
са вы сту піў з зак лі кам спы нен ня за ба
сто вак, што не ўсім па да ба ла ся, ад нак 
страй кі бы лі спы не ны. Чар го выя раз мо
вы не да ва лі вы ні каў, і ў па ло ве ве рас ня 
быў па шы ра ны круг раз моў цаў. У вы ні ку 
страй каў 27 ве рас ня ка бі нет Збіг не ва 
Мес не ра быў за меш ча ны ўра дам Ме чыс
ла ва Ра коў ска га, у якім апы ну лі ся но выя 
асо бы. Быў пры ня ты за кон пра гас па дар
чую дзей насць з удзе лам за меж ных суб’
ек таў; быў гэ та адзін з эле мен таў г.зв. 
дру го га эта пу гас па дар чай рэ фор мы. Гэ
ты за кон, аў тар ства мі ніст ра гас па дар кі 
Ме чыс ла ва Віль ч ка быў не да сяж ным 
узо рам ця гам двац ца ці га доў не за леж
най Поль ш чы. Вар та ад нак заў ва жыць, 
што ўжо ў сту дзе ні 1987 го да да рад цы 
Вой це ха Яру зель ска га пра па на ва лі пла
на вае пад ш тур хоў ван не лю дзей, якія 
ства ра лі ба зу апа зі цыі, у бок пры ват най 
прад п ры маль нас ці. Аб ляг чэн не ім зас
ноў ван ня ін та рэ саў ме ла іх ад цяг нуць ад 

па лі ты кі ў бок аба га чэн ня і па ста віць 
у за леж насць ад роз ных улад ных кан т ро
ляў і даць маг чы масць прас ле да ван ня 
апа зі цы я не раў як па дат ко вых ашу кан
цаў ці про ста кры мі наль ных зла чын цаў; 
та кі сцэ на рый не спра ца ваў. Пры няц це 
та кіх гас па дар чых сва бод апош нім ка му
ні стыч ным ура дам ПНР не бы ло вы пад
ко вае; част ка па ну ю чай у ПНР элі ты, раз
ві та ла ся з пра па ган да ва най ра ней са
бою ідэ а ло гі яй. Гэ та ства ры ла на го ду 
для пе рай ман ня на цы я наль на га ма ён т
ку ра ней шы мі ўлад ны мі элі та мі. Па сту по
вая лі бе ра лі за цыя з ад на час ным сла бен
нем ма на по ліі ка му ні стыч най ула ды ас
ме лі ла апа зі цыю; во сен ню 1988 го да зні
зу ста лі ўзні каць фаб рыч ныя ка мі тэ ты 
„Са лі дар нас ці”, ста лі рас паў сюдж вац ца 
не за леж ныя вы дан ні, ад нак пра грэ су 
ў раз мо вах не бы ло. Та му ў снеж ні 1988 
го да Лех Ва лэн са за сна ваў Гра ма дзян скі 
ка мі тэт пры стар шы ні НСП „Са лі дар
насць”, які меў стаць кад ра вай ба зай 
праф са ю за ў раз мо вах з ула да мі і так са
ма меў быць вы гад най суп раць ва гай 
Кра ё вай па га джаль най ка мі сіі, дзе по гля
ды Ва лэн сы не заў сё ды адаб ра лі ся. Ад
па вед на па даб ра ны ка мі тэт га ран та ваў 
Ва лэн се да маў лен не з ка му ні ста мі. Вя лі
кую ро лю ў пра соў ван ні раз моў апа зі цыі 
з ула дай адыг ра ла тэ ле дэ ба та Аль ф рэ
да Мя до ві ча, стар шы ні Агуль на поль ска
га па ра зу мен ня праф са ю заў з Ле хам Ва
лэн сам з 30 лі ста па да; яе іні цы я та рам 
быў Мя до віч. Ва лэн са, ва ўспры няц ці па
ля каў, ака заў ся леп шым па ле мі стам. Тэ
ле дэ ба та і яе гра мад скі вод га лас ды ўда
лы та га час ны ві зіт у Фран цыю Ле ха Ва
лэн сы схі лі лі ка му ні стаў да па чат ку раз
моў пра ле га лі за цыю „Са лі дар нас ці”. Пе
ра лом ным у гэ тым пла не быў Дзя ся ты 
пле нум ЦК ПАРП у сту дзе ні 1989 го да, ка
лі, на су пе рак вя лі ка му суп ра ціў лен ню 
дзе я чаў ся рэд ня га апа ра ту ПАРП, кі раў ні
цтва пар тыі з Яру зель скім і Кіш ча кам на 
ча ле, хо лад на раз ліч ва ю чы на эва лю
цыю ка му ні стыч най сі стэ мы ў на прам ку 
дэ ма кра тыч най дзяр жа вы за кон нас ці 
і ры нач най гас па дар кі, пра су ну ла кан цэп
цыю ле га лі за цыі „Са лі дар нас ці”, каб ухі
ля ю чы ся ад ад каз нас ці за га ды ка му ніз
му неў за ба ве пе рат ва рыц ца з ярых ка му
ні стаў у най леп шых ка пі та лі стаў. У кан
цы сту дзе ня 1989 го да ў час чар го вай су
стрэ чы Ва лэн сы з Кіш ча кам пры ня та па
ра дак раз моў пры „круг лым ста ле”, дзе 
ме ла быць мес ца пя ці дзе ся ці шас ці асо
бам: апа зі цыі двац цаць крэс лаў, для 
Агуль на поль ска га па ра зу мен ня праф са
ю заў шэсць, для ка а лі цыі ПАРП з са юз ні
ка мі ча тыр нац цаць, для не за леж ных аў
та ры тэ таў ча тыр нац цаць і два мес цы 
прад стаў ні кам Кас цё ла. Там меў быць 
вып ра ца ва ны гра ма дзян скі да га вор, да
ю чы пад ста ву звяр нуц ца да Ра ды дзяр
жа вы за зме най за ко ну пра праф са ю зы. 
Істот ным ма ты вам зго ды ка му ні стаў на 
раз мо вы бы ло па гар шэн не гра мад скіх 
наст ро яў у кра і не і ра ды ка лі за цыя ак тыў
най па лі тыч на мо ла дзі. Раз мо вы „круг ла
га ста ла” доў жы лі ся ад 6 лю та га да 5 кра
са ві ка 1989 го да; ад ной з мэт іх бы лі, як 
гэ та на зваў мі ністр Кіш чак, не кан ф ран та
цый ныя вы ба ры. У раз мо вы бы ло за ан
га жа ва на ка ля ся мі сот асоб, удзель ні ча
ю чых у су стрэ чах у рам ках роз ных груп 
і пад г руп. Но вую вы бар чую ар ды на цыю 
пры няў Сейм два дні пас ля за вяр шэн ня 
раз моў „круг ла га ста ла”, дзе на віз ной бы
лі цал кам сва бод ныя вы ба ры ў Се нат 
і маг чы масць зда быць 35% мес цаў у Сей
ме ў вы ні ку сва бод на га вы бар ча га спа
бор ні цтва. Пра да лей шы лёс па дзей ме
лі вы ра шыць гра ма дзя не 4 чэр ве ня 
1989 го да.

