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Ірына Герасімюкè3

Юбілей «Васілёчкаў»è8

Аддадзеная апошняя павага 
— пахаванне Кастуся Каліноўскага ў Вільні

22 лістапада ў Вільні прайшлі ўрачыстасці пахавання Кастуся Каліноўскага і дзевятнаццаці іншых паўстанцаў. На трохдзённыя ўрачы
стасці ў Вільню з’ехала, паводле падлікаў, каля сямі тысяч чалавек. Прыехалі з белчырвонабелымі сцягамі, нарукаўнымі павязкамі, 
дабіраліся індывідуальна і ў арганізаваных групах. У асноўным былі гэта беларусы з усяго свету, у тым ліку некалькі дзясяткаў бела
русаў з Польшчы. Многія ўдзельнікі ўрачыстасці лічылі, што тут з’явілася чарговае месца нацыянальнай памяці беларусаў, бадай ці 
не найважнейшае ў гэты час.

vФотарэпартаж Уршулі ШУБЗДЫ

n «Калі ідзе пра існаванне ў беларускай нацыянальнай свя
домасці Каліноўскага, то першым яго ўвёў у нацыянальную 
свядомасць гісторык родам з Беласточчыны Усевалад Ігна
тоўскі, які ў сваёй працы пра гісторыю Беларусі ўпершыню 
напісаў пра такога героя, як Кастусь Каліноўскі. Калі людзі 
забываюць, то пачынаюць гаварыць камяні. Да гэтай антыч
най думкі можна аднесці сённяшнюю падзею. Бо проста за
раз мала хто ведае, кім быў Кастусь Каліноўскі», — сказала 
прафесар Лена Глагоўская ў час афіцыйнага адкрыцця помні
ка Кастусю Каліноўскаму ў яго родных Мастаўлянах.

n Некалькі тысяч людзей удзельнічала ў апошняй дарозе паўстанцаў 18631864 гадоў. 
Прайшлі яны са сцягамі з Кафедральнай плошчы на могілкі Росы.

n Віктар Сазонаў, Юры Глебік і Уладзімір Хільмановіч — пачынальнікі і шматгадовыя арганізатары ўрачыстасцей у памяць 
паўстанцаў, а таксама Кастуся і Віктара Каліноўскіх у Свіслачы і Якушоўцы.

n Перад Кафедральным касцёлам Вільні і на плошчы перад ім. Луналі белчырвонабелыя сцягі беларусаў, якія прыехалі 
з розных куткоў свету, у тым ліку з Падляшша. Злева: Алег Латышонак, Яўген Вапа, Лукаш Плева, Нікан Шэрэмэта
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Бела-чырвона-
белае неба

Учо ра 
ў ча ла ве чай ску ры

Но вы ад лік 

ад Ка лі ноў ска га

Бе ла-чыр во на-
бе лае не ба над 
Віль няй... Ку ды 
не гля неш, паў-
сюд на гэ тыя 

ко ле ры. І пра ма, і нап ра ва, і на ле ва... І па 
лі ніі да ляг ля ду, і вы шэй лі ніі да ляг ля ду... 
І яш чэ вы шэй так са ма... Паў сюд на! Вы шэй 
толь кі Бог!

Зда ва ла ся, што ў гэ тыя дні і са мо Во-
ін ства Ня бес нае ўзя ло ў ру кі бе ла-чыр во-
на-бе лыя сця гі! Бо ўсё не ба ў тых сця гах! 
А на Зям лі іх так шмат, што на пэў на нех та 
і з са мо га не ба так са ма зы шоў з імі на 
грэш ную зям лю і стаў у ка ло ну ся род пры-
сут ных тут лю дзей... Так га на ро ва і год на 
ста я лі тыя лю дзі, што не грэх і не со рам 
бы ло да іх да лу чыц ца ў гэ ты дзень і ня бес-
на му во ін ству!

Уво гу ле, у гэ тыя дні цяж ка бы ло ад роз-
ніць зям ное ад ня бес на га... Во ля, Праў да, 
Роў насць, Сва бо да, Бе ла русь... Гэ та зям ное 
ці ня бес нае?! На пэў на ня бес нае. Але і на 
Зям лі за гэ та зма га лі ся... Зма га лі ся тыя, 
чые па рэш т кі з го на рам і год нас цю пе ра за-
хоў ва лі ў Віль ні...

Вя лі ка га зма га ра за гэ тыя свя тыя ідэі 
Ка сту ся Ка лі ноў ска га і ін шых паў стан цаў 
1863-1864 га доў прый шлі ўша на ваць кі раў-
ні кі Літ вы і Поль ш чы... З Бе ла ру сі так са ма 
пры е ха ла вя лі кая дэ ле га цыя. Ад бе ла ру-
ска га на ро да... І са скла ду бе ла ру ска га 
на ро да...

І не толь кі з Бе ла ру сі пры е ха лі сю ды 
наш чад кі тых, хто ад даў сваё жыц цё за та-
кое не ба... З Поль ш чы, з да лё кай Аме ры кі, 
з ін шых кут коў сю ды з’е ха лі ся бе ла ру сы... 
А дзе ж ім быць у та кі дзень?! Вя до ма ж, 
што тут! Тут, дзе за раз раз ва ру шыў ся Вя лі кі 
Дух іх Слаў ных Ге ро яў! Дух, які трэ ба ўзяць 
і раз вес ці па ўсіх кут ках, ад куль пры е ха лі 
бе ла ру сы.

Каб ён яд наў іх, той Дух. Каб тры маў 
і пад трым лі ваў! Каб да ваў ім сваю Сі лу, Ве-
ру, Праў ду, Пра гу да Сва бо ды і Во лі, Пра гу 
да Спра вяд лі вас ці!

Ве цер... Ма роз ны ве цер раз гор т вае 
шмат лі кія бе ла-чыр во на-бе лыя сця гі і пра-
ніз вае аж да кас цей усіх, хто іх тры мае. Так 
трэ ба. Толь кі так і трэ ба! Каб пры сут ныя 
яш чэ раз ад чу лі, як бы ло ім, зма га рам Ка-
сту ся Ка лі ноў ска га, якія не ад седж ва лі ся 
ў цёп лых ха тах, а іш лі ў ля сы і ў дождж, 
і ў хо лад, і ў ма роз...

Ну і доб ра, што ве цер... Хай раз гор т вае 

сця гі на ўсё не ба... Яны ў гэ ты дзень ад-
сюль бы лі ві даць па ўсім све це, тыя сця гі! 
Кож ны іх уба чыў! І хто ха цеў, і хто не ха цеў! 
На ват тыя, хто не пры е ха лі, і тыя ўба чы лі! 
На ват тыя, хто да гэ та га дня не ве даў пра 
іх, ужо ве да юць! На ват тыя, хто не ха цеў 
іх ба чыць, не змог гэ тым ра зам не заў ва-
жыць!

Ну а тыя, што ха це лі імі мі ла вац ца, хто 
тры ма лі іх, што пры е ха лі сю ды з роз ных 
кут коў, каб уша на ваць па мяць Ге ро яў, тыя 
на свае во чы ўба чы лі Бе ла ру скі Шлях на 
са мым Не бе! Ён Бе ла-Чыр во на-Бе лы, той 
Бе ла ру скі Шлях!

Зрэш ты, гэ та і ра ней бы ло вя до ма.
По ста ці паў стан цаў Ка лі ноў ска га, і са-

мо га Ка сту ся на столь кі вя лі кія, што імі га-
на рац ца і кі раў ні кі ды прад стаў ні кі ад ра зу 
не каль кіх кра ін. Кож ны на род хо ча спры-
чы ніц ца да па мя ці і ве лі чы гэ тых ге ро яў. 
Кож ны хо ча ўзяць на леж ную яму кру пі ну 
Сла вы, Го на ру і Па ша ны... Але ніх то не 
ад маў ляе бе ла ру сам у га лоў най ро лі гэ та-
га ме ра пры ем ства. Бе ла ру ска му на ро ду 
ніх то не ад маў ляе... Хай са бе хоць не як га-
лоў на му ар га ні за та ру гэ тых ура чы стас цей, 
але як га лоў на му ўдзель ні ку то да клад на.

Ён, бе ла ру скі на род, хоць ішоў за афі цый-
ны мі асо ба мі ін шых кра ін, але зда ва ла ся 
— тут ён быў увесь... Ду хам, то да клад на 
ўвесь! А на род і ёсць га лоў ны ўдзель нік. Бо 
не на род для ўра да, а ўрад для на ро да. Гу-
чаць тут гэ тыя не за быў ныя сло вы Ка сту ся 
Ка лі ноў ска га, як і ін шыя, неў мі ру чыя, якіх 
ужо ні ко лі не ўдас ца за ду шыць.

— Ка го лю біш?
— Люб лю Бе ла русь!
— Ну то ўза ем на! — так ві та юц ца і раз віт-

ва юц ца пры сут ныя.
І шмат яш чэ гу чыць роз на га, у тым лі ку 

і з ры то ры кі тых да лё кіх слаў ных ча соў, ка-
лі кож ны бе ла рус ад чуў ся бе роў ным і сва-
бод ным ся род та кіх як ён, і доб ра ах вот на 
ішоў зма гац ца за Во лю! За сваю Во лю!

Шэс ці, ма леб ны, ура чы сты кан цэрт, раз-
ві таль ны са лют... І, вя до ма ж, неў мі ру чае: 
„Жы ве Бе ла русь!”.

Ты ся чы бе ла-чыр во на-бе лых сця гоў 
вяр та юц ца на зад, у Бе ла русь. Толь кі ця пер 
у кож ным з іх за ху та на час цін ка Вя лі ка га 
Ду ху зма га роў за Во лю! І як яны раз гар-
нуц ца, каб вы пус ціць той Дух у ся бе на Ра-
дзі ме, то не ба і над усёй Бе ла рус сю ста не 
бе ла-чыр во на-бе лым.

vВік тар СА ЗО НАЎ

Ві лен скае ўра чы стае пе ра па ха ван не 
ге ро яў і ах вяр выз воль на га чы ну 1863 
го да для бе ла ру скай на цыі ста ла па куль 
най больш зна ка вай па дзе яй ХХІ ста год-
дзя. Усе, хто змог пры сут ні чаць у гэ тыя 
лі ста па даў скія дні ў ста ра жыт най кры-
віц кай ста лі цы, праз га ды бу дуць ус па мі-
наць свае па чуц ці, ра сказ ваць дзе цям 
і ўну кам ура жан ні пе ра жы та га ўша на-
ван ня. Усе, хто да жы ве да сап раў д най 
не за леж нас ці на шай кра і ны Бе ла ру сі, 
бу дуць паз ней згад ваць гэ тую па дзею як 
най важ ней шую вя ху Ад ра джэн ня.

Пе ра па ха ван не, ці як слуш на ка жуць 
мно гія, па ха ван не паў стан цаў, ста ла сак-
раль ным ак там яд нан ня су час ных бе ла-
ру саў. Не ма гу пры га даць ці бы ла ней кая 
па доб ная па дзея та ко га пе ра па ха ван ня 
ў еў ра пей скай гі сто рыі. Гі ста рыч ная 
праў да ад к ры ва ец ца не заў сё ды хут ка, гі-
ста рыч ная спра вяд лі васць у да чы нен ні 
да лю дзей і з’яў — тым больш. У гі сто рыі 

з па ка ран нем паў стан цаў смер цю аку-
пан та мі і ха ван нем мес ца, дзе кар ні кі 
іх за ка па лі ў зям лю і за сы па лі вап най, 
прай ш ло аж но паў та ра ста год дзя. Прай-
ш ло доў гіх 155 га доў! Не па ха ва лі та ды 
па ве ша ных і рас ст ра ля ных зма га роў, 
па ха ва лі год на ця пер. Па ха ва лі з над-
звы чай най па ша най і ідэ аль най ар га ні-
за цы яй, з удзе лам вы со кіх хрыс ці ян скіх 
свя та роў. Па ха ва лі на дзяр жаў ным 
роў ні, з пры сут нас цю прэ зі дэн таў дзвюх 
дзяр жаў — Поль ш чы і Літ вы, з пры сут-
нас цю дзяр жаў най дэ ле га цыі Бе ла ру сі. 
Хай са бе на роў ні ві цэ-прэм’ е ра ўра да, 
яко га амаль ніх то не ве даў да гэ тай зна-
ка вай па дзеі. З сім ва ліч най пры сут нас-
цю ў ка фед раль ным са бо ры на прас пек-
це Ге ды мі на вян коў ад Лат віі і Ук ра і ны, 
на сель ні кі якіх так са ма ўдзель ні ча лі 
ў выз воль ным паў стан ні. І з са праўд ным 
мо рам бел-чыр во на-бе лай сім во лі кі, 
якая за поў ні ла вя лі кі пляц наў ко ла ка-
фед раль на га са бо ра.

Па роз ных звест ках і ацэн ках нас пры-
е ха ла ў Віль ню ад 3 да 7 ты сяч ча ла век. 
Пры сут насць на ўра чы стых ме ра пры ем-
ствах та кой коль кас ці бе ла ру саў з та кой 
коль кас цю бел-чыр во на-бе лых сця гоў 

бы ла над звы чай ура жаль най. Нех та 
ўспа мі наў па ха ван не Ва сі ля Бы ка ва, нех-
та Плош чу 2010 го да, нех та па лі тыч ныя 
мі тын гі па чат ку дзе вя но стых га доў. Аса-
бі ста я ба чыў та кую коль касць на шых 
на цы я наль ных сця гоў толь кі ад ной чы, 
у 1995 го дзе на фут боль ным мат чы 
ў Мен ску Бе ла русь — Ні дэр лан ды. Та ды 
як раз прай шоў фаль шы вы рэ фе рэн дум, 
у вы ні ку яко га гі ста рыч ны і дзяр жаў ны 
сцяг і герб Па го ня бы лі за ме не ны на 
псеў да на ву ко вую сім во лі ку, узя тую на 
ас но ве са вец кай. І лю дзі прый шлі на ста-
ды ён з сот ня мі бел-чыр во на-бе лых сця-
гоў, дэ ман ст ру ю чы сваю па зі цыю. За раз 
яш чэ раз усе, на гэ ты раз і су се дзі, пе ра-
ка на лі ся, якая сім во лі ка для бе ла ру саў 
жы вая, род ная, свя тая і жы ват вор ная.

Ак ра мя бе ла ру саў з роз ных га ра доў 
кра і ны, у Віль ню пры е ха лі і бе ла ру сы 
з роз ных дзяр жаў за меж жа, бе ла ру сы 
з Пад ляш ша — ра дзі мы Ка сту ся Ка лі-
ноў ска га, пры е ха ла Ра да БНР. Тое, што 
на ўра чы стас цях у Віль ні бы ло няш мат 
лі тоў цаў і па ля каў, мя не не здзі ві ла, па-
коль кі яны ўжо даў но ўсё да ка за лі са бе 
і ін шым, пе ра ка наў ча да вя лі сваё пра ва 
„людзь мі звац ца”, зда бы лі воль насць 

і ўма цоў ва юць сваю дзяр жаў насць. Кры-
ху здзі ві ла хі ба ма лая коль касць пры сут-
ных па ля каў Ві лен ш чы ны. Па раз мо вах 
вы свет лі ла ся, што пры е ха лі лю дзі пе ра-
важ на з не вя лі кіх мяс цо вас цей Поль ш-
чы. Вы сту пы прэ зі дэн таў Ан джэя Ду ды 
і Гі та на са Наў се ды бы лі ўзва жа ны мі 
і ўра чы сты мі. На зі ра ла ся ед насць трох 
су сед ніх на ро даў на гле бе агуль най гі сто-
рыі і каш тоў нас цей. За не каль кі га дзін 
ста ян ня на ма роз ным па вет ры ля ка фед-
раль на га са бо ра і пуб ліч най тран с ля цыі 
па мі наль на га на ба жэн ства, ура чы стай 
цы ры мо ніі раз ві тан ня ўда ло ся пе ра га-
ва рыць з мно гі мі лі тоў ца мі, не ка то ры мі, 
пе ра важ на ма ла ды мі, па ля ка мі. З усі мі 
бы ло поў нае па ра зу мен не, са лі дар насць 
і яд нан не на гле бе ўра чы стай па дзеі, жа-
лоб най па ха рак та ры, але свя точ най па 
сут нас ці.

А пас ля бы ло шэс це даў жэз най 
ка ло най з гуч ны мі вок лі ча мі „Жы ве Бе-
ла русь!” і „За на шу і ва шу сва бо ду!”, са 
спе ва мі на цы я наль ных бе ла ру скіх гім-
наў, шэс це бел-чыр во на-бе лым мо рам 
па бы лых ву лі цах Зам ка вай і Вя лі кай, уз-
доўж Ба зы льян скіх му роў, праз Вост рую 
бра му на мо гіл кі Ро сы. Там, у кап лі цы, 
ця пер но вае мес ца па лом ні цтва пат ры ё-
таў. Там ця пер па рэш т кі на ша га вя лі ка га 
ге роя Ка сту ся Ка лі ноў ска га, які за раз 
яд нае на цыю.

А ў на шай гі сто рыі па чаў ся но вы ад-
лік...

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Ад но дзі ця пап ра сі лі пе ра лі чыць дні тыд-
ня, якія па чы на юц ца з лі та ры «а», яно праў-
дзі ва ад ка за ла, што «аў то рак». Па ду маў шы, 
яно да да ло: Але не толь кі «аў то рак», бо гэ-
та яш чэ... «а ўчо ра». Так са ма праў да! Ла гіч-
на, што «ўчо ра» ў кру ціль ным кру зе тыд ня 
— пра віль ны ад каз, бо се ра да і чац вер за 
«а ўчо ра», на ват сам «аў то рак».

Пры ве дзе ны анек дот ілюст руе пры клад 
твор ча га мыс лен ня дзя цей, паз баў ле ны 
схе ма тыз му і пра ві лаў, уста ля ва ных ін-
тэ лек ту аль най звыч кай. Гэ та ты чыц ца 
мыс лен ня ў цэ лым, але і прак тыч на га 
па лі тыч на га мыс лен ня. Ча мусь ці мы прыз-
вы ча і лі ся да та го, што ця пе раш няя ўла да, 
прад стаў ле ная Пра вам і спра вяд лі вас цю, 
над звы чай нес хе ма тыч ная. Але ці твор ча?

Мы цэ нім твор чых лю дзей у цэ лым. 
Куль та вы Аль берт Эй н ш тэйн — пры клад 
гэ та му. На яго твор чы аў та ры тэт спа сы ла-
юц ца і пра выя, і ле выя па лі ты кі, якія прад-
стаў ля юць ідэ а ла гіч на эк ст рэ маль ныя 
по гля ды, і ся рэд нія еда кі хле ба, за ціс ну тыя 
па між іх гуч ным бур ка тан нем. Ста ры Аль-
берт (пра бач це за выч вар ную фа мі льяр-
насць) зас лу жыў гэ та з нет ра ды цый ным 
ро зу мам, які вый шаў да лё ка за рам кі ду-
мак яго даў но мі ну лых ча соў. Але ж кож ны 
мае свае ме жы. Доб ра вя до мы факт, што 
эпо ха, у якой мы жы вем, выз на чае на шы 
каг ні тыў ныя звыч кі — у якой вы яў ля юц ца 
фік са ва ныя пе ра ка нан ні, ін тэ лек ту аль ныя 
і эма цый ныя ад но сі ны і ўзро вень зас ва-
ен ня су час ных ве даў — якія, у сваю чар гу, 
ак рэс лі ва юць мя жу на ша га ра зу мен ня све-
ту. І толь кі іх ры зы коў нае пе ра ся чэн не даз-
ва ляе ба чыць го лую рэ ча іс насць — якая 
ёсць са праў ды, не ў ка муф ля жы аль бо 
змаў ча най. На жаль, не ўсе мы на ра дзі лі ся 
Эй н ш тэй нам! Дык што гэ та за рэ аль насць? 
А чорт яго ве дае! Я лі чу, што д’яб лаў ня ма. 
Дык, мо жа, за мест іх ра вуць па лі ты кі, якія 
гуч на свед чаць аб рэ ча іс нас ці? Мо жа, не-
каль кі Ен д ра шэў скіх у фі я ле та вых ра сах? 
Ну, я не ве даю, не ве даю, не ве даю... як 
ка жа мая зна ё мая, сум ня ва ю чы ся прын цы-
по ва ўва ўсім. Яе сум ніў нае стаў лен не — не-
а ба вяз ко ва твор чае. Але ні чо га, вост рую 
ад сут насць «твор ча га мыс лен ня» за паў няе 
яна лю бой «твор час цю». Мне на ват зда ец-
ца, што гэ та ры са агуль ная. Та кім чы нам, 
мы ўсе (зра зу ме ла, ак ра мя са міх ся бе) ства-
ра ем тэ о рыі змо вы, больш-менш ін т ры гу-
ю чыя чут кі, іл жы выя пе ра ка нан ні — ха ця 
час ця ком зас на ва ныя на ней кіх ла гіч ных 
пе ра ду мо вах, але ў іх ко ра ні звы чай на аб-

ця жа ра ныя 
няп ра віль ны мі 
ла гіч ны мі зда-
гад ка мі. Тым 
не менш, мы 
на стой ва ем 
на тым, што гэ та твор чае, па ка заль нае, веч-
нае і адзі нае. Пад во дзя чы вы нік, тое, што 
мы час цей за ўсё ства ра ем, не а ба вяз ко ва 
твор чае. Та кім чы нам, не аб ход на ра біць 
ад роз нен не па між твор чым мыс лен нем 
і ства рэн нем мыс лен ня, які ча сам на зы-
ва юць вы дум кай. Іс нуе роз ні ца па між імі, 
на пры клад, па між дас пя ван нем збож жа 
ў по лі і хрум ст кім хле бам, вы ня тым з га ра-
чай пе чы. Ці, на пры клад, па між га лод ным 
па жы раль ні кам і сей бі там, якія раз мяр коў-
вае зер не нап ра ва і на ле ва. Ці на ват той, 
які ўзні кае па між па пу ліс ц кай дзей нас цю 
ПіС, якое ліс лі віць не пас рэд ным ча кан ням 
шы ро кай гра мад скас ці, і пра са цы яль най 
па лі ты кай кож най ула ды, якая зай ма ец ца 
ця пе раш нім і бу ду чым даб ра бы там гра мад-
ства. Гэ так жа, як ёсць ві да воч ныя пры чы-
ны, ча му ця пе раш нія ўла ды зай ма юц ца 
раз мер ка ван нем усіх плю соў — та му, што 
гэ та па лі тыч на і ча со ва вы гад на — гэ та 
так ві да воч на, што ат ры маль ні кі 500 плюс, 
пен сія плюс, жыл лё плюс і г.д., пры ма юць 
іх без це ню раз ва жан няў, і на ват не ас це ра-
га ю чы ся, што яны са мі па ня суць вы дат кі. 
Ка лі не сён ня, то заў т ра. Няў жо так цяж ка 
зра зу мець? Але, як аме ры кан скі са цы я лі зу-
ю чы гра мад скі пісь мен нік Ап тон Сін к лер 
вы ка заў гэ та ў ХХ ста год дзі: «Цяж ка пры-
му сіць ча ла ве ка неш та зра зу мець, ка лі 
яму пла цяць за тое, каб не ра зу меў гэ та га».
Твор чае мыс лен не пе ра вы шае жор ст кія 
ме жы ча су. Гэ та пер с пек тыў нае, нес хе ма-
тыч нае, на ва тар скае, сты му лю ю чае і прад-
бач ва ю чае бу ду чы ню. Мыс лен не твор чае 
на столь кі твор чае, што пе ра мяш чае тыя ж 
уста ноў ле ныя якас ці з мес ца на мес ца. 
Гэ та толь кі пе ра ста ноў ка ста рой і даў но 
не ад ра ман та ва най ква тэ ры, каб пак рыць 
яе но вай кан фі гу ра цы яй мэб лі і ды ва ноў 
квіт не ю чыя лі шаі на сце нах і па цёр тай пад-
ло зе. Я не маю ні чо га да ПіС. Лі та раль на 
ні чо га. Толь кі ці ўсе дні тыд ня трэ ба на зы-
ваць «уча раш ні мі»? Ці ўча раш няя Дру гая 
Рэч Пас па лі тая са сва і мі шмат лі кі мі ідэ а ла-
гіч ны мі не да хо па мі і куль га вай фі ла со фі яй 
дзяр жа вы паў то рац ца ў Трэ цяй? Мо жа, 
у чорт ве дае ў ка то рай. Толь кі д’яб лаў ня-
ма. Ну, хі ба толь кі ў ча ла ве чай ску ры.

vМі ра слаў ГРЫ КА
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Шко ла — на ша вя лі кая сям’я, 
а ў сям’і трэ ба да па ма гаць! 

Настаўнікі роднай мовы

— Ча му Вы ста лі на стаў ні кам бе ла ру-
скай мо вы?

— Ужо з дзі ця чых га доў я лю бі ла гу ляць 
з сяб роў ка мі ў шко лу. Мая ста рэй шая 
ся стра На дзя Міхальчук, так са ма на стаў-
ні ца, за раз ужо на пен сіі. У на шай сям’і 
гэ та тра ды цыя.

— Хто для Вас ідэ ал на стаў ні ка род най 
мо вы?

— Ка лі ду маю пра свае школь ныя га ды, 
мне ўспа мі на юц ца мно гія на стаў ні кі. 
Яны ча ста бы лі для мя не пры кла дам. 
Уро кі бе ла ру скай мо вы ў на шым лі цэі 
вёў спа дар Ва сіль Са коў скі. Гэ та ча ла век 
доб ра зыч лі вы, з цёп лым па ды хо дам да 
вуч ня.

— Ці суп ра цоў ні ча е це з на стаў ні ка мі 
бе ла ру скай мо вы ў ін шых шко лах? Ка лі 
так, на за ві це сва іх сяб роў.

— Праз га ды ма ёй пра цы ў шко ле я су-
пра цоў ні ча ла з мно гі мі на стаў ні ка мі. На 
прад мет ных кан фе рэн цы ях мы аб мень-
ва лі ся во пы там, да па мож ні ка мі.

— Якія ар га ні за цыі і ўста но вы, па вод ле 
Вас, най больш да па ма га юць?

— Бе ла ру скае гра мад ска-куль тур нае та-
ва ры ства ла дзіць для дзя цей і мо ла дзі 
шмат лі кія кон кур сы. Дзя ку ю чы ім дзет кі 
мо гуць пра ве рыць свае маг чы мас ці, 
ма юць на го ду су стрэц ца з ін шы мі школь-
ні ка мі. Аб’ яд нан не АБ-БА ар га ні за ва ла 
не каль кі ці ка вых і ка рыс ных су стрэч 
для на стаў ні каў.

— Ці ве дзя це ў шко ле бе ла ру скія пра ек-
ты для сва іх вуч няў? Ка лі так, на за ві це 
іх.

— Я за ан га жа ва ная ў пра ект «Да раз віц-
ця праз ін ды ві ду а лі за цыю» (Ku roz wo-
jo wi pop rzez in dy wi du a li zac ję). Ап ра ча 
гэ та га — «Гуль ня ў тэ атр», «Ве лі код ныя 
аб ра ды», «З куф ра ма ёй ба бу лі».

— Ваш лю бі мы бе ла ру скі кон курс?

— Кож ны год я ар га ні зую ў шко ле дэ-
кла ма тар скі кон курс «Род нае сло ва». 
Най леп шых дэк ла ма та раў па сы ла ем на 
ра ён ны этап.

— Ці мо жа це раз ліч ваць на да па мо гу 
баць коў, ася род дзя?

— Вель мі важ ную ро лю ў на шай шко ле 
адыг ры ва юць баць кі. Баць кі і шко ла 
— на ша вя лі кая сям’я, а ў сям’і трэ ба да-
па ма гаць. Баць кі пры сут ні ча юць і да па-
ма га юць ва ўсіх школь ных ме ра пры ем-
ствах ця гам цэ ла га на ву чаль на га го да.

— Ці на ву чан не на прын цы пе доб ра ах-
вот нас ці для вас скла да насць ці, мо жа, 
ко зыр?

— У нас пры ня та, што ўсе дзе ці вы ву ча-
юць бе ла ру скую мо ву. Але і на стаў нік 
па ві нен так вес ці ўро кі, каб за ах во ціць 
дзе так да гэ та га прад ме та.

— Ці мо жа це зра біць усё за тры га дзі-
ны ў ты дзень, што ра ней зап ла на ва лі?

— Гэ та за ле жыць ад гру пы ў кла се. З не-
ка то ры мі за тры га дзі ны мож на рэ а лі за-
ваць шмат.

— Ёсць у Вас лаў рэ а ты прад мет на га 
кон кур су? Ка лі так, на за ві це іх лік.

— Не.

— Ці па вод ле Вас пад руч ні кі па бе ла ру-
скай мо ве да па са ва ныя да су час нас ці?