У хо дзе кан фе рэн цыі бы лі за чы та ны 
і ін шыя дак ла ды, якія не ме лі так агуль
на га ха рак та ру. Эмі лія Свен та хоў ска ра
ска за ла пра паў стан не Гра ма дзян ска га 
ка мі тэ та ў Бе ла сто ку, Па вел Пётр Ва рот 
пра ад люст роў ван не чэр вень скіх вы ба
раў 1989 го да ў пар тый най прэ се Бе ла
сточ чы ны, Ялан та Драз доў ская пра ар хіў 
бе ла стоц ка га ад дзя лен ня ІНП ды Іза бе
ла Ку на пра ад люст ра ван не 4 чэр ве ня 
1989 го да ў іка наг ра фіі ар хі ва бе ла стоц
ка га ад дзя лен ня ІНП.

vАляк сандр ВЯР БІЦ КІ

Да „круг ла га ста ла”
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140 га доў з дня на ра джэн ня

Васіля Рагулі

ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

Бе ла ру скі па лі тыч ны, гра мад скакуль
тур ны дзе яч, пе да гог, ак ты віст бе ла ру скай 
эміг ра цыі Ва сіль Ра гу ля на ра дзіў ся 16 (28) 
лі пе ня 1879 г. у вёс цы Ачу ке ві чы Люб чан
скай во лас ці (ця пе раш ні На ваг рад скі ра
ён). Скон чыў па чат ко вую шко лу, а ў 1898 г. 
на стаў ніц кую се мі на рыю ў Ма ла дзеч не. 
Да 1903 г. быў на стаў ні кам па чат ко вай 
шко лы ў вёс цы На лі ба кі на Стаў б цоў ш чы
не. Да лей ву чыў ся ў Ві лен скім на стаў ніц
кім ін сты ту це, які скон чыў у 1906 г. Не ка
то ры час пра ца ваў на стаў ні кам у Мін скім 
па ве це, Смар го ні, Мін ску. Арыш тоў ваў ся 
ў 1906 г. за ўдзел у рэ ва лю цый ных па дзе
ях. Ужо та ды ак тыў на ўклю чыў ся ў гра мад
скую пра цу, у сва ёй мяс цо вас ці на ва ка цы
ях ства рыў тэ ат раль ны гур ток, а так са ма 
да па ма гаў зем ля кам па сту піць на ву чо бу.

Ва сіль Ра гу ля, ма бі лі за ва ны ў вой ска 
ў 1914 г., удзель ні чаў у Пер шай су свет най 
вай не. Ва я ваў на За ход нім фрон це, та ды ж 
усту піў у Ра сій скую дэ мак ра тыч ную пар
тыю. У 1917 г. у Мін ску быў удзель ні кам Пер
ша га Усе бе ла ру ска га з’ез да. Уво сень 1918 г. 
Ра гу ля пе ра е хаў у Мінск на ста ла і пра ца ваў 
як на стаў нік чы гу нач най ча ты рох к лас най 
шко лы. Вяс ной 1920 г., з пры хо дам у Мінск 
па ля каў, шко ла бы ла за чы не на, а на стаў ні кі 
бы лі пуш ча ныя „на зя лё ную тра ву”.

Ва сіль Ра гу ля пе ра е хаў у сваю вё ску, ма
ю чы ка ро ву, ка ня, плуг і ба ра ну, узяў ся за 
гас па дар ку. Гро шай ка таст ра фіч на бра ка
ва ла. По тым прый шлі баль ша ві кі і ма бі лі
за ва лі Ра гу лю зноў у вой ска, за вез лі ў Сма
ленск. Там ён пра быў у Чыр во най Ар міі да 
ра ты фі ка цыі поль скаса вец кай да мо вы. 
24 кра са ві ка 1921 г. Ра гу ля ўцёк з Чыр
во най Ар міі да ха ты. До ма за стаў толь кі 
дзя цей, жон ка тра гіч на за гі ну ла ў вы ні ку 
апё каў. Заз наў ра зам з дзець мі бед насць 
і ня ста чу, не бы ло на ват абут ку.