— Па-роз на му бы вае. Та му трэ ба ка ры-
стац ца ін шы мі кры ні ца мі. Пра жыц цё, 
пра цу сва іх ра вес ні каў дзет кі да вед ва-
юц ца чы та ю чы «Зор ку».

— Ваш лю бі мы пад руч нік па бе ла ру-
скай мо ве?

— «Ле ман тар».

— Хто Ваш лю бі мы бе ла ру скі аў тар?

— Вік тар Швед, Ла ры са Ге ні юш, Авяр’ ян 
Дзе ру жын скі.

— Якую бе ла ру скую кніж ку Вы ак ту аль-
на чы та е це?

— «Пож ня» Ва сі ля Пет ру чу ка, вер шы бе-
ла ру скіх па э таў.

— Ці пры ві ва е це ці ка васць да бе ла ру-
скай прэ сы?

— Так, чы таю «Ні ву». З ма лод шы мі вуч ня-
мі на ўро ках ча ста пра цу ем з «Зор кай». 
Вуч ні чы та юць каз кі, зна ё мяц ца з твор-
час цю ра вес ні каў з ін шых школ, ра ша-
юць за гад кі, раз ма лёў ва юць ма люн кі.

— Якое, па вод ле Вас, са мае ці ка вае бе-
ла ру скае ме ра пры ем ства?

— Усе бе ла ру скія ме ра пры ем ствы да-
стат ко ва ці ка выя і вель мі па трэб ныя 
— «Ку пал ле», «Куль ту ра на му зей ных схо-
дах», «Ба со віш ча».

— Ці раз маў ля е це са сва і мі вуч ня мі па-
бе ла ру ску па-за ўро ка мі, шко лай?

— Раз маў ляю з ты мі, якія хо чуць раз маў-
ляць па-бе ла ру ску.

— Ці ма е це прык рыя ўспа мі ны ў су вя зі 
са сва ёй пра фе сі яй?

— Я заў сё ды ста ра ю ся па мя таць тое, 
што доб рае.

— Што Вас па ло хае, нак лі кае сто му?

— Най больш стам ля юць мя не лю дзі, якія 
не ма юць па ша ны для дру го га ча ла ве ка.

— Ці ся род Ва шых вуч няў ёсць вя до-
мыя вы пуск ні кі?

— Пэў на, так.

— Ці ат ры ма лі Вы ўзна га ро ды за сваю 
пра цу (гра шо выя, га на ро выя)?

— На пра ця гу ма ёй шмат га до вай пра цы 
я ат ры ма ла ўзна га ро ду ін с пек та ра ас ве-
ты і вы ха ван ня ў Ду бі чах-Цар коў ных, уз-
на га ро ду ды рэк та ра шко лы ў Арэш ка ве, 
уз на га ро ды стар шы ні Праў лен ня Та ва ры-
ства «Эду ка тар» у Лом жы.

— Што Вам дае сі лу, нат х нен не? 

— Сі лу да пра цы да юць мне пос пе хі вуч-
няў, за да валь нен не дзе так і баць коў, ус-
меш кі на тва рах най ма лод шых вуч няў.

— Са мы цу доў ны ўспа мін на стаў ні ка бе-
ла ру скай мо вы? 

— Пра ца з цу доў ным дзет ка мі — гуль ня 
ў тэ атр «Бай».

— Які на цы я наль ны сім вал уп ры гож-
вае Ваш клас?

— Ста ра жыт ны герб «Па го ня», ста ра-
жыт ны бел-чыр во на-бе лы сцяг. Ёсць 
і рэ гі я наль ная із ба «На ша хат ка», якая 
па стаў ле ная дзя ку ю чы вя лі кім на ма ган-
ням баць коў. Пер шыя эк с па на ты га да мі 
збі ра лі вуч ні, а апош нія прыд ба лі баць кі.

— Як ба чы це бу ду чы ню бе ла ру саў?

— Ха це ла ся б, каб бе ла ру сы га на ры лі ся 
сва ёй мо вай, сва ёй куль ту рай — гэ та на-
ша спад чы на. Каб на шы дзет кі па мя та лі 
аб род ным. Але ж гэ та ў вя лі кай сту пе ні 
за ле жыць і ад нас да рос лых.

vАпы таль нік пра вя ла Ган на КАН Д РА ЦЮК

Іры на ГЕ РА СІ МЮК (дзя во чае проз віш ча Га лён ка) на ра дзі ла ся ў вёс цы 
Па сеч ні кіВя лі кія на Гай наў ш чы не. За кон чы ла Вар шаў скі ўні вер сі тэт 
па спе цы яль нас ці бе ла ру ская фі ла ло гія і па чат ко вае на ву чан не. У шко
ле ў Арэш ка вае пра цуе 29 год як на стаў ні ца па чат ко ва га на ву чан ня і бе
ла ру скай мо вы. Ра ней пра ца ва ла ў Трас цян цы, Гра баў цы і Мах на тым. 
Жы ве ў Гай наў цы.

n Іры на Ге ра сі мюк з ся строй На дзяй Міхальчук настаўніцай беларускай і рускай моваў
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На ві ны з гмі ны
Сё лет ні бю джэт Ча ром хаў скай гмі ны 

скла дае 14 435 214,62 зл. на ба ку пры быт-
каў і 13 249 175,14 зл. на ба ку вы дат каў. Са-
маў рад не аб ця жа ра ны даў га мі. А вось як 
рэ а лі за ва лі ся ў гэ тым го дзе ін ве сты цый ныя 
за да чы. У ас ноў ным ты чы лі ся яны ап ра цоў-
кі тэх ніч на-бу даў ні чай да ку мен та цыі. І так:

1 — вы ка нан не да ку мен та цыі ка на лі за-
цый най ін ф раст рук ту ры на тэ ры то рыі Ча-
ром хаў скай гмі ны, за кан чэн не па бу до вы 
пра ек та ва най сет кі ў Ча ром се — 11 000 зл.

2 — за куп ка глы бін най пом пы для гід ра-
фор ні — 13 722 зл.

3 — вы ка нан не да ку мен та цыі фо та э лек т-
рыч ных уста но вак — 763 738,28 зл. — у тым 
лі ку кошт улас ны гмі ны 158 947,08 зл. і да та-
цыя 603 791,20 зл.

4 — ап ра цоў ка тэх ніч най да ку мен та цыі 
па бу до вы гмін ных да рог (на ву лі цы Віш нё-
вай і пры лег лых ву ла чак), так са ма кам пен-
са цыя за пе ра ня тую гмі най зям лю — 168 
100 зл.

5 — ап ра цоў ка пра ек та пун к та се лек тыў-
на га збо ру ад па даў — 40 000 зл.,

6 — за куп ка ка му наль ных ма шын для 
на леж на га ўтры ман ня ў доб рым ста не да-
рог і па бо чын на пра ця гу го да (плуж ны сне-
га а чыш чаль нік, ка сіл ка для тра вы) — 71 
000 зл.

7 — вы ка нан не грэй фе раў для мя чоў пры 
спар тыў най пля цоў цы „Ор лік” — 30 000 зл.

Агуль ны кошт ін ве сты цый ных за дач у гэ-
тым го дзе скла дае су му 1 097 560,28 зл., 
у тым лі ку кошт улас ны — 493 769,08 зл. 
і 603 791,20 зл. да та цыі. Кі раў нік Гмін най 
ка му наль най гас па дар кі Іры ней Ле а нюк за-
яв іў, што ў на ступ ным го дзе пла ну ец ца па бу-
до ва да ро гі Ча ром ха-Ся ло — Ку за ва, а так са-
ма ву лі цы Дзі буа ў Ча ром се (у на прам ку во-
да на пор най ве жы і чы гу нач на га пе ра ез да 
на да ро зе Ча ром ха-Ся ло — Ку за ва). Кошт 
гэ тай за да чы скла дае су му 3 800 000 зл. 
Дзе ля гэ тай спра вы гмі на па ха дай ні чае за 
не аб ход ны мі да та цы я мі ды да дат ко вым фі-
нан са ван нем.

Ра вы ў Плян це
Плян та — ад на з вё сак На раў чан скай гмі-

ны Гай наў ска га па ве та скла да ец ца з трох 
ча стак: дзве з іх раз дзя ляе чы гун ка з Гай наў-
кі ў Се мя ноў ку, трэ цяя за ле сам і па а ба пал 
па вя то вай ас фаль та вай ша шы ў на прам ку 
Се мя ноў кі. У ся ле пра жы вае 150 ча ла век.

У ся рэд няй част цы вё скі (яна по бач чы-
гун кі) цяг нуц ца пры за бы тыя доў гія ра вы. 
Яны ўжо за рас лі тра вой ды вы со кі мі ку ста-
мі. У ра вах поў на апа ла га ліс ця і гол ля. Пас-
ля пра ліў но га даж джу ста іць ва да ў ра вах 
ды зям ля раз мок лая. У ка го пад да ма мі 
ёсць г.зв. піў ні цы на ага род ні ну і фрук ты, у іх 
пра соч ва ец ца ва да. Та му жы ха ры да моў, 
ка ля якіх цяг нец ца роў, пат ра бу юць да вес-
ці яго да па рад ку. У ім у пер шую чар гу не аб-
ход на сся чы гу стыя ку сты ды ачыс ціць роў 
ад му лу. Гэ тую спра ву на кі роў ва ем перш-на-
перш да мяс цо ва га рад на га і сол ты са.

Вар та да даць, што пра чыст ку ра воў і пра-
пуск ныя тру бы ў Плян це ра ней кла па ціў ся 
та маш ні ніў скі ка рэс пан дэнт Ула дзі мір Клі-
мюк. І ка лі яго не ста ла, за раз ня ма ка му 
за няц ца доб раў па рад ка ван нем ра воў.

Да е хаць у Саў ля ны 
Яш чэ ча ты ры га ды та му ў вё ску Саў ля-

ны ка ля Бе ла сто ка ез дзі ла ма ла аў то бу саў 
га рад ской ка му ні ка цыі і толь кі ад ной лі ніі 
„13”. Ка лі як раз не бы ло па са жыр ска га аў-
то бу са, не ма та ры за ва ныя жы ха ры гэ та га 
ся ла ча ста ха дзі лі 2 км пеш шу з кан ца ву-
лі цы 42 Пя хот на га пал ка. Поз нім ве ча рам 
ды ноч чу (асаб лі ва ка лі на два ры ста іць 
поз няя во сень або зі ма) адзі но ка му страш-
на ва та бы ло іс ці ка ва лак да ро гі це раз лес.

За раз гэ та, так бы мо віць, ужо гі сто рыя. 
Ця пер па буд нях аў то бу сы лі ніі „13” ез дзяць, 
па ду маць толь кі, 14 ра зоў у сут кі, а ў вы хад-
ныя на па ла ві ну менш. Ап ра ча та го ў Саў-
ля ны па ча лі ез дзіць аў то бу сы лі ніі „1”: па 
буд нях тры ра зы і толь кі па ся род дня ды 
ў ня дзе лі... шэсць ра зоў, між ін шым, та му, 
каб саў ля не і не толь кі яны маг лі да е хаць 
у кас цёл у Гра баў цы на ня дзель нае на ба-
жэн ства і вяр нуц ца да до му (па су бо тах 
у Саў ля ны не ез дзіць ні ад на „адзін ка” га рад-
ской ка му ні ка цыі). (яц)

Ула дзі мір СІ ДА РУК

      Biu ro Głów ne
      Je ro ni mo Mar tins Pol ska S.A.
      ul. Dol na 3
      00-773 War sza wa

Поль скае Мі ха ло ва і бе ла ру ская 
Свіс лач ра зам хо чуць збі раць 
еў ра са юз ныя срод кі ў 2021-
2027 га дах. Абод ва рэ гі ё ны ўжо 

пла ну юць су пра цоў ні цтва па бу ду чай 
за яў цы на срод кі ЕС у рам ках но вай пра-
гра мы «Поль ш ча — Бе ла русь — Ук ра і на» 
на 2021-2027 га ды. У но вай фі нан са вай 
пер с пек ты ве ЕС яна бу дзе рэ а лі за ва ны 
ў рам ках «Еў ра пей ска га тэ ры та ры яль на-
га су пра цоў ні цтва», мэ тай па лі ты кі згур-
та ван ня Еў ра пей ска га Са ю за (Ін тэр рэг, 
пра ект рэ гу ля ван ня) і но ва га Ін ст ру мен-
та су сед ства, між на род на га су пра цоў ні-
цтва і раз віц ця (пра ект па ста но вы), які 
за ме ніць іс ну ю чы Еў ра пей скі ін ст ру мент 
су сед ства. У каст рыч ні ку прад стаў ні кі 
Свіс ла чы ў Бе ла ру сі пры ня лі ўдзел у су-
стрэ чы з мэ рам го ра да Мі ха ло ва Мар-
кам На зар кам. Гэ та яш чэ адзін су мес ны 
пра ект абод вух рэ гі ё наў. Ме сяц ра ней 
Ра да гмі ны Мі ха ло ва на кі ра ва ла зва рот 
ад нос на ства рэн ня пе ша ход на га пе ра-
хо ду ў Ялоў цы. Зва рот быў на кі ра ва ны 
прэм’ ер-мі ніст ру Рэс пуб лі кі Поль ш ча Ма-

тэ ву шу Ма ра вец ка му, Мі ні стэр ству ўнут-
ра ных спраў і ад мі ніст ра цыі, а так са ма 
дэ пу та там, якія за ся да юць у Пар ла мен ц-
кай гру пе па Бе ла ру сі.

Мі ха ло ва і Свіс лач лу чыць асаб лі вая 
су вязь — жы ха ры абедз вюх па-

меж ных аб лас цей не толь кі су се дзі, але 
і ча ста ся мей ні кі. Гэ та су пра цоў ні цтва 
пра цяг ва ец ца здаў на. За раз так са ма 
важ на саб раць срод кі ў рам ках іс ну ю чых 
са цы яль ных су вя зей для раз віц ця абод-
вух рэ гі ё наў.

Бе ла ру ская дэ ле га цыя хо ча суп ра цоў-
ні чаць з на мі. Для нас гэ та так са ма 

шанц на раз віц цё, — ка жа Марк На зар ка, 
бур га містр Мі ха ло ва. — У рам ках бу ду-
чай пер с пек ты вы мы ха це лі б саб раць 
срод кі на раз віц цё ту рыз му, пра соў ван-
не, але так са ма і мя жы, ін ве сты цыі 
ў дзяр жаў ную сфе ру. Су пра цоў ні цтва 
і су мес нае на быц цё срод каў ЕС бы ло б 
яш чэ ад ным на ту раль ным кро кам у суп-
ра цоў ні цтве абод вух струк тур. Мы ўжо 

мо жам ка заць пра жы вое су пра цоў ні-
цтва, ка лі га вор ка ідзе пра спорт і куль ту-
ру. Бе ла ру скі бок за пра сіў нас у Свіс лач 
у лі ста па дзе. У гэ ты час мы пла ну ем пад-
пі саць па гад нен не аб суп ра цоў ні цтве.

Су пра цоў ні цтва Мі ха ло ва і Свіс ла чы 
ўжо з’яў ля ец ца част кай між на род най 

пра цы над бу ду чай пра гра май. Як па ве-
дам ляе Су мес ны тэх ніч ны сак ра та ры ят 
Пра гра мы тран с г ра ніч на га су пра цоў ні-
цтва «Поль ш ча — Бе ла русь — Ук ра і на» 
прад стаў ні кі Поль ш чы, Бе ла ру сі і Ук-
ра і ны ўпер шы ню суст рэ лі ся ў рам ках 
Су мес на га ка мі тэ та па праг ра ма ван ні 
(СКП) для пад рых тоў кі но вай пра гра мы. 
У склад СПК вы лу ча юц ца прад стаў ні-
кі на цы я наль ных і рэ гі я наль ных улад, 
а так са ма ўста но вы, якія прад стаў ля юць 
эка на міч ных і са цы яль ных пар т нё раў, 
а так са ма гра ма дзян скую су поль насць 
усіх трох кра ін. Са мая вя лі кая праб ле ма 
СПК адап та ваць бу ду чую пра гра му да 
ас ноў ных па трэб рэ гі ё на і лю дзей, якія 
там жы вуць.

(лук)

У Га рад ку ня ма ўжо пя кар ні, за во да 
«Ка ро», ня ма студ ні ля ву лі цы Кры вой, 
з якой на ша сям’я бра ла ва ду. Я так са ма 
вы рас вель мі даў но і ўжо вя лі кі. Я жы ву 
ў вя лі кім го ра дзе. Я ўсё яш чэ па мя таю 
рэ цэпт гэ та га хле ба. Толь кі што той хлеб 
ін шы.

Ця пер не трэ ба ад п раў ляць бо жую 
ка роў ку па хлеб у не ба. Ця пер мож на 
ку піць хлеб у кра ме «Bied ron ka» ў Мі ха-
ло ве. Гэ та на Пад ляш шы, ка ля 10 кі ла-
мет раў ад Га рад ка. Мая сям’я і сяб ры ез-
дзяць ту ды на па куп кі. Як ве да еш, ту ды 
пры яз джае шмат жы ха роў з блі жэй шых 
гмін. Яны ча ста куп ля юць што-не будзь 
па г.зв. Га зет цы. Яны ро бяць па куп кі на 
не каль кі дзён, на два тыд ні, на свя ты. 
Ад лег лас ці да кра мы ад до ма на Пад-
ляш шы ча ста боль шыя, чым стан дар т на 
ў Поль ш чы.

Я не ве даю, ці Ты, «Бяд рон ка», ве да-
еш, што поль скія бе ла ру сы жы вуць у гэ-
тых гмі нах.

Коль касць поль скіх гра ма дзян, якія 
ма юць бе ла ру скую на цы я наль насць, 
у ад па вед нас ці з На цы я наль ным пе ра пі-

сам на сель ні цтва і жыл ля 2011 го да, та-
кая: гмі на Гай наў ка — 2107 ча ла век; гмі-
на Нар ва — 1456 ча ла век; гмі на Бельск-
Пад ляш скі — 2601 ча ла век; гмі на На раў-
ка — 1520 ча ла век; у го ра дзе Гай наў ка 
— 5100 ча ла век, гмі на Га ра док — 1117 ча-
ла век; го рад Бельск-Пад ляш скі — 4806 
ча ла век; гмі на Мі ха ло ва — 435 ча ла век; 
гмі на Заб лу даў — 1030 ча ла век.

Я ду маю, што ся род іх ёсць так са ма 
ва шы клі ен ты. Яны куп ля юць там, як 
і ўсе.

Да ра гая «Бяд рон ка», у мя не ёсць 
та кая прось ба да Ця бе. Я пра шу вас 
вы да ваць (пры нам сі раз на год) свой 
рэк лам ны бю ле тэнь па-бе ла ру ску. Лю дзі 
чы та юць та кую га зет ку, і яна да па ма гае 
ім у па куп ках.

24 са ка ві ка гэ та га го да На цы я наль-
ная біб лі я тэ ка апуб лі ка ва ла па пя рэд нія 
вы ні кі што га до ва га дак ла ду пра стан 
чы тан ня ў Поль ш чы. Па вод ле апы тан ня, 
пра ве дзе на га на мя жы лі ста па да і снеж-
ня 2018 го да, 37% рэс пан дэн таў за я ві лі 
пра чы тан не па мен шай ме ры ад ной кні-
гі за апош нія два нац цаць ме ся цаў. Так 

што 63% не пра чы та лі ні вод най кні гі !!! 
Не ве даю, ці ёсць у поль скіх бе ла ру саў 
та кія дас ле да ван ні чы тан ня па-бе ла ру-
ску. Я ду маю, што не.

Бе ла ру ская мо ва як род ная хут чэй 
ужо па мі рае. На гэ тай мо ве не так шмат 
маг чы мас цей чы тан ня. Ха ця тут так са-
ма ёсць пісь мен ні кі і па э ты. Вы да юц ца 
ў Бе ла сто ку (па-бе ла ру ску) «Ні ва» і «Ча со-
піс»). Ча сам у мяс цо вых, му ні цы паль ных 
га зет ках суст ра ка юц ца ар ты ку лы на 
гэ тай мо ве.

Крам ныя га зет кі чы та юц ца (ці ка ва, 
коль кі лю дзей іх чы тае? Больш, чым 
кніг?) час цей.

Я ду маю, што Твая рэк лам ная га зет ка 
да па мо жа та кім чы нам за ха ваць на цы я-
наль ную ідэн тыч насць.

Ці, па мен шай ме ры, маг ла б Ты ўвес ці 
ў про даж га зе ты і кні гі мяс цо вых бе ла ру-
скіх пісь мен ні каў.

З па ва гай, з на дзе яй не ад каз
Дар’ юш ЖУ КОЎ СКІ

Ад кры ты ліст
Да ра гая «Бяд рон ка»,
свой ліст Та бе пач ну з май го вер ша.
Я ўжо не па мя таю,
Хто ска заў мне ў пер шы раз:
«Бо жая Ка роў ка, па ля ці ў не ба,
Пры ня сі мне ка ва лак хле ба»
Ці бы ло гэ та на лу зе за КА РО,
Ці...
Ка лі квіт не лі дзьму хаў цы,
Мы та ды збі ра лі,
Бо жых ка ро вак-ся мік ро па чак,
Пак лаў шы іх на па лец,
Па сы ла лі гэ тых ма лых ку зу рак,
У не ба па хлеб для ўсіх нас,
Мы ка за лі ім ці ха гэ ты за га вор,
Ве рыў шы, што гэ та здзей с ніц ца,
І мы бу дзем ес ці лу стач кі хле ба,
З га ра доц кай пя кар ні,
Які, па вод ле рэ цэп та ма мы,
Па лі ем ва дой з на шай студ ні,
І па сып лем цук рам,
Што ста яў у шаф цы на ніж няй па лі цы,
А Бо жая ка роў ка ня хай да лей
Слу хае на шу шчы рую дзі ця чую прось бу.

Мі ха ло ва і Свіс лач
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За тое бы ло вы ступ лен не Ста ніс ла вы 
Ка раль ке віч з Бе ла сто ка, якая абу ры ла-
ся на ра шэн не Га рад ской уп ра вы Бе ла-
сто ка, дзе „na wnio sek mniej szoś ci oraz 
Ko a lic ji Oby wa tel skiej zos tał przeg ło so wa ny 
wnio sek o zab ra nie pat ro na uli cy Zyg mun ta 
Szen dzie la rza Łu pasz ki. Na sze śro do wi sko 
dzia ła czy opo zyc ji an ty ko mu nis tycz nej, śro-
do wi sko kom ba tan c kie uczes t ni czy ło w po-
sie dze niu tej ra dy, pro tes to wa ło. I zdzi wio na 
by łam, że nie pro tes to wa li i nie by li wte dy 
na sa li star si kom ba tan ci. I za in te re so wa na 
jes tem sta no wi skiem tych star szych kom ba-
tan tów, któ rzy wal czy li jesz cze przed 56-m 
ro kiem. Są ta cy i się nie odzy wa ją! Na sa li wi-
dzę rów nież żoł nie rzy, to jest waż na spra wa, 
przed s ta wi cie li służb. Nie tyl ko żoł nie rzy, ale 
przed s ta wi cie li służb. Nie na le ży cho wać gło-
wy w pia sek, trze ba od waż nie po wie dzieć co 
myś li my o ta kiej sy tu ac ji. Bar dzo pro szę sza-
now nych pań stwa że byś my zmy li tę hań bę 
na ho no rze na sze go pięk ne go mias ta, któ re 
mia ło od wa gę naz wać imie niem ma jo ra Zyg-
mun ta Szen dzie la rza Łu pasz ki jed ną z ulic. 
Któ re mia ło od wa gę wy bu do wać pom nik 
je go sa ni ta riusz ce z 5 Wi leń skiej Bry ga dy AK 
In ce. I zwra cam się o pod ję cie uch wa ły al bo 
za ję cie sta no wi ska prze ciw s ta wia ją ce go 
się tej ha nieb nej rze czy”. Быў яш чэ адзін 
вы сту поў ца та кой жа са май мен таль най 
кан ст рук цыі, які за я віў, м.інш., што ў ІНП 
не па він ны пра ца ваць та кія асо бы, якіх 
вы ні кі на ву ко вых дас ле да ван няў не су па-
да юць з яго ўлас ны мі па жа дан ня мі...

Прэ зас бе ла стоц ка га ад дзя лен ня 
ІНП Пётр Кар дэ ля вы ка заў ся ад моў на 
на конт ра шэн ня Га рад ской ра ды, на зваў 
яго не па ра зу мен нем, шо кам.

Ас ноў ны да клад „Скра дзе нае дзя-
цін ства” за чы та ла Ан на Ада мус з вар-
шаў ска га ад дзя лен ня ІНП. Ска за ла яна, 
м.інш., што кож ная круг лая га да ві на, 
у тым вы пад ку 80-я га да ві на вы бу ху 
Дру гой су свет най вай ны, схі ляе нас да 
рэф лек сіі. Паў сюд на га во рыц ца пра 
звыш 6 мі льё наў поль скіх ах вяр Дру гой 
су свет най вай ны. У іх лі ку ка ля трох 
мі льё наў скла лі гра ма дзя не ІІ РП яў рэй-
ска га па хо джан ня. Гэ ты лік не аха піў усіх 
ах вяр, м.інш. ах вяр г.зв. са вец кіх чы стак, 
ва лын скай раз ні ды тых асоб, якія, ха ця 
ад па ка лен няў жы лі на поль скіх зем лях, 
пас ля 1945 го да ста лі гра ма дзя на мі 
ін шых дзяр жаў, Лі тоў скай, Бе ла ру скай 
і Ук ра ін скай рэс пуб лік; тыя ах вя ры, ча-
ста па ля кі, бы лі ўлі ча ны як ах вя ры тых 
дзяр жаў. Вар та яш чэ да даць, што ў су вя-
зі з па лі тыч най аб ста ноў кай у Поль ш чы, 
а так пап раў дзе пад са вец кай аку па цы-
яй, нель га бы ло па лі чыць тых асоб, якія 
ў 1945-1946 га дах па роз ных пры чы нах 
не ме лі маг чы мас ці вяр нуц ца ў кра і ну. Га-
лоў ным чы нам бы лі гэ та жаў не ры Поль-
скіх уз б ро е ных сіл на За ха дзе, а так са ма 
па ля кі, якія на зем лях даў ніх Ус ход ніх 
крэ саў, а пас ля вай ны ў но вых гра ні цах, 
бы лі арыш та ва ны і дэ пар та ва ны ў ла ге-
ры. Лік тых асоб ва га ец ца ка ля мі льё на 
шас ці сот ты сяч. Ад ным з най больш па-
лі чаль ных лі каў з’яў ля ец ца зап рэ зен та-

ва ны ў 2009 го дзе ра парт, па вод ле яко га 
ў час пер шай са вец кай аку па цыі ў 1939-
1941 ды ў 1944-1945 га дах за гі ну ла 
пры нам сі 150 ты сяч асоб — гэ та пац вер-
джа ны пай мен на лік ах вяр. Ін шы ра парт, 
які ў на ву ко вым аба ро це, па дае, што лік 
са вец кіх ах вяр мо жа да хо дзіць да двух 
мі льё наў, але ча ка ем чар го вых на ву ко-
вых дас ле да ван няў. Вя до ма на пэў на, 
што з ня мец кіх рук згі ну ла ад 5476 ты-
сяч па ля каў да 5675 ты сяч. Гэ ты лік ахоп-
лі вае 2700-2900 ты сяч па ля каў яў рэй ска га 
па хо джан ня. Да гэ та га лі ку трэ ба так са ма 
пры лі чыць 100 ты сяч асоб за мар да ва ных 
на Ва лы ні ў рам ках г.зв. ва лын скай раз ні, 
ка ля шас ці дзе ся ці ты сяч на Ва лы ні і ка ля 
са ра ка ты сяч асоб ва Ус ход няй Ма ла поль-
ш чы.