У 1922 г. аб ра ны дэ пу та там у поль скі 

сейм ад Бло ка на цы я наль ных мен шас цей, 
у 1928 го дзе ад та го ж бло ка — у се нат. Ува
хо дзіў у Бе ла ру скі па соль скі клуб. Адзін 
з іні цы я та раў ства рэн ня і кі раў ні коў Бе ла
ру ска га ся лян ска га са ю за. Арыш та ва ны 
та га час ны мі поль скі мі ўла да мі, быў за су
джа ны да зня во лен ня на два га ды.

Пас ля выз ва лен ня з тур мы ў 1930х га
дах Ва сіль Ра гу ля вяр нуў ся ў род ную вё ску, 
пра ца ваў на ся лян скай гас па дар цы. Пас ля 
да лу чэн ня За ход няй Бе ла ру сі да БССР, з ве
рас ня 1939 г. пра ца ваў на стаў ні кам у мяс
цо вай дзе ся ці га до вай шко ле. 20 чэр ве ня 
1941 г. арыш та ва ны са вец кі мі кар ны мі 
ор га на мі. Ад нак з па чат кам на па ду фа шыс
ц кай Гер ма ніі на Са вец кі Са юз уцёк зпад 
арыш ту. Ра гу лю ўда ло ся ўця чы за Мін скам 
з цяг ні ка, які вёз яго ў Сі бір і пеш шу вяр нуц
ца да ха ты. У род ных мяс ці нах бе ла ру скі 
ак тыў вы браў яго стар шы нёй бе ла ру ска га 
ва лас но га ка мі тэ та. Мя стэч ка Люб ча бы
ло пер шай мяс ці най на На ваг рад чы не, дзе 
быў уз ня ты белчыр во набе лы сцяг. Пры 
ня мец кай аку па цыі на ваг рад скі гэ біт ска мі
сар прыз на чыў Ва сі ля Ра гу лю без яго най 
зго ды бур га міст рам Дзят лаў ска га ра ё на, 
што паз ней нак ла ла на яго яр лык ка ла ба
ран та. Так са ма Ра гу ля ўдзель ні чаў у Дру
гім Усе бе ла ру скім з’ез дзе.

У лі пе ні 1944 г. Ва сіль Ра гу ля эміг ра ваў. 
Жыў у Ня меч чы не, по тым у Бель гіі. Яш чэ 
ў Бель гіі на пі саў свае ўспа мі ны, якія бы
лі вы да дзе ныя. У 1993 го дзе ў Мін ску гэ
тыя ж „Ус па мі ны”, дзе ра сказ ва ец ца пе ра
важ на пра 19201930я га ды і дзе змеш ча
ны выб ра ныя пра мо вы, а так са ма ін шыя 
да ку мен ты, бы лі пе ра вы да дзе ны.

Паз ней, у 1950 го дзе, Ва сіль Ра гу ля пе
ра е хаў у ЗША да сы на. Па мёр ён пас ля доў
гай і цяж кай хва ро бы 16 чэр ве ня 1955 года 
ў НьюЙор ку.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Ка лі больш за пят нац цаць га доў та му 
„Ні ва” па чы на ла рас па вя даць пра сай ты 
Бай нэ та, то пра та кую з’я ву як ін тэр нэт
кра мы яш чэ на ват га вор кі не іш ло. Сён ня 
ўжо ні ко га не здзі віш за ку па мі праз ін тэр
нэт, бо на столь кі тры ва ла ан лайнпро даж 
увай шоў у на ша жыц цё, што час ця ком 
рэ аль ны па ход у ма га зін з’яў ля ец ца вы
ключ на ры ту а лам пад наз вай „шо пінг”, 
але да сап раў д на га на быц ця ча гось ці мо
жа на ват і не дай с ці.

Апош нім ча сам па вя ліч ва ец ца і коль
касць ін тэр нэткра маў, якія ары ен та ва ны 
на про даж та ва раў з, так бы мо віць, бе ла
ру скай на цы я наль най афар боў кай. Ад ной 
з та кіх з’яў ля ец ца вір ту аль ны ма га зін 
„Мой мод ны кут”, які мес ціц ца па ад ра се 
https://mmkut.by. „Кра ма з на цы я наль ным 
ка ла ры там”, — паз на ча на на га лоў най ста
рон цы сай та пад яго наз вай. На ін тэр нэт
пля цоў цы пад трым кі жы вой бе ла ру скай 
мо вы Say.by ён па зна ча ны як кра ма на цы
я наль на га адзен ня і су ве ні раў.

„Тут вы змо жа це «аб вы шы ва ніць» ся
бе, сва я коў, сяб роў, ква тэ ру, ма шы ну і г.д. 
У кра ме ёсць ма лень кія і вя лі кія па ме ры, 
пра да юц ца са кол кі, бай кі, шап кі ды ша лі
кі, ка ра цей ка жу чы, воп рат ка на кож ную 
па ру го да. Вы зной дзе це рэ чы ўлас най 
вы твор час ці, а так са ма ін шых выт вор
цаў, ра мес ні каў і май ст роў. Гэ та адзен не 
(вы шы ван кі, ка шу лі, ці шот кі, швэд ры, су
кен кі для дзя цей і да рос лых), ак се су а ры 
(га лаў ныя ўбо ры, тор бы, зап леч ні кі, уп ры
го жан ні) аў тап ры ла ды, па ліг ра фіч ная пра
дук цыя, кан ц та ва ры, ке ра мі ка, за ба вы, 
цац кі, ску ра ныя вы ра бы, прыс ма кі, по суд 
і інш. Усе рэ чы ня суць у са бе на цы я наль
ны ка ла рыт”, — сцвяр джа ец ца там.

Што ж ты чыц ца ін фар ма цыі ўлас на на 
сай це ін тэр нэткра мы, то ста рон ка „Пра 

нас” ні чо га па доб на га не змяш чае. Адзі
нае, што мы там па ба чым, гэ та звест кі 
пра яе ўла даль ні ка — ін ды ві ду аль на га 
прад п ры маль ні ка Ва ле рыя Есі пён ка і кан
так ты для су вя зі з ім.

Ка лі ж вір ту аль на прай с ці ся па па лі
цах ін тэр нэткра мы, то там мы мо жам 
выб раць са бе неш та ў ад дзе лах кніг, 
адзен ня, па ліг ра фіі, ке ра мі кі, по су ду, роз
ных ак се су а раў. Ся род пра па на ва ных 
прыс ма каў — пер ні кі, гар ба та, цу кер кі 
— вя ле ныя па рэч кі, гар бу зы, жу ра ві ны, 
аг рэст і рэ вень.

Асаб лі вую ўва гу вар та звяр нуць на 
ўпры го жан ні. Там па тэн цый ны па куп нік 
мо жа выб раць сі лі ко на выя бран за ле ты 
з над пі сам Be la rus, бі руль кі з та кім жа 
над пі сам аль бо гер бам Па го ня, знач кі, 
брош кі, кам п лект ра мак з бе ла ру скім ар
на мен там пад ну мар аў та ма бі ля.

Вар та ад зна чыць, што кра ма мае не 
толь кі ін тэр нэтвер сію, але і пра цуе ў рэ
аль най пра сто ры. Два га ды та му ме на ві
та пра яе ра бі ла рэ пар таж швей цар скае 
ра дыё і тэ ле ба чан не SRF, якое ад зна чы
ла, што пра даў цы ў гэ тай не вя лі кай су ве
нір най кра ме ма юць зно сі ны толь кі пабе
ла ру ску. „Зрэш ты, не толь кі бе ла ру ская 
мо ва пры цяг вае на вед валь ні каў у кра му. 
У кож най рэ чы пры сут ні чае ста ра жыт
ная бе ла ру ская куль ту ра, пе ра да ец ца 
яна праз тра ды цый ныя ўпры гож ван ні на 
ці шот ках, куб ках, паш тоў ках і на ват тэр
ма сах”, — га во рыц ца ў рэ пар та жы.

Як рас па вя ла швей цар ска му жур на лі
сту пра да вач ка Ан ге лі на, ту ры сты пры
яз джа юць у Бе ла русь са стэ рэ а ты па мі 
ў га ла ве, што та кая кра і на як Бе ла русь па
він на быць ка му ні стыч най, і вель мі здзіў
ля юц ца, што гэ та не так.

vАляк сандр ЯКІ МЮК

5 лі пе ня (дзя ся тая пят ні ца пас ля 
Пас хі — дзень Пя цен кі) ад бы лі ся 
ўра чы стас ці пры ход ска га свя та 
Ба га ро дзі цы ў па ра фіі свя тых 

апо ста лаў Пят ра і Паў ла ў Рай ску. У на ба
жэн стве пры ня лі ўдзел па ра фі я не, гос ці 
і шмат лі кія прад стаў ні кі ду ха вен ства.

Лі тур гіі ў гэ тым го дзе стар шы ня ваў 
міт ра фор ны про та і е рэй Ры гор Мі сі юк, 
на ста я цель па ра фіі св. Ге ор гія Па бе да
нос ца ў Бе ла сто ку, а ра зам з ім — два нац
цаць свя та роў Бель ска га бла га чын ня, 
а так са ма з Ла сін кі, Гай наў кі, Ка ста ма ло
таў, Люб лі на і Вроц ла ва. Пас ля чы тан ня 
Еван гел ля з ка зан нем да вер ні каў звяр
нуў ся ай цец про та і е рэй Марк Які мюк, 
на ста я цель па ра фіі ў Ма ле шах.

Пас ля лі тур гіі ад быў ся хрэс ны ход, пад
час яко га ма лі лі ся і над пры цар коў най 
ма гі лай за свя та роў Ан д рэя і Іо сі фа Сас
ноў скіх, Стэ фа на Іван ке ві ча і ўсіх тра гіч на 
за гі ну лых у Рай ску, а так са ма ад мо ві лі 
ма літ ву на даб рас ла вен не ру ты і ін шых 
ядо мых зё лак. Нап ры кан цы за ак тыў ны 
ўдзел і ма літ ве ны на строй ду ха вен ству 
і ўсім вер ні кам па дзя ка ваў а. Ры гор Мі сі
юк і на ста я цель па ра фіі а. Ярас лаў Го дун. 
Пад час ура чы стас ці спя ваў пры ход скі 
хор пад кі рун кам ма туш кі Ірэ ны Го дун.

Не аб ход ным эле мен там пры ход ска га 
свя та з’яў ля ец ца ма літ ве ная па мяць пра 
па мер лых. Тра ды цы яй па ра фіі Райск 
ёсць па мі нан не па мер лых у ня дзе лю 
пас ля свя та. Сё ле та ў ня дзе лю (7 лі пе ня) 

лі тур гія і па ні хі да ла дзі лі ся ў кап лі цы свя
той па кут ні цы Па ра ске вы на пры ход скіх 
мо гіл ках у Рай ску. Ад бы ло ся так са ма 
ас вя чэн не ма гіл свя та ра мі, які пры бы лі 
з Плё сак і Вар ша вы.