У лі ку гэ тых ах вяр бы лі так са ма дзе ці, 
най больш у час зброй ных кан ф лік таў бе за-
ба рон ныя. Так бы ло, м.інш. у час Пер шай су-
свет най вай ны, ка лі ра сі я не пры мя ня лі так-
ты ку спа ле най зям лі і ў вы ні ку бе жан ства 
дзе ці па мі ра лі з го ла ду ці з бяз дом нас ці. 
І ў кож ным зброй ным кан ф лік це так дзе ец-
ца. Але ў ча се Дру гой су свет най вай ны бы-
ла зап ла на ва на і скру пу лёз на зрэ а лі за ва на 
пла на вая эк стэр мі на цыя поль скіх дзя цей 
яў рэй скай на цы я наль нас ці. Так са ма бы-
ла зап ла на ва на эк стэр мі на цыя поль скіх 
дзя цей поль скай на цы я наль нас ці. Дру гая 
су свет ная вай на заб ра ла дзя цін ства та га-
час на му па ка лен ню. Ця пе раш нія дас ле да-
ван ні псі хо ла гаў да каз ва юць, што ва ен ная 
траў ма пе ра да ец ца аж у чац вёр тае па ка-
лен не. Стрэс, ляк, рэ прэ сіі, крыў ды пе ра да-
юц ца з па ка лен ня ў па ка лен не. І тыя, якія 
дас вед чы лі ра ска заў баць коў ці дзя доў, 
так са ма пе ра жы ва юць тое, ча го заз на лі іх 
прод кі. Ад нак і тых, якія та кіх ра ска заў не 
чу лі, ас це ра га лі ў трэ цім ці чац вёр тым па-
ка лен нях, што трэ ба за паш ваць хар чы на 
вы па дак вай ны, што трэ ба ха ваць зо ла та, 
бо мо жа быць вай на. Та кія траў ма тыч ныя 
дос ве ды мо гуць быць пе ра да ва ны на ват 
ця гам звыш дзе ся ці па ка лен няў. У іх лі ку 
гра мад скія праб ле мы, якія кра на юць жы-
ха роў поль скіх зя мель, а так са ма бы лых 
са вец кіх рэс пуб лік — схіль насць да злоў-
жы ван ня ал ка го лем мо жа пе ра да вац ца 
не га тыў ны мі эмо цы я мі з па ка лен ня ў па ка-
лен не; зна чыць, дос вед тае траў мы тры вае 
звыш дзе ся ці па ка лен няў паз ней. Вар та 
да даць, што нем цы і са ве ты не зніш чы лі 
дзя цін ства вы ключ на жы ву чым та ды дзе-
цям, але і іх чар го вым наш чад кам.

Га лоў най ро ляй дзя цей, якую вы зна чы лі 
ім ка ты, бы ла ро ля на зі раль ні каў. Ба ча чы 
чу жое ўзбро е нае вой ска, яны ад чу ва юць 
паг ро зу. Да лей дэ пар та цыі, за бой ствы, 
гвал ты...

Чар го вая ка тэ го рыя гэ та ах вя ры. 
У 1939-1945 за мар да ва на два мі льё ны 
поль скіх дзя цей, у гэ тым лі ку 1800 ты сяч 
дзя цей скла лі асо бы менш чым 12-га до-
выя. У лі ку двух мі льё наў 600 ты сяч гэ та 
поль скія гра ма дзя не яў рэй скай на цы я наль-
нас ці. Эк стэр мі на цыя яў рэй ска га на сель ні-
цтва па ча ла ся ў 1939 го дзе. Дзя цей за чы-

ня лі ў ге тах, дзе гі ну лі га лод най смер цю. 
Вы бух ня мец ка-са вец ка га кан ф лік ту ў 1941 
го дзе пры пя ча таў лёс яў рэй скай гра мад-
скас ці. У 1942 го дзе на сту пі ла лік ві да цыя 
ге таў — дзя цей ра зам з баць ка мі вы во зі лі 
ў ла ге ры зніш чэн ня ў Трэб лін ку, Са бі бор, 
Бэл жэц, Май да нак, Аў ш віц, дзе ма лых 
дзя цей за га зоў ва лі. Вар та так са ма пры га-
даць, што ў рам ках ге не раль на га ўсход ня га 
пла на бы ло зніш та жэн не поль скіх дзя цей. 
Та му што ад ным з за мыс лаў та га час на га 
ўсход ня га пла на бы ло ства рэн не па ка лен-
не ва га пра бе лу, зна чыць за мар да ван не 
та ко га лі ку муж чын, якія маг лі б стаць 
сі лай су пра ціў лен ня і пла дзіць дзя цей. 
У Ге не раль ным Гу бер на тар стве поль ская 
сям’я ме ла пра ва мець ад но дзі ця. Так са ма 
сем’і, якіх вы во зі лі на пры му со выя ра бо-
ты, ста ра лі ся пры му сіць мець ад но дзі ця. 
І вя до мыя та кія рэ ля цыі, ка лі здзяй с няў ся 
пры му со вы аборт. Чар го вая праб ле ма, 
гэ та вы ся лен не поль скіх дзя цей з За мой-
ш чы ны. Ле там 1943 го да на сту пі ла куль мі-
на цыя тых дзе ян няў. 116 ты сяч да рос лых 
асоб бы ло вы ве зе на, у тым лі ку трыц цаць 
ты сяч дзя цей. Тыя дзе ці ўжо ў да ро зе ў Вар-
ша ву па мі ра лі з го ла ду. Ка лі тран с парт да е-
хаў да мес ца прыз на чэн ня, част ка дзя цей, 
якія за да валь ня лі ра са выя кры тэ рыі, бы ла 
скра дзе на і выс ла на ў Гер ма нію ў рам ках 
па лі ты кі ле бен с бор ну. А тыя дзе ці, якія не 
за да валь ня лі ра са вых кры тэ ры яў, бы лі 
пе ра ве зе ны, м.інш. у ла гер у Аў ш віц. Ах вя-
ры гэ та так са ма дэ пар та цыі са вец кім аку-
пан там. На о гул у ча се тых ча ты рох хва ляў 
дэ пар та цый кож ная сям’я не ка га стра ці ла, 
най час цей най с ла бей шых, зна чыць, ма лых 
дзя цей.

Чар го выя ка тэ го рыя гэ та аба рон цы. Па-
ка лен не ха ва нае ў воль най Поль ш чы бы ло 
пры ву ча на да пат ры я тыз му. Ка лі па ча ла ся 
вай на, у кан с пі ра тыў ных струк ту рах дзей ні-
ча ла ка ля дзе ся ці ты сяч гар цэ раў. Най ста-
рэй шыя з іх, якім бы ло больш за 19 га доў, 
зма га лі ся пад ка ман да ван нем АК. Ма лод-
шыя дзе ці вы кон ва лі ін шыя за да чы, на пры-
клад, ма лы са ба таж. А най ма лод шыя, якім 
бы ло менш шас нац ца ці га доў, бы лі су вяз-
ны мі і раз вед чы ка мі. Да кан с пі ра тыў ных 
струк тур пры сту па лі дзе ці, якія ў вы ні ку 
дзе ян няў абод вух аку пан таў ста лі сі ро та мі; 
ча ста бы ло гэ та адзі нае мес ца, дзе маг лі 
раз ліч ваць на ахо ву. Най ма лод шая са ні-
тар ка Вар шаў ска га паў стан ня ме ла во сем 
га доў. На ба ку не за леж ніц ка га пад пол ля 
пас ля 1945 го да бы ло пяць дзя сят ты сяч 
ах вяр; не ка то рыя з іх асі ра ці лі сва іх дзя цей 
— чар го вая гру па ах вяр.

Чар го выя ка тэ го рыя гэ та аб ма ну тыя, 
якія зма га лі ся на ба ку ці то ня мец ка га, 
ці са вец ка га аку пан таў. Са вец кі аку пант 
пра па на ваў су пра цоў ні цтва, на пры клад 
не ка то рым прад стаў ні кам нац мен шас цей, 
аб ляг чаў кар’ е ры ці то ў дзяр жаў най ад мі-
ніст ра цыі, ці ў вай ско вай ад мі ніст ра цыі.

Чар го выя ка тэ го рыя гэ та ака ле ча ныя, 
гэ та тыя, якія што дзён на су ты ка лі ся з люд-
скім цяр пен нем. Най важ ней шы сін д ром 
ва ен на га сі ро цтва — аж паў та ра мі льё на 

дзя цей бы ло поў ны мі або част ко вы мі 
сі ро та мі. Ака ле ча ныя гэ та лі та раль на ака-
ле ча ныя фі зіч на, якім не бы ло маг чы мас ці 
ме ды цын ска га вы ля чэн ня. Ка ля 320 ты сяч 
дзя цей бы ло фі зіч на ака ле ча ных і пат ра ба-
ва ла не ад к лад най ме ды цын скай да па мо гі. 
Не вя до мы лік дзя цей, якія пат ра ба ва лі 
псі хі ят рыч най апе кі, гэ тых траў маў та ды 
ніх то не дас ле да ваў. Тыя дзе ці, якім у 1940-
1960-х га дах ніх то не па ка заў ма раль ных 
ары ен ці раў, уця ка лі ці то ў ал ка га лізм, ці 
ў зла чын ную дзей насць.

Апош няя ка тэ го рыя дзя цей гэ та эміг-
ран ты; гэ та тыя, якія з пек ла Сі бі ры ра зам 
з ар мі яй Ан дэр са ўцяк лі, якія ба дзя лі ся па 
цэ лым све це, г.зв. tułacze dzie ci. Гэ та ва сям-
нац цаць ты сяч дзя цей, якія не маг лі вяр нуц-
ца ў сваю кра і ну. У гэ тым лі ку эміг ран таў 
трэ ба пом ніць пра тых, якія да 1939 го да 
пра жы ва лі на Ус ход ніх крэ сах, а ў 1945 го-
дзе ста лі гра ма дзя на мі ін шай дзяр жа вы. 
Не ка то рым з тых асоб ні ко лі не даз во ле на 
вяр нуц ца на ват у пас ля ва ен ную Поль ш чу.

У вы ні ку Дру гой су свет най вай ны згі-
ну да два мі льё ны дзя цей, у тым лі ку шас-
ць сот ты сяч з яў рэй скай гра мад скас ці. 
Дзвес це ты сяч дзя цей бы ло зня во ле ных 
у рам ках па лі ты кі ле бен с бор ну. З гэ та га 
лі ку пас ля вай ны ў Поль ш чу вяр ну ла ся ад 
пят нац ца ці да трыц ца ці ад сот каў, але яны 
вяр та лі ся ў Поль ш чу як нем цы — іх жыц цё 
бы ло да кан ца зла ма нае. Ад ста пя ці дзе ся-
ці да ста ся мі дзе ся ці ты сяч дзя цей бы ло 
дэ пар та ва на на тэ ры то рыю та га час най 
Ра сіі. З та го лі ку ва сям нац цаць ты сяч 
вый ш ла з ар мі яй Ан дэр са. Ка нец вай ны 
— во сем з па ло вай мі льё наў дзя цей, з іх 
тры ста двац цаць ты сяч па він на ат ры маць 
не ад к лад ную ме ды цын скую да па мо гу. 
Паў та ра мі льё на дзя цей сі ро та мі. Не каль кі 
мі льё наў дзя цей хва рэе псі хіч ны мі хва ро ба-
мі. Кож нае дзі ця, якое заз на ла вай ны, з тае 
вай ны ні ко лі не вый ш ла.

Столь кі Ан на Ада мус. Вар та да гэ та га да-
даць яш чэ і та кія дас ле да ван ні псі хо ла гаў, 
пра якія на кан г рэ се не згад ва ла ся. Ме на-
ві та дзі ця чая па мяць не толь кі пе ра да ец ца 
чар го вым па ка лен ням, але ча ста дзі ця чы 
мен та лі тэт тры вае і ў да рос лым жыц ці. Ме-
на ві та да рос лыя не заў сё ды выз ва ля юц ца 
са свай го дзя цін ства, цяпер уяў ля ю чы ся бе 
ней кі мі су пер ме на мі. Апо стал Па вел у Пер-
шым пас лан ні ка рын фя нам пі саў: „Ка лі 
я быў дзі цём, то як дзі ця га ва рыў, як дзі ця 
ду маў, як дзі ця раз ва жаў; а ка лі стаў муж чы-
нам, то па кі нуў дзі ця чае”. Але ча ла век ня се 
ў да рос ласць і траў мы свай го дзя цін ства, 
якія вя дуць да та го, што ён гля дзіць на вон-
ка вы свет нас ця ро жа ны мі ва чы ма, ба ча чы 
ў бліж нім ней кую паг ро зу, а на ват во ра га. 
З гэ та га ах во та да пя чы та му бліж ня му, на-
пры клад, ус х валь ван нем та кой асо бы, да 
якой, у сваю чар гу, той бліж ні нас ця ро жа-
ны. Асаб лі ва ж лёг ка да ец ца су пер мен ства 
ці su permęstwo ў ад но сі нах да мен ша га, да 
мен шас ці. З та го і „гань ба” ад заб ран ня цац-
кі, наз вы ву лі цы, пры све ча най спрэч на му 
ге рою.

vАляк сандр ВЯР БІЦ КІ

Ва ен нае дзя цін ства
6 лі ста па да ад быў ся ў Ва я вод скай 
уп ра ве ІІІ Кан г рэс на цы я наль най 
па мя ці, ла джа ны Ін сты ту там на цы я-
наль най па мя ці і бе ла стоц кім ва я во-
дам. Кан г рэс па чаў ся са спя ван ня 
„Ро ты”. У пра гра ме бы ло ад к рыц цё 
ме ра пры ем ства з удзе лам прэ за са 
ІНП Ярас ла ва Шар ка, які на кан г рэс 
не з’я віў ся, та му ме ра пры ем ства 
ад крыў ва я во да Баг дан Паш коў скі. 
Меў быць інаў гу ра цый ны да клад 
пра Му зей Дру гой су свет най вай ны 
ў Гдань ску, але дак лад чы ка так са-
ма не бы ло.
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Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 15 снежня 2019 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Ста іць дуб, на ду бе два нац цаць 
гнёзд, у кож ным гняз дзе па ча-
ты ры сі ні цы, у кож най сі ні цы па 
ча тыр нац цаць яек — сем чор ных 
і сем бе лых.

Г..
Ад каз на за гад ку № 44: Дым — (Ка ля но са ў’ец ца, а ў ру кі 

ўзяць не да ец ца). Уз на га ро ды — аў та руч кі — вый г ра лі Ме ла нія 
Су рэль, Вік то рыя Бар коў ская, Кі рыл Ня ме цін скі з Арэш ка ва, 

Мар цін Га лён ка з Нар вы, Юля Клім чук, Але на Пят роў ская, Фра-
нэк Бя ган скі, Юля Астап чук з НШ свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія ў Бе-

ла сто ку, Зо ся Які мец, Да від Мар то нік з За лук. Він шу ем!

    

Падушачка 
бабулі
Самы блізкі з усіх прадмет – 
падушка пуховая.
Калі шэры ўвесь свет,
у падушкі схове я.
Навалачка грэе дух,
са шчок слёзкі сушыць,
мякенькі гусіны пух
ціха сон варушыць.
Сніцца луг,  зялёны гай,
гускі шчыплюць зелле.
А на навалачцы рай –
гусіна вяселле.
Гусак з гускай шыі гнуць,
белыя, шаўковыя,
гусянятак шнур вядуць
ў лугі атласовыя,
гладдзю пёркі вышыты,
крыжыкам раздолле.
Гусачкі як выліты,
адна ў адну ў полі.
З чарадой гусінай я
ў сон зялёны тэпаю.
Жоўценькай бусінаю
сонца бабкі Стэпы.