Вар та пры га даць факт, што на тэ ры

Дзя ся тая пят ні ца пас ля Пас хі ў Рай ску

то рыі пры ход скіх мо гі лак, зас на ва ных 
у 1855 го дзе, зна хо дзіц ца па мят ны над ма
гіль ны пом нік сям’і Ні кі ці ных. Увесь над
ма гіль ны ан самбль — пом нік з бе ла га мар
му ру і чы гун ная ага ро джа ў мі ну лым го дзе 
бы лі ад ноў ле ны. Дзя ку ю чы гра мад скай 
ка мі сіі ад наў лен ня пом ні ка і ста ран ням на

ста я це ля па ра фіі ўда ло ся ат ры маць грант 
з Мар шал коў скай уп ра вы Пад ляш ска га ва я
вод ства і пра вес ці ў 2018 го дзе аб наў лен не 
пом ні ка пад наг ля дам Ва я вод ска га за ха
валь ні ка пом ні каў у Бе ла сто ку.

vАй цец Ан д рэй КА НА ХО ВІЧ
Фо та аў та ра
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28.07 — 03.08

Адгаданка АдгаданкаАдгаданка

(22.03. — 20.04.) 28.07. — уда дуц ца лю боў ныя 
су стрэ чы і ка рыс ныя фі нан са выя пра па но вы. 
Ра ман тыч ныя клі ма ты. 28-31.07. не трап у кеп-
скую кам па нію і будзь да лё ка ад бла гіх звы чак. 
На пі вай ся ўво лю мі не раль най ва ды. 29.07. 
— не ад клад на спраў ся з хат ні мі спра ва мі. Аб-
мі най усё, што мо жа пры нес ці шко ду твай му 
ар га ніз му.
(21.04. — 21.05.) Не мя няй пра цы. Мо жаш ат-
ры маць пад баў ку ці хал тур ку эк ст ра. Пры дас ца 
— ка ні ку лы мо гуць ака зац ца да ра жэй шы мі, чым 
зда ва ла ся. 27-31.07. маг чы мыя праб ле мы на 
пра цы і не па ра зу мен ні до ма. Будзь вель мі ас ця-
рож ны ў апош нія дні лі пе ня — мо гуць ця бе звес-
ці ў па чуц цях і фі нан сах. Са чы за прык ме та мі 
— мо гуць ця бе ас це ра гаць. 30.07. не ат ру ці ся, 
будзь ас ця рож ны ў тлум ных мес цах. 1.08. маг-
чы мае знач нае да паў нен не бю джэ ту.
(22.05. — 22.06.) Ва ўсіх спра вах звяр тай ся да 
зда ро ва га ро зу му. 28.07. лёс дасць та бе но выя 
вык лі кі. 29.07. — дэп рэ сіў ныя ста ны. 30.07. — не 
вы бі рай ся ў да ро гу, не еж па-за до мам., не пі 
спір т но га. 31.07. — кры тыч ны дзень, ры зы ка, не 
на туж вай ся ў пра фе сій ных спра вах. 1.08. лепш 
уво гу ле ся дзі до ма. Вест кі пра пры быт кі. 2.08. 
будзь ас ця рож ным з ма шы на мі і вост рым.
(23.06. — 23.07.) 27-31.07 маг чы мыя скры га ты 
і не па ра зу мен ні ў па ры. Ад 28.07. аб твае пры-
быт кі зад бае Ве не ра. Ча кай зап лат, уз на га род, 
вяр тан ня даў гоў, больш чым спа дзя еш ся. Больш 
ча су ад дай для хат ніх спраў і сям’і, ад па чы вай, гу-
ляй з жы вё ла мі. Не схі ляй ся, хут чэй пры сядзь.
(24.07. — 23.08.) 27-31.07. штось, на чым та бе 
за ле жыць, мо жа не пай с ці па тва ім пла не. У па-
ры — што вый г рае: пра га сва бо ды, ці па трэ ба 
бліз кас ці? Вель мі піль нуй ся ад віль га ці, не за ра-
зі ся грыб ком на ба сей не ці пад ду шам. Ззя еш 
— у пры ват нас ці, і ў гра мад стве. Змо жаш пад ма-
ца ваць свае фі нан сы. Но выя зна ём ствы — з ка-
рыс ны мі для ця бе і мі лы мі людзь мі (1.08. будзь 
усё ж ас ця рож ны!). 30.07. — пры ё мы і су стрэ-
чы лепш пе ра ня сі на пас ля заў т ра.
(24.08. — 23.09.) 27-31.07. твой іму ні тэт (ад-
пор насць) бу дзе на са мым дне — вель мі дбай 
аб ся бе і піль нуй ся. Але шэф ця бе за дзі віць — уз-
на га ро дзіць тваю сум лен насць, пра ца ві тасць 
і кам пе тэн т насць. Мо жаш так са ма за ра біць на 
тым, што не з’яў ля ец ца тва ёй пра фе сі яй, але на 
чым доб ра зна еш ся. Але моц на заш пі лі пап ру-
гу, асаб лі ва ў час ад па чын ку, каб не пе ра вы сіць 
свай го бю джэ ту і вы дат каў. Мо гуць па я віц ца пе-
раш ко ды, ка лі зай ма еш ся ры зы коў най спра вай, 
асаб лі ва 1.08., ка лі мо гуць ця бе збіць з пры я ры-
тэт на га на прам ку па рож нія раз мо вы.
(24.09. — 23.10.) З 28.07. на бя рэш ах во ты на 
лю боў ныя гуль ні. Ша лі без па ры, асаб лі ва на ро-
джа ныя ў І дэ ка дзе, мо гуць па зна ёміц ца з кім сь ці 
фай ным у час ад па чын ку ці па да рож жа. А на ват 
су жон ствы з доў гім ста жам мо гуць пе ра жыць 
элек т ры зу ю чыя но чы і дні. Пры ем ныя дні, доб-
ра ў ка лек тыў ных спра вах, гар мо нія, пос пе хі. 
1.08. цяж ка і свар лі ва, а 2.08. — дзень з ілю зор-
нас цю і ліш няй эма цый нас цю, асаб лі ва для твор-
чых лю дзей, хоць маг чы мы пры бы так.
(24.10. — 22.11.) 27-31.07. будзь ас ця рож ны 
з асо ба мі з кеп скай рэ пу та цы яй і за ня ты мі. Бя ры-
ся за важ ныя фі нан са выя ра шэн ні; мо гуць па я віц-
ца пры быт кі з ра ней шых ін ве сты цый. Ак тыў ныя 
дні. Па чуц цё пад трым кі звер ху. Тран с фар ма цыі, 
но выя вест кі. 31.07. не пак рыў дзі ня він на га. 
2.08. маг чы мы ма тэ ры яль ны пос пех.
(23.11. — 22.12.) 28.07. не пра сту дзі ся. Мо-
жаш стаць на ча ле ка лек ты ву (не бой ся). На 
па куп кі ідзі з ад лі ча ны мі гра шы ма і па ды ходзь 
да іх са зда ро вым ро зу мам. Спа ку шаць ця бе бу-
дуць рэ чы да ра гія, ды не пат рэб ныя. Страль цоў 
з ІІ дэ ка ды мо гуць аб лез ці... прыш чы (не еж ха-
лод на га і га то вых куп ных страў). Цвя ро зы, па-
мяр коў ны по гляд, доб рыя ад но сі ны з людзь мі. 
Па да ба еш ся дру го му по лу. 1.08. па ма га юць 
та бе ва ўсім зор кі!
(23.12. — 20.01.) 28.07. бу дзеш пом с лі вы і заў-
зя ты. Па чы най кож ны дзень з гім на сты кі, ха ця б 
ад не каль кіх пры ся дан няў. Піль нуй ся ад нят рап-
ных фі нан са вых хо даў. У ста рэй шых Ка зя ро гаў 
маг чы мае пап са ван не наст рою. Муж чы нам паг-
ра жа юць прык рас ці ад не ча ка на га зна ём ства ці 
вяр тан ня ста ро га. Плёт кі. 31.07. лепш не вы ра-
шай ні чо га ў фі нан сах. Ка лі ма еш лі шак, па дзя лі-
ся з ты мі, ка му трэ ба.
(21.01. — 19.02.) Да 31.07 вель мі піль нуй ся 
— кеп скія ра шэн ні мо гуць быць вель мі бла гі мі 
ў вы ні ку. Але з 28.07. бу дуць сап раў д ныя лю-
боў ныя за хап лен ні. На ву чы ся да ра ваць ін шым 
пра ві ны, бо стрэс і згры зо та ніш чаць зда роўе. 
Доб рыя дні для твор чых пра фе сій. Вы со кі жыц-
цё вы па тэн цы ял, хоць мо жа не спра віш ся з усі мі 
аба вяз ка мі. Пры пы ні ся, ад пач ні.
(20.02. — 21.03.) Вель мі доб ры час для «пад ра-
ман та ван ня» зда роўя. Доб ра бы ло б пра вес ці 
яго ў са на то рыі, у спа, над ва дой. Вар та пай с ці 
ў храм, ве чар пра вес ці са свеч ка мі. Ка лі ад чу-
ва еш сто му, зра бі ана ліз кры ві. Кры ху па рас-
пеш ч вай ся бе да лі ка тэ са мі, доб рым ма ро зі вам. 
31.07. будзь асаб лі ва ас ця рож ным на ву лі цы! 
Сім па тыя ата чэн ня, пры цяг неш да ся бе шчас це.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