Міра ЛУКША

Ка жуць — зда лёк усё лепш ві-
даць!

Мар га ры та Яку боў ская ро дам 
з Адэ сы. Ад ве рас ня вы ву чае бе-
ла ру скую мо ву.

— Яна вы дат ні ца, — хва ліць 
Мар га ры ту на стаў ні ца Ва лян-
ці на Ба бу ле віч, — ім г нен на 
вы ву чае бе ла ру скую мо ву. Я ду-
маю, што яна ў бу ду чы ні пры ме 
ўдзел у прад мет ным кон кур се.

Мар га ры та, па куль ста ла ву-
ча ні цай пя та га «е» кла са, ха-
дзі ла ў бель скую «чац вёр ку». 
У но вую шко лу іш ла з ду шой 
у пят ках. І не та му, што ча ка ла 
яе даў жэй шая да ро га. Не! Яна 
сум ня ва ла ся, ці па лю бяць яе 
ў но вай шко ле.

— Мі ну ла кры ху ча су і я про-
ста не ве ру, — ка жа. — Тут 
у мя не ўжо больш сяб роў як 
у ста рой шко ле. Усе ўсіх лю бяць, 
да па ма га юць.

Аван гард пя та га «е» кла са», 
як пры кме ці лі мы ў час су стрэ-
чы, скла даюць пра ца ві тыя 
і жыц ця ра дас ныя дзяў чат кі.

— Я ха чу наз ваць імя Ксе ні 
Ні чы па рук, — ка жа на стаў ні ца. 
— Яна пі ша гра мат на, без па-
мы лак. І ра зам Маг ду Астап чук, 
Ле ну Ваў та нюк, Ве ра ні ку Хур су 
і Ага ту Сце па нюк. Іх эн ту зі язм 
пе ра да ец ца ін шым сяб роў кам 
з кла са.

Дзяў ча ты са мі рас па вя лі пра 
не за быў ную па ез д ку да Дзе-
да Ма ро за і ўдзел у кон кур се 
«Паз най Бе ла русь». Част ка з іх 
пры ме ўдзел у дэ кла ма тар скім 
кон кур се «Род нае сло ва». Гэ та 
да па мо жа ўзба га ціць слоў нік, 
пап рак ты ка вац ца ў мо ве.

Па коль кі зда ро вую част ку 
кла са скла да юць хлоп цы, мы па-
ці ка ві лі ся іх за ці каў лен ня мі. І, 
вя до ма, па чу лі пра спорт і кам-
п’ ю тар ныя гуль ні.

— І тут ёсць кан ды да ты ў вы-
дат ні кі, — ка жа на стаў ні ца. 
— Вось у апош нім ча се вель мі 

пад цяг нуў ся Кры сты ян Ру ба ха. 
Яш чэ кры ху і ён зраў ня ец ца 
з дзяў ча та мі. І, ма быць, па цяг-
не ўга ру за са бой сяб роў!

Ці бу дзе так пры го жа — час 
па ка жа!

Як па раў няц ца з дзяў чат ка мі?

Пя цік лас ні кі пры го жа і шчы-
ра га ва ры лі пра сва іх лю бі мых 
на стаў ні каў. Як ака за ла ся, у кла-
се ад ны фі ло ла гі! Най больш па-
да ба юц ца ім уро кі ан г лій скай 
і бе ла ру скай моў.

— Ка лі я іш ла ў «трой ку», 

мя не ўсе пу жа лі бе ла ру скай мо-
вай, — прыз на ец ца Мар га ры та 
Яку боў ская, — а як прый ш ла, 
то зра зу ме ла, што гэ та мой лю-
бі мы прад мет. І па зна ёмі ла ся 
з най леп шы мі сяб ра мі. З імі ўсё 
зда ец ца про стым і маг чы мым!

ЗОР КА

Фо та Ган ны Кан д ра цюк
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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 № 44-2019: 
Ве жа, кот, га ра, сок, сві та нак, сня да нак, 

на, код, та та, на вык, ка за, юха, міг, па ра-
ход, та та, на ра да. Во сень, кіт, жук, на га, 
сказ, ас но ва, ве ды, гід, ба тат, Іра, ра нак, 
ар, ка нат, юха, Ака, ход, Ада.

Уз на га ро ды, нак лей кі, вый г ра лі На тал-
ля Кад лу боў ская з Бель ска-Пад ляш ска-
га, Юля За сім, Іа ан на Му сюк з НШ свсв. 
Кі ры лы і Мя фо дзія ў Бе ла сто ку, Ма цей 
Дзяр ман скі з За лук, Са ра Дэр пен ская, 
Аліў ка По рац з Нар вы, Ка ця ры на Су-
рэль, Габ ры е ля Крась ко з Арэш ка ва, 
Вік то рыя За леў ская, Дар’я Нес ця рук 
з Ор лі.

Він шу ем!

Ці ёсць на Пад ляш шы 
та кі дом, у якім ця-
гам бя гу ча га го да 
не за хоў ва лі свян-

цо най ва ды? Ды ча му цэ нім 
ва ду са свя тых кры ніц? Ці па ду-
ма лі вы хоць раз пра гэ та?

Ва да, як пер ша сты хія, заў сё-
ды яві ла ся ле ка вым срод кам. 
Яна так са ма слу жы ла ў ле ка-
вых за мо вах і прад каз ван ні 
бу ду чы ні. Апош нюю спра ву 
ілюст руе на род ная пры каз ка: 
Ска за ла, як у ва ду гля ну ла! 
Гэ та пра лю дзей з па ра нар-
маль ны мі здоль нас ця мі, якія 
ўме юць «пра чы таць» у ва дзе 
на ды хо дзя чыя няш час ці ці хва-
ро бы. На ша Пад ляш ша, як даў-
но пры кме ці лі лю дзі звон ку, 
у гэ тых спра вах — кас міч ны 
фе но мен.

З да па мо гай ва ды пра во-
дзяць у нас амаль усе ры ту а лы 
і аб ра ды, у тым лі ку рэ лі гій-
ныя. Ва да, як свед чаць ста рыя 
пад ляш скія пес ні, ра ней да па-
ма га ла зла дзіць «кан такт» 
на знач ную ад лег ласць. Яш чэ 
на шы пра баб кі ве ры лі ў та кую 
«ка му ні ка цыю» і спя ва лі свае 
па жа даль ныя пес ні над ра кой 
ці ка ло дзе жам. Праў да, усё 
гэ та гу чыць над та за гад ка ва, 
быц цам сап раў д ная ма гія. Але 
тут ня ма мес ца на здзіў лен не. 
Ду ша бе ла ру саў над та моц на 
аб’ яд на ная са све там пры ро-
ды, ад туль столь кі маг чы мас-
цей!

Сён ня ра ска жам вам пра ва-
ду. Наш ад рэ зак ад рэ да га ва ны 
па вод ле кніж кі Але ны Кор шак 
«Бе ла ру ская мі фа ло гія для дзя-
цей».

Ва да
На шы прод кі дзя лі лі ва ду на 

ня бес ную і зям ную. Лі чы лі, што 
ў зям ных во дах ха ва ец ца змей 
— сім вал зла і хва роб. Ве ры лі, 
што ня бес ную ва ду па сы лае 
св. Ілья (у языч ніц кія ча сы Пя-
рун). У вёс цы Даб ры ва да спя ва-

юць пес ню пра свя то га Юрыя, 
якія клю чом ад к ры вае зям лю 
і пры но сіць лю дзям і жы вё ле 
дождж і тра ву. За гэ та яму ўюць 
вя ноч кі з зё лак і пры аз даб ля-
юць імі ро гі жы вё лы.

Ва да бы ла з ча ла ве кам ад на-
ра джэн ня па смерць. Но ва на ро-
джа нае дзі ця хрыс ці лі ў ва дзе, 
каб та кім чы нам да лу чыць 
яго да гра ма ды. Пад час вя сел-
ля баць кі ас вя ча юць ма ла дых 
свян цо най ва дой. У не ка то рых 
мяс цо вас цях аб лі ва лі ва дой гас-
цей, якія еха лі з ма ла дой у ха ту 
хлоп ца.

Свян цо най ва дой ас вя ча юць 
у нас ма гі лы прод каў.

Ва да не аб ход ная ў на род най 
ме ды цы не. Та кую ва ду за маў ля-
юць сак рэт ны мі «ма літ ва мі», 
якія на род ныя ле ка ры ат ры ма лі 
ў спад чы ну ад сва іх пра ба бак ці 
сва я коў. Най боль шай сі лай, па 

ўяў лен ні на шых прод каў, ва ло-
да ла ва да з трох кры ніц, дзе зна-
хо дзяц ца цэр к вы. Лю дзі лі чы лі 
ва ду ле ка вай, ка лі ў ёй ва ры лі ся 
ве лі код ныя яй кі або якой па мы-
лі іко ны.

З ва дой звя за на шмат ма гіч-
ных па вер’ яў. На пры клад, каб 
у ха це квіт не ла ба гац це, трэ ба 
ў Но вы год па мыць ру кі і твар 
ва дой з ма не та мі. Усе ве да ем 
пра ку паль скую ва ду, якая 
ачыш ча ла ад скур ных хва роб 

і прыш чоў. На Пад ляш шы жы-
вая ве ра пра ачыш чаль ную моц 
ва ды ў Чы сты чац вер пе рад Вя-
лі кад нем. Той, хто па мы ец ца 
да ўсхо ду сон ца, бу дзе ўвесь год 
зда ро вы! Так са ма мно га ў нас 
свя тых кры ніц. Са май вя до май 
і ча роў най з’яў ля ец ца «Кры нач-
ка» у Бе ла веж скай пуш чы. Ад 
гэ та га мес ца наз ва ны на ват цар-
коў ны фэст — Кры нач ка. Свя та 
ў дру гі і трэ ці дзень вес на вой 
«Трой цы» пры цяг вае мо ра пі-
ліг ры маў.

    
Грэ та ТО МА ЛЯ
Ка ва лё вы Груд, ПШ у Мі ха ло ве

Гэ та Грэ та
Ле там па бы ваць на лу гу,

За га раць і квет кі аг ля даць,

Во сен ню ко ле ры раз г ля даць,

Ліс ця поў ныя жме ні збі раць.

Зі мой не ўклю чаць тэ ле ві за ра,

Толь кі з ба бу ляй па бы ваць.

(гак)

У Га ра док пры быў Аў гус цін 
Гры шын. Ён ро дам з Ра сіі. Наш 
госць рас па вёў пра тра ды цый-

ную, эт ніч ную му зы ку. Яна на ра дзі-
ла ся ад пра нік нен ня гу каў пры ро-
ды. Ра ней у Ра сіі лю дзі спра ба ва лі 
пе рай маць гу кі жы вёл і ва ды.

Спа дар Аў гус цін прад ста віў нам 
спе вы ў гор ле і ін ст ру мен ты, якія зда-
лі ся нам вя лі кай на ві ной. Гэ та бы ло 
неш та ін шае, ад нак мы ад чу лі шмат 
су поль на га з на шай куль ту рай. Ве ра-
год на, та кі сам твор чы ме тад пры мя-
ня лі і на шы жы ха ры Га ра доч чы ны, 
кра і ны ахі ну тай ча роў ны мі гу ка мі 
пры ро ды.

Оля Ва ра но віч і Юля Мар коў ская, 
VIII клас ПШ у Га рад ку

Лю дзі пе рай ма лі гу кі жы вёл і ва ды

Ф
от

а 
Г.

К.

Карнэлія Порац з Нарвы ў ролі бабкі-гадалкі
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Бе ла ру скі хор пес ні і тан ца 
«Ва сі лёч кі» 23 лі ста па да 
ў Па чат ко вай шко ле № 3 
з да дат ко вым на ву чан нем 
бе ла ру скай мо ве імя Яра са ла-

ва Ка сты цэ ві ча ў Бель ску-Пад ляш скім 
свят ка ваў свой юбі лей — 55-год дзе 
дзей нас ці. Да гэ та га вя лі ка га му зыч на га 
ме ра пры ем ства доў га рых та ва лі ся ха ры-
сты «Ва сі лёч каў» пад наг ля дам свай го 
ма стац ка га кі раў ні ка Мі ко лы Фа дзі на 
і ха рэ ог ра фа Люд мі лы Фа дзі ны і па-ак-
цёр ску зап рэ зен та ва лі ся пе рад пуб лі-
кай. На свят ка ван не пры бы лі так са ма 
па пя рэд нія ма стац кія кі раў ні кі і спе ва кі, 
якія доў гія га ды за хап ля лі бяль ш чан. 
Мно га пуб лі кі саб ра ла ся ў вя лі кай спар-
тыў най за ле бель скай «трой кі» і бы лі 
ра ды, што маг лі па слу хаць бе ла ру скія 
пес ні і па гля дзець ха рэ аг ра фіч ныя рас п-
ра цоў кі з бе ла ру скі мі на род ным тан ца мі, 
які мі суп ра ва джа лі свой спеў ха ры сты 
«Ва сі лёч каў». Ра зам са сва і мі па пя рэд-
ні ка мі ўжо 55 га доў пра па ган ду юць яны 
бе ла ру скую куль ту ру на Бе ла сточ чы не 
і ў Поль ш чы, вы сту па лі ў мно гіх га ра дах 
Бе ла ру сі: у Мін ску, Грод не, Ві цеб ску, Коб-
ры не, Сло ні ме, Бе ра ста ві цы, Смар го ні, 
Пру жа нах і ін шых мяс цо вас цях.

— Наш бе ла ру скі хор «Ва сі лёч кі» паў-
стаў во сен ню 1964 го да ў Бель ску-Пад-
ляш скім. Я та ды жыў у Па сын ках і, даз-
наў шы ся аб на бо ры да хо ру, па ста на віў, 
што бу ду ў ім спя ваць. Аж но шэсць асоб 
з Па сы нак та ды ўсту пі лі ў наш хор. Пры-
яз джаў я та ды на рэ пе ты цыі з сяб ра мі на 
ма та цык ле, а зі мой да бі ра лі ся пяш ком. 
Мы та ды бы лі ма ла ды мі і вель мі ха це ла-
ся нам спя ваць свае пес ні. У нас бы ло 
не пас рэд нае су тык нен не з бе ла ру скай 
куль ту рай і на шы мі тра ды цы я мі, якія мы 
вы нес лі з род ных вё сак. Я та ды быў так-
са ма вель мі ак тыў ным ка рэс пан дэн там 
і пі саў ар ты ку лы ў «Ні ву». Як пісь ма но сец 
у сва ім ра ё не за ты дзень я пра да ваў на-
ват па 240 па а соб ні каў «Ні вы», што бы ло 
вель мі доб рым вы ні кам і на ват га лоў ны 
рэ дак тар Ге ор гій Вал ка выц кі пры яз джаў 
да мя не да моў і дзя ка ваў за так пас пя хо-
вае рас паў сюдж ван не на шай га зе ты. Быў 
я ак тыў ным так са ма ў БГКТ. Усе на шы 
су поль ныя дзе ян ні, ра зам з вы сту па мі з хо-
рам «Ва сі лёч кі», да ва лі нам ра дасць, што 
мо жам ад к ры та іс ці ў на род з бе ла ру скай 
куль ту рай, бе ла ру скім сло вам, пес няй і тра-
ды цы яй, — ра ска заў яш чэ да па чат ку ме ра-
пры ем ства Ула дзі мір Ве ся лоў скі.

Як адзі ны Ула дзі мір Ве ся лоў скі спя вае 
ў «Ва сі лёч ках» ад са ма га па чат ку, ха ця во-
сем га доў не вы сту паў у хо ры, ка лі пра ца-
ваў на Ук ра і не.

Пер ша па чат ко ва хор «Ва сі лёч кі» ар га ні-
за ваў ся пры Бель скім ад дзе ле БГКТ. Пас-
ля ха ры сты па ча лі дзей ні чаць пры Бель-
скім до ме куль ту ры і пры ім дзей ні ча юць 
па сён няш ні час. Ма стац кі мі кі раў ні ка мі хо-
ру ў шас ці дзя ся тых га дах бы лі Аляк сандр 
Лу ка шук, Юры Шур бак, Мі хал Ар ты се віч 
і Сця пан Ко па. Най даў жэй, бо з 1970 го да 
па 1990 год, ма стац кім кі раў ні ком «Ва сі лёч-
каў» быў Сяр гей Лу ка шук, шмат га до вы ды-
рэк тар Бель ска га до ма куль ту ры. У 1973 го-
дзе хор пры няў наз ву «Ва сі лёч кі». Паз ней 
з хо рам пра ца ва лі Алі на Не гя рэ віч, Ула дзі-
мір Са хар чук і Мі ко ла Мя жэн ны. З 2007 
го да ма стац кім кі раў ні ком «Ва сі лёч каў» 
з’яў ля ец ца Мі ко ла Фа дзін, яко га вы дат ны 
рэ зуль тат пра цы бы ло ві даць у час юбі лей-
на га вы сту пу «Ва сі лёч каў». Пры быў шыя на 
свят ка ван не па пя рэд нія ма стац кія кі раў ні-
кі і спе ва кі ме лі маг чы масць па гля дзець 
зай маль ны вы ступ ця пе раш ня га скла ду 
хо ру, з яко га па ча ло ся юбі лей нае ме ра пры-
ем ства.

— Тут, у спар тыў най за ле на шай «трой-
кі», доб рая ат мас фе ра і мы це шым ся, што 
на шы пес ні і тан цы так доб ра ўспры ма юц-
ца. Мы ў «Ва сі лёч ках» пра цу ем у ка рысць 
на шай куль ту ры, за ах воч ва ем ін шых спя-
ваць бе ла ру скія пес ні і ву чым лю біць род-
ную мо ву. Каб доб ра зап рэ зен та вац ца, мы 
мно га трэ ні ра ва лі ся, мно га спя ва лі і тан ца-
ва лі, — ска жуць паз ней ха ры сты.

У па чат ку свят ка ван ня за про ша ных 
гас цей пры ві та ла Аль ж бе та Фі ё нік — ды-

«Ва сі лёч кі» 

рэк тар Бель ска га до ма куль ту ры, які 
бель ска му хо ру да па ма гаў ар га ні за ваць 
юбі лей нае ме ра пры ем ства. Пад ляш скі 
ва я во да Баг дан Паш коў скі і бур га містр 
Бель ска-Пад ляш ска га Ярас лаў Ба роў скі 
ўру чы лі ха ры стам «Ва сі лёч каў» уз на га ро-
ды. «За ла ты крыж за слу гі» ат ры маў Ула дзі-
мір Ве ся лоў скі, «Ся рэб ра ны крыж за слу гі» 
— На дзея Фе да ро віч, а «Брон за вы крыж 
за слу гі» — Ва сіль Іва нюк, Ан на Клім чук 
і Ма рыя Краў чук. Га на ро выя ад зна кі мі ніст-
ра куль ту ры і на цы я наль най спад чы ны 
РП «Зас лу жа ны для поль скай куль ту ры» 
ат ры ма лі Ні на Бя лец кая, Ва лян ці на Ка-
лен да, Бар ба ра Ан д ра юк, Алі на Мін ке віч, 
Ва лян ці на Заб роц кая, Мі хал Ма це юк, Ян 
Троц, Юры Дзе мя нюк, а вась мі ін шым ха-
ры стам бы лі ўру ча ны дып ло мы мі ніст ра 
куль ту ры і на цы я наль най спад чы ны РП за 
рас паў сюдж ван не на род най куль ту ры. Хор 
пес ні і тан ца «Ва сі лёч кі» і яго ар га ні за цый-
ны кі раў нік Ні на Бя лец кая ад мар шал ка 
Пад ляш ска га ва я вод ства ат ры ма лі «Га на-
ро вую адз на ку Пад ляш ска га ва я вод ства», 
якую ўру чыў на мес нік мар шал ка Пад ляш-
ска га ва я вод ства Марк Ма лі ноў скі. Уз на-
га ро ды бур га міст ра Бель ска-Пад ляш ска га 
за дзей насць у ка рысць куль ту ры ат ры-
ма лі ар га ні за цый ны кі раў нік хо ру Ні на 
Бя лец кая і ма стац кі кі раў нік хо ру Мі ко ла 
Фа дзін. Га на ро выя гра ма ты ха ры стам 
ад Куль тур на га цэн т ра Бе ла ру сі пры Па-
соль стве Рэс пуб лі кі Бе ла русь у Вар ша ве 
ўру чы ла яго ды рэк тар Іло на Юрэ віч. За чыт-
ва лі ся він ша валь ныя лі сты, між ін шым, 
ад мі ніст ра куль ту ры Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
Юрыя Бон да ра. На свят ка ван не пры бы лі 
так са ма на мес нік дэ ка на Бель скай ак ру гі 
про та і е рэй Юрый Ба га цэ віч, па сол Сей ма 
Яў ген Чык він, на мес нік стар шы ні ГП БГКТ 
Ва сіль Се гень, войт Бель скай гмі ны Ра і са 
Ра ец кая, бель скія рад ныя, гос ці з Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь, ды рэк тар ПШ № 3 Пётр Ні ка-

ла юк-Ста сюк, ды рэк та ры ін шых бель скіх 
уста ноў і прад стаў ні кі му зыч ных ка лек ты-
ваў, якія па він ша ва лі ха ры стаў з юбі ле ем. 
Ха ры сты «Ва сі лёч каў» учу лі мно га цёп лых 
слоў, па жа дан няў і ат ры ма лі мно га кве так.

— Мы тут спя ва ем у га лоў ным ап ра ца ва-
ныя бе ла ру скія на род ныя пес ні, але част ка 
на ша га рэ пер ту а ру скла да юць аў тар скія 
бе ла ру скія тво ры. Ця пер мно га но ва га 
ў на шым рэ пер ту а ры. Пад рых та ва лі мы 
ці ка выя ха рэ аг ра фіч ныя рас п ра цоў кі 
фраг мен таў бе ла ру скіх на род ных тан цаў. 
Па коль кі сён ня юбі лей нае свят ка ван не, 
бу дуць да па ма гаць нам са стаў ляць акам-
па не мент му зы кан ты з Грод на, — ска заў 
яш чэ да вы сту паў ма стац кі кі раў нік хо ру 
«Ва сі лёч кі» Мі ко ла Фа дзін.

Пры сут ная на свят ка ван ні ма стац кі 
кі раў нік сту дзі вод скай «Жэ мэр вы» Ан на 
Фі ё нік пра ін фар ма ва ла, што ў час май стар-
кла саў ву чы ла ха ры стаў «Ва сі лёч каў» вя-
до мым на Бель ш чы не ў мі ну лым тан цам 
«па дыс пан» і «ка ра пет». Стан ца ва лі іх ра-
зам з ва каль ным ка лек ты вам «Ве чар ні ца» 
з Уні вер сі тэ та за ла то га ве ку з Коб ры на. Пе-
рад тан ца мі «Ве чар ні ца» зай маль на вы сту-
пі ла з ці ка вым пе сен ным рэ пер ту а рам, да-
ю чы пад ме ну бель ска му хо ру і спя ва ю чы 
ра зам з «Ва сі лёч ка мі». Ні на Бя лец кая ўдак-
лад ні ла, што ў час юбі лей на га ме ра пры ем-
ства ха це лі зап рэ зен та ваць раз на род ны 
рэ пер ту ар і ра шы лі ся за спя ваць так са ма 
па-поль ску, па-ра сій ску і па-яў рэй ску.

— «Ва сі лёч кі» спя ва юць вель мі доб ра. 
Нам па да ба юц ца бе ла ру скія на род ныя пес-
ні і тан цы ў іх вы ка нан ні, — за я ві лі спе ва кі 
з бе ла ру ска га хо ру «Ар ля не» з Ор лі, яко га 
ма стац кім кі раў ні ком так са ма з’яў ля ец ца 
Мі ко ла Фа дзін. «Ар ля не» так са ма вы сту пі-
лі ў час юбі лей на га свят ка ван ня.

— Ат мас фе ра ў на шым хо ры доб рая, 
коль касць ха ры стаў боль шае, а ма стац кі 
кі раў нік Мі ко ла Фа дзін, асо ба з вы шэй шай 
му зыч най аду ка цы яй і вя лі кі мі ўме лас-
ця мі, ста ра ец ца мно га му нас на ву чыць 
і пад бі рае ці ка вы рэ пер ту ар для на шых 
вы сту паў. Нам вель мі па да ба юц ца на шы 
род ныя пес ні і мы хо чам пра па ган да ваць 
на шу бе ла ру скую куль ту ру. Ра шы лі ся мы, 
што пес ні бу дзем па паў няць фраг мен та мі 
на род ных тан цаў, якія вы кон ва ем згод-
на з рас п ра цоў ка мі на ша га ха рэ ог ра фа 
Люд мі лы Фа дзі ны. Мы ра ды, што гэ та 
па да ба ец ца пуб лі цы, — за я ві лі ха ры сты 
«Ва сі лёч каў».

— Хор «Ва сі лёч кі» вы дат на спя вае 
мно га ап ра ца ва ных на род ных бе ла ру скіх 
пе сень. У іх вы ка нан ні ці ка вы так са ма не-
ап ра ца ва ны фаль к лор. У ха ры стаў ёсць вя-
лі кія ак цёр скія здоль нас ці і яны зай маль-
на вы сту па юць з ін с цэ ні роў ка мі на род ных 
аб ра даў, — ска за ла Аль ж бе та Фі ё нік — ды-
рэк тар БДК і спе цы я ліст па тэ ат раль най 
дзей нас ці.

«Ва сі лёч кі» на свят ка ван не пад рых та ва-
лі і ці ка ва зап рэ зен та ва лі ка рот кую аб ра да-
вую сцэн ку «Пра дай, ба буш ка, быч ка».

— Мы це шым ся, што сён ня саб ра ла ся 
так мно га лю дзей і нам уру чы лі мно га 
адз нак. Він ша ван ні і пах валь ныя сло вы 
пад ба дзёр ва юць нас да да лей шай пра цы 
ў ка рысць бе ла ру скай куль ту ры і да яш чэ 
боль шай ак тыў нас ці на ша га хо ру, — за я ві-
ла ар га ні за цый ны кі раў нік «Ва сі лёч каў» 
Ні на Бя лец кая і па дзя ка ва ла за ад зна кі, 
уз на га ро ды, па да рун кі і па жа дан ні, а так са-
ма па дзя ка ва ла ха ры стам і ін шым вы сту-
па ю чым. Пад час юбі лей на га свят ка ван ня 
мож на бы ло па гля дзець фо та вы ста ву 
і па зна ёміц ца з хро ні ка мі і бук ле там, вы да-
дзе ным да 55-га до ва га юбі лею хо ру пес ні 
і тан ца «Ва сі лёч кі». Ар га ні за цый ны кі раў нік 
«Ва сі лёч каў» Ні на Бя лец кая ўдак лад ні ла, 
што вы ста ва, бук лет, пла ка ты і ба не ры, 
якія ты чы лі ся хо ру, бы лі рэ а лі за ва ны ў рам-
ках пра ек та і фі нан са ва лі ся срод ка мі з бю-
джэ ту Пад ляш ска га ва я вод ства. Вя ду чая 
ме ра пры ем ства, ды рэк тар Бель ска га до ма 
куль ту ры Аль ж бе та Фі ё нік, пра ін фар ма ва-
ла пуб лі ку, што юбі лей нае свят ка ван не з’яў-
ля ец ца 1250 кан цэр там хо ру пес ні і тан ца 
«Ва сі лёч кі». Праз яго пра ві ну лі ся сот ні спе-
ва коў, з якіх мно га ўжо па мер ла. Хві лі най 
маў чан ня саб ра ныя ўша на ва лі Мі ко лу Іван-
чу ка і Мі ко лу Ваў ры но ві ча — ха ры стаў, якія 
вы сту па лі яш чэ на юбі леі 50-год дзя дзей-
нас ці «Ва сі лёч каў». Ад імя хо ру ды рэк тар 
Аль ж бе та Фі ё нік па дзя ка ва ла су ар га ні за та-
рам свят ка ван ня, спон са рам і мас ме ды ям, 
якія тры ма лі пат ра нат над ар га ні за цы яй 
юбі лей на га свят ка ван ня, у тым лі ку «Ні ве».

vТэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

ад с вят ка ва лі 55-га до вы юбі лей 

n «За ла ты крыж за слу гі» ат ры маў Ула дзі мір Ве ся лоў скі (дру гі зле ва) 
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v Ці Вы пом ні це сва іх дзя доў?

— Мой баць ка Мі хал 1923 го да на ра джэн-
ня з Кры вя тыч, а ма ці Аляк сан д ра 1922 
го да на ра джэн ня, у дзя во цтве Бя ро за, са 
Шчы тоў.