1. па ла са зям лі ка ля ва
да ё ма, 2. збу да ван не для 
ма са вых ві до віш чаў з паў
к руг лай аў ды то ры яй, 3. да
ход ная прад п ры маль ніц кая 
дзей насць, 4. адзін ка сі лы, 
5. вя лі кая сі бір ская ра ка, 6. 
без аг ню не бы вае, 7. мі фа
ла гіч ная за ступ ні ца на вук 
і ма ста цтваў, 8. ты ся ча кі ла
гра маў, 9. 2,44 сан ты мет ра, 
10. на род ны ра сказ пра 
ге ро яў, 11. пра цуе сяр пом, 
12. за га род ка для аба ро ны 
ў час ву ліч ных ба ёў, 13. хі міч
ны эле мент нр 55.

Ад га да ныя сло вы за пі саць у выз на ча

ныя да рож кі, па чы на ю чы ад по ля з ліч бай. 
У свет лых па лях ат ры ма ец ца ра шэн не — на
род ная па га вор ка. (ш)

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

Ад каз на ад га дан ку 
з 26 ну ма ра
Джа ла, соп ка, Пі на, 

Штрых, цыц ка, Цвейг, аер, 
ноч, авеч ка, ешы бот, це ла, 
Грац.

Ра шэн не: Ча ла век спе-
шыц ца, а чорт це шыц ца.

Кніж ную ўзна га ро ду вы сы ла ем Міхалу 
Байко з Беластока.