Дзед кі Бя ро зы не па мя таю, бо я на ра дзіў-
ся ў са ка ві ку, а на Вар ва ру дзед ка па мёр; 
я ўжо па чы наў ха дзіць. То ма ма ўспа мі на-
ла, што я ха дзіў ка ля дзед ка: „Дзед ку, дзед-
ку”, а дзед ка ка заў: „За бя ры це, бо я ўжо 
бу ду на той свет вы бі рац ца; я ўжо з та бою 
не бу ду ха дзіць”.

А дзед ка са ста ра ны баць кі па хо дзіў з Тап-
чы кал. Ба бу ля Па лаш ка з Кры вя тыч бы ла 
за Ку лі кам у Ма лін ні ках, а ка лі ён па мёр, 
та ды пры сту піў да яе Пост.

v Што Вам вя до ма пра бе жан ства 
прод каў?

— Ба бу ля Ак се ня гэ та дру гая жон ка май го 
дзед ка па ма ме. Ра сказ ва ла ма ма, што 
ка лі дзед ка пры вёз яе пас ля бе жан ства 
ў Кры вя ты чы, то тут рас ла толь кі кра пі ва. 
І ска заў: „О, тут мы бу дзем жы лі”. Ні чо га 
не за ста лі. Гэ тая ха та, у якой жы вём, бы ла 
па бу да ва на пас ля бе жан ства, амаль сто 
га доў та му.

v У Дру гую су свет ную вай ну?

— Баць ка быў на пры му со вых ра бо тах 
у Сак со ніі, ка ля Лей п цы га. Ка лі бам бі лі 
Лей п цыг, то ўсё дры жа ла. Кам пен са цыі 
за тыя ра бо ты баць ка не ат ры маў, ха ця 
свед кі бы лі.

v Ва ша ся мей ства?

— Брат Мі ка лай з 1948 го да, ся стра Ма ры-
ся з 1950, я і па кой ная ся стра Ве ра 1957 
го да на ра джэн ня.

v Шко ла?

— Яш чэ паў го да ха дзіў у ста рую шко лу 
ў Мо ра. Ву чы лі з Ор лі Ні на Вой на, Люд мі ла 
Бэ зюк, Та ня Шай коў ская, паз ней дай ш ла 
Та і са Ка цэй ка.

Па мя таю, як вяс ною на да ро зе ка ля шко-
лы раз лі ва ла ся ва да, што не прай с ці. То 
ча сам і не ха дзі лі ў шко лу, бо як за хо дзі лі 
пра мок лы мі, то су шы лі ся. Пас ля, ужо ў но-
вай шко ле, то бы ло фа хо ва.

У школь ным бу дын ку жы лі на стаў ні кі Бар-
він скі, Ба ра вік, Па до лец і Зін ке віч. Вуч няў 
бы ло ка ля ста шас ці дзе ся ці — мно га. (По-
тым у бы лым школь ным бу дын ку ла дзі лі 
за ба вы ды ска-по ла; спы ні лі ка лі па ча лі 
га рэць ста до лы, а за раз там вы раб ля юць 
ку хон ную мэб лю).

Кон чыў вось мы клас і пай шоў у праф ву-
чы ліш ча ў Гай наў ку, на спе цы яль насць 
сле сар-ме ха нік.

v У шко лу да яз джа лі; якая бы ла та ды 
ка му ні ка цыя з Кры вя тыч?

— Ха дзі лі тры кі ла мет ры на чы гу нач ны 
пры пы нак Ар лян ка; пры пын ку Мо ра 

та ды яш чэ не бы ло. Ва го ны бы лі з мно-
гі мі дзвяр мі, хо лад на. Пом ню, што яш чэ 
ез дзі лі тар пе ды — два сі нія ва го ны. Да-
яз джа ла мно ства асоб: і Ор ля ха дзі ла, 
і Ру ду ты пры яз джа лі, Ага род ні кі, Кры вая, 
Шчы ты, Мік ла шы, Га ла ды, Ка ша лі — усе 
збі ра лі ся. У Ар лян цы яш чэ ся да лі, а ў Бе-
ра зо ве ўжо так да бі ва лі, што як се ляд цы 
ў боч цы еха лі. З Бель ска так са ма да яз-
джа лі на ра бо ту. І ве се ла бы ло. А пас ля, 
як спы ні лі рух цяг ні коў, то мне не ве ры ла-
ся, што зноў рэй кі зро бяць. Паз ней, ка лі 
я пра ца ваў у Гай мак ле се, між за вод скія 
спа бор ні цтвы ла дзі лі. А ця пер у Гай наў цы 
ні чо га ня ма, і го рад брыд кі, за пуш ча ны. 
Бо Бельск, які ён ёсць, ка лі за е дзеш, то 
чы ста ва ты.

v Бы лі і пэ ка э саў скія аў то бу сы...

— Паз ней пус ці лі, не каль кі ў дзень, у Ор-
лю з Гай наў кі праз Кры вя ты чы. Ка лісь па 
ня дзе лях кур сі ра ваў аў то бус з Ду біч, то 
ў Кры вя ты чах збі ра ла ся столь кі лю дзей 
у цар к ву, што ўсіх не за бі раў. А пас ля поў д-
ня аў то бус з Ор лі вяр таў ся праз Кры вя ты-
чы.

v А хто пер шым у вёс цы меў свой са-
ма ход?

— Фе дзя Ка ноп ля меў „Сы рэн ку”, пас ля 
„Маск ві ча” і мя не ім вёз да шлю бу. У Ор лі 
пер шы меў Жа бін скі — „Вар ша ву-гар бу са”, 
Пе ця Ка цэй ка „Сы рэн ку”, Янак На за рэ віч 
„Вар ша ву”...

v Вой ска?

— Слу жыў у 1974-1976 га дах. Пе рад вой-
скам пра ца ваў пры ват на на бу до ве ў Нар-
бу та ў Ме ляш ках за Га рад ком. А ў ва ен ка-
ма це быў за пі са ны на курс ка ман дзі раў 
ад дзя лен няў, але на той курс не па ехаў. 
Ха це лі мя не па ка раць і ад ра зу ў За масць 
у Тэх ніч ную шко лу вай ско вай аві я цыі. Быў 
пры аб с лу гоў ван ні са ма лё таў — рых та ваў 
ка та пуль ты ў „лі мах”. Пас ля шко лы пе ра-
вя лі мя не ў Свід ні цу, Пол чын-Здруй за Ка-
ша лі нам. Кры ху слу жыў на аэ рад ро ме, але 
най больш у ан га рах пры са ма лё тах. Быў 
я ка ман дзі рам ад дзя лен ня і па моч ні кам 
стар шы ны ро ты, за гад ваў рот ным ма га зі-
нам.

v Як ад но сі лі ся ў вой ску да лю дзей з 
Ус хо ду?

— Бы лі г.зв. Дні са вец ка га кі но на тэ ле-
ба чан ні. Ма ла ды роч нік му сіў аг ля даць 
Дзен нік; і аг ля да лі. Але „на шы” хлоп цы 
з Жэ шаў ска га ха дзі лі і ка ца па ва лі; то 
я не мог та го сцяр пець. Паз ней, ка лі ўжо 
меў чын кап ра ля, то дзя жу рыў у ка зі но. 
І су стрэў я там ук ра ін ца, быў швей ца рам. 
Ён да ве даў ся, што я — пра ва слаў ны і мы 
раз маў ля лі па-на ша му. Ска заў ён, што 
пра жыў дзя сят кі га доў і сва ёй мо вы 
не чуў. І зап ра шаў мя не ў свой дом, але 
я па ба яў ся ту ды ха дзіць. А пас ля бы лі 
са мною ў час ці Пётр На за рэ віч з Ор лі, 
Та ран та з Тап чы кал і Пётр Кар зун з Мік ла-
шоў. Я з Кар зу ном пай ш лі да та го дзед ка 
і Кар зун ча ста яго ад вед ваў, і піў; за тое, 
пэў на, і даў жэй пас ля слу жыў. Па мя таю 
та ко га сяр жан та ўкра ін ца, які доў гі час 

мя не вы пыт ваў, 
ад куль я да клад-
на па хо джу. І ка лі 
я ехаў у вод пуск, то 
за гад ваў мне: „Wa-
nia, masz przy wieźć 
krza kó wę, tam u was 
go nią”. У вод пу скі пры яз-
джаў, але на па быў кі ча ста 
ез дзіў у Быд гашч да доб ра га 
сяб ра Мар ка Шы мань ска га.

v Ці бы ла пра па но ва астац ца кад ра-
вым вай ско вым?

— Так. І ця пер шка дую, што ад мо віў.

v Ці бра лі Вас у за пас?

— Ужо пас ля ме ся ца ха це лі ўзяць, але не 
ўзя лі.

v А пар тыя? Мно гім пра па на ва лі...

— Пар тый ным не быў. Двой чы мя не за-
піс ва лі: пер шы раз у вой ску, а дру гі раз 
у Кры вя ты чах, ка лі на зна чы лі мя не ка-
мен дан там па жар ні каў у на шай вёс цы. То 
я абу мо віў — ка лі ат ры ма ем па жар нае аб-
ста ля ван не. Абя ца лі даць — не да лі. У нас 
сак ра та ром быў Ва ло дзя Шэр шань. Ха цеў 
мне даць пар т бі лет, але я не ўзяў. У на шай 
вёс цы бы ло шмат пар тый ных, толь кі што 
пас ля, ка лі ча го не ат ры ма лі, са мі ад ра ка-
лі ся.

v Пас ля вой ска?

— У 1976 го дзе вый шаў з вой ска, а ў 1977 
ажа ніў ся. А жон ка Ве ра, са Ста ро га Бе ра-
зо ва, мож на ска заць, прый ш ла да до му 
са ма. Аку рат ста ла на ра бо ту ў кал га се бух-
гал тар кай. Кан то ры яш чэ та ды ў вёс цы 
не бы ло; і так па зна ёмі лі ся. Пас ля вой ска 
кры ху пра ца ваў трак та ры стам у ба зе ў Мо-
ры.

v Як у той час бы ло з да ступ нас цю 
трак та роў для ін ды ві ду аль ных гас па-
да роў?

— Свой трак тар, ру скі, ку пі лі ў 1978 го дзе, 
бы лі на на дзе лы. На ша сям’я ў той час ме-
ла най больш гек та раў у вёс цы. Поль скія 
трак та ры „трыц цат кі” бы лі доб рыя, а ча му 
за во зі лі ру скія — та го не ра зу мею. Ха ця ця-
пер то я свой ру скі хва лю, бо ўжо столь кі 
га доў яго маю, што за той час тую трыц-
цат ку за ез дзіў бы. Баць ка ха цеў боль шы 
трак тар, бо ж вя лі кая гас па дар ка бы ла. Не 
прыз на ва лі, аж у рэш це рэшт ледзь та го 
„Вла дзі мір ца” ат ры маў.

v Гас па дар кай ва ло даў Ваш баць ка. Ці 
ён зай маў ся ней кай сель ска гас па дар-
чай спе цы я лі за цы яй?

— Баць ка зай маў ся вы рош ч ван нем але і-
стых рас лін — іль ну, рап су. Ва зі лі зда ваць 
у Ягуш то ва, у Ля не ва, а пас ля зра бі лі 
склад ка ля Ор лі, з бо ку Ру дут. (Ка ля 1980 
го да ноч чу вы со кія ста гі льну зга рэ лі ў па-
жа ры і дзей насць скла да за тух ла — М. М.)

v А пас ля ат ры ман ня гас па дар кі ад 
баць кі чым Вы зай ма лі ся?

— Ка лі я пе ра няў гас па дар ку, то па чаў 
куп ляць ма шы ны, на пры клад, пер шым 
у Кры вя ты чах ку піў прэс, ня мец кі. Ця гам 
двац ца ці га доў га да ваў ма лоч ных ка роў 
— со рак штук. Меў умяш чаль нік і ўсё. Гас-
па дар ка бы ла ме ха ні за ва на — спі хан не 
гною, на мес цы ва да. Ма лад няк пас віў. 
Ка роў пас віў толь кі тры-ча ты ры ме ся цы, 
на дру гую ата ву, бо пер шую збі раў. Заў сё-
ды на за паш ваў се на.

v Ва ша пры ват нае жыц цё, дзе ці?

— Сын Марк і дач ка Аня. Сын быў дзе-
сяць га доў ма на хам, пас ля па зна ёміў ся 
з дзяў чы най і вый шаў. Пас ля лі цэя ха цеў 
ву чыц ца на ба цюш ку, але быц цам не бы-
ло мес ца. І па сту піў у Тэ а ла гіч ную ака дэ-
мію, год па ву чыў ся і пе рай шоў у Яб ла чы-
на, быў ды я ка нам у Сі ма на ў Ло дзі. Да та-
го быў так са ма ў Гру зіі, у Кі ры ла ў Маск-
ве. З Ло дзі пай шоў у Суп расль і вый шаў. 
Маю ўну ка Се ра фі на. Дач ка пас ля лі цэя 
так са ма скон чы ла тэ а ла гіч ную шко лу 
ў Вар ша ве; і там пра цуе ў „Плею”.

v Як мож на па раў наць Ва ша дзя цін-
ства з ця пе раш нім?

— Ка лі я быў ма лы, то баць ка жня яр кай 
жаў, зап ра жэ па ру ко ней. Паз ней з’я ві ла ся 
ка сіл ка. Меў так са ма сно па вя зал ку, з пяць 
га доў. Але быў эска эр, то ра бі лі лю дзям 
пас лу гі. Пас ля трэ ба бы ло два дні ма ла-
ціць. У вёс цы бы лі ма шы ны. Та ды яш чэ не 
бы ло сі ла во га элек т ра то ку. Аб с лу гоў ваць 
ма ла тар ню збі ра лі ся лю дзі, і свая сям’я 
пры яз джа ла. Ру ха ві ком быў най перш „Эс”, 
а пас ля элек т ра ру ха вік, але пат рэб ная 
бы ла скрын ка на стаў бе і пад клю чэн не да 
лі ніі.

Пас ля быў кам байн „Ві сту ля” — не бы ло 
ў ім умяш чаль ні ка на збож жа, трэ ба бы ло 
чап ляць мяш кі.

І зда роўе бы ло, і час, і ве се ла бы ло. Та дыш-
няе жыц цё бы ло вя сё лае — не сум нен на. 
Мой унук ве дае толь кі ноў т бук, тэ ле ві зар, 
кам п’ ю тар і больш ні чо га. Ся дзеў бы цэ лы 
дзень і там пстры каў тыя гуль ні. І ця пер 
но гі ба ляць. А ка лісь прый дзеш да ха ты, 
ага: „Ма еш тое і тое, толь кі ўро кі ад ра бі”. 
Хут чэй па бя жыш, наж неш зел ля ці ча го, 
свін ням. І па бя жыш