За пра шэн не 
на „сяб роў скую бя се ду”

27 лі пе ня гэ та га го да ва ўро чыш чы Ба
рык ка ля Га рад ка Бе ла стоц ка га па ве та ад
бу дзец ца ХХ Між на род ны фе сты валь „Сяб
роў ская бя се да”. Па ча так а га дзі не 17й.

У пра гра ме кан цэр ты ма стац кіх ка лек
ты ваў з Поль ш чы і Рэс пуб лі кі Бе ла русь: 
„Іві ца”, „Ку па лін ка”, „Стрэ чан не”, „Ула да
ры” і „Цве цень” (усе яны з Бе ла ру сі), ма
стац кія ка лек ты вы з Га ра доц кай гмі ны, 
„Не мап раль ная пра па но ва”, „Кан т роль ны 
воб раз”, „Доб рыя грай кі”, „Зор ка”, „Гай”, 
„Зо ла та”, „Ser ver dan ce” i „So u ve nir”. Зор
кай ве ча ра бу дзе ва ка ліст Адам Аса наў.

Бу дуць, між ін шым, кон кур сы, прэ зен та
цыі рэ гі я наль най кух ні, па каз фе ер вер каў, 
на род ная тан ца валь ная за ба ва і ін шыя 
ат рак цы ё ны.

Куль тур наза баў ляль нае ме ра пры ем
ства ла дзяць войт Га ра доц кай гмі ны, 
Гмін ны цэнтр куль ту ры ў Га рад ку і Бе ла ру
скае гра мад скакуль тур нае та ва ры ства. 
Ар га ні за та ры „Сяб роў скай бя се ды” сар
дэч на зап ра ша юць. (яц)

Но выя пра ві лы
Мі ні стэр ства зда роўя пад рых та ва ла 

но выя прын цы пы вы да чы на кі ра ван ня 
на са на тор нае ля чэн не або са на тор ную 
рэ а бі лі та цыю. За кон увай шоў у сі лу з па чат
кам лі пе ня гэ та га го да. Но выя прын цы пы 
паў п лы ва юць на па мян шэн не чар гі ў са на
то рый. Да гэ туль мож на бы ло пас ля за кон
ча най зме ны па да ваць за я ву аб вы да чы 
но ва га на кі ра ван ня. За раз толь кі пас ля 
го да ад за кан чэн ня ля чэн ня або рэ а бі лі та
цыі маг чы мым бу дзе зра біць ацэн ку за кон
ча най тэ ра піі і яе ўплы ву на стан зда роўя. 
Та ды маг чы ма бу дзе ат ры маць но вае 
на кі ра ван не. Прад бач ва ец ца, што ў год на 
ля чэн не з чэр гі мо жа «вы пас ці» ка ля 150 
ты сяч ча ла век. Па вод ле но ва га за ко ну па
цы ент, які ха дай ні чае за са на тор нае ля чэн
не, аба вя за ны бу дзе да ру чыць на кі ра ван не 
ў НФЗ у ме сяч ны тэр мін. Пас ля ме ся ца 
на кі ра ван не страч вае сап раў д насць. Пры 
гэ тым ад на важ ная дэ таль: мес ца на кі ра
ван ня ў са на то рый бу дзе выз на чаць не 
ся мей ны ле кар, як бы ло да гэ туль, толь кі 
спе цы я ліст НФЗ. (УС)

Ве ка выя бе ла веж скія ду бы
У Бе ла веж скай пуш чы ра стуць пры го

жыя ве ка выя ду бы. Ёсць ся род іх во ла ты 
ў не каль кі тон ва гі. Ду бы це шаць нас сва ёй 
спа кой най пры сут нас цю, пры га жос цю і ма
гут нас цю.

Асаб лі ва пры го жыя ду бы, у тым лі ку 
і пом ні кі пры ро ды, зна хо дзяц ца на тэ ры то
рыі, між ін шым, На раў чан скай гмі ны. Ду бо
выя гаі ва ро жаць во ка ля вё скі Сві на роі, 
ка ля Кры ні цы, Ка пі тан ш чы ны, Пе ра хо даў 
і ў Гніль цы. Строй ныя ду бы мож на су
стрэць ва ўро чыш чы Ві лы, там дзе пры то кі 
Гвозь на і Браш ча ўлі ва юц ца ў ра ку На раў
ку. Пры го жыя дрэ вы з гэ та га шля хет на га 
ві ду лі ста вых мож на ўба чыць ка ля цар к вы 
ў На раў цы ды пры да ро зе, якая па ра лель
на бя жыць по бач чы гун кі ў Плян це, а так са
ма з Плян ты ў Но вае Ляў ко ва.

Шмат ве ка выя во ла ты зна хо дзяц ца на 
тэ ры то рыі Гай наў скай гмі ны, між ін шым, 
ка ля вё сак Ла зі цы, Лі пі ны і Па ста ло ва ды 
ў Нар ваў скай гмі не — ка ля Пад ба ра ві ска 
і Пад вась коў. Мно га іх на тэ ры то рыі Бе ла
веж скай гмі ны ды ў са мой вёс цы Бе ла ве
жа і ў г. зв. Ста рой Бе ла ве жы (там „Шлях 
ка ра леў скіх ду боў”). (яц)
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— «Мроя», «Н.Р.М.», «Vol ski», — усё, што 
мы ця гам тых 30 га доў спя ва лі ў Ба ры ку 
на «Ба сах», — ска заў пас ля вы сту пу Ля вон 
Воль скі. — Што бу дзе праз год, праз два? 
Паг ля дзім. Вя до ма, вы сту піць на «Ба со віш
чы» бы ло аба вяз кам, гэ та як Но вы год, як 
зі ма — «Ба со віш ча» ёсць і трэ ба там быць. 
Ка лі ня ма, ну доб ра, у на ступ ным го дзе зна
чыц ца бу дзе.

Апош нія «БА Сы» не маг лі абыс ці ся без 
рокгур ту «:B:N:» з Бя ро зы, што на Бе рас цей
ш чы не. Лаў рэ а ты фе сты ва лю «Ба со віш ча
2002» за раз ма юць пяць аль бо маў, але гэ та 
пер шы, вы да дзе ны дзя ку ю чы «БА Сам», 
ад крыў ім му зыч ную кар’ е ру.

— Мы з’я ві лі ся пад ка нец 1999 го да. Та
ды мы з кан цэр та мі да лей за Бе рас це ні дзе 
не ез дзі лі. Ка лі мы пры е ха лі сю ды, афі ге лі 
ад гэ тай сцэ ны, ад гу ку. Я тут паз наў та кія 
гур ты, як «Кра ма», «Н.Р.М.», — ска заў лі дар 
гур ту «:B:N:» Алесь Лю тыч. — Спа дзя ю ся, 
што ар га ні за та ры так са ма не да кан ца 
ўпэў не ныя, што «Ба со віш ча» ўжо не ад бу
дзец ца. Мо жа зме ніц ца ней кі фар мат, але 
ку ды ж без Ба ры ку? Без Га рад ка? Лю дзі 
сюды пры яз джа юць не толь кі дзе ля му
зы кі, але так са ма каб ад па чыць, су стрэць 
сяб роў. Усё гэ та му спры яе. Мы ўжо раз маў
ля лі з сяб ра мі, што ка лі на ват у на ступ ным 
го дзе «БА Саў» не бу дзе, мы пры е дзем і пас
пя ва ем тут пад аку стыч ную гі та ру.

Юбі лей нае і апош няе «Ба со віш ча» за вяр
шыў кан цэрт га ра дзен ска га гур ту «Дзе цю
кі».

Вар та да даць, што ця гам трыц ца ці га доў 
Ба рык ля Га рад ка на ве да ла шмат зо рак 
не толь кі бе ла ру скай, але і поль скай му
зыч най сцэ ны, та кіх як «Пі джа ма Пор на», 
«KULT», «Фар бен Лег рэ»... Бы лі так са ма гру
пы з Іта ліі, Літ вы, Ук ра і ны ці Бал кан.

ра Зам і На ЗаЎ Ж ды!

У поў нае знік нен не лю бі ма га фе сты ва
лю не хо чуць ве рыць мно гія му зы кі і ста
лыя гос ці. Усёта кі ар га ні за та ры ба чаць 
у кан цы фе сты ва лю так са ма но вы па ча так 
не ча га ін ша га.

— Я ра ду ю ся, што мы маг лі суст ра кац ца 
столь кі га доў, ад ры вац ца ў гэ тай ляс ной 
пра сто ры і ду маю, што мы па він ны нес
ці гэ тыя ўсе ўспа мі ны, па чуц цё сва бо ды 
ў са бе да лей, — ска за ла Ган ка Пя кар ская. 
— Фе сты валь не мо жа тры ваць та кім, якім 
ёсць ця пер. Мая ся стра гэ та та кая ге ра і ня, 
якіх ма ла, каб пры няць та кое ра шэн не. Мы 
ўжо да мо ві лі ся з сяб ра мі, што праз год пры
яз джа ем з гі та ра мі і свят ку ем, быц цам бы 
«Ба со віш ча» іс на ва ла да лей.

На апош нія БА Сы пры е хаў так са ма бе ла
ру скі дзе яч і жур на ліст Фра нак Вя чор ка са 
сва ім ча тыр нац ца ці га до вым пля мен ні кам 
з Пар ту га ліі.

— Гэ та бе зу моў на цэ лая цы ві лі за цыя, 
якая ства ры ла рокму зы ку, якая за ра дзі ла 
бе ла руш чы най не ад но па ка лен не бе ла ру
саў, якое па ча ло ся з рас па ду Са вец ка га 
Са ю за і за раз, ка лі ўжо не за леж насць Бе ла
ру сі ад бы ла ся, ён пе ра мож на свят куе сваё 
за вяр шэн не, — ад зна чыў Фра нак Вя чор ка. 
— Гэ та адзі ны з ням но гіх пас пя хо вых пра
ек таў бе ла ру саў, які да біў ся сва ёй мэ ты. 
«Ба со віш ча» сваю мі сію вы ка на ла. Куль ту
ра бе ла ру ская ад ро джа на, на цы я наль ная 
свя до масць за ха ва на, па ка лен не мо ла дзі, 
якая ве дае бе ла ру скую мо ву, вы раш ча на.

За раз толь кі рэ хам бу дуць чут ныя ў Ба
ры ку сло вы лі да ра гур ту «Дзе цю кі» Але ся 
Дзя ні са ва, які зак рыў фе сты валь.

— Шка да, што гэ ты фе сты валь зы хо
дзіць. Бу дзем спа дзя вац ца, што зной дуц ца 
ней кія сі лы і гро шы і ўсё ж та кі «Ба со віш ча» 
за ста нец ца. Вя лі кі дзя куй гэ тым лю дзям, 
якія па чы на лі той фе сты валь, дзя ку ем ар га
ні за та рам сё лет ніх «БА Саў». Ра зам і на заў ж
ды! Жы ве Бе ла русь!
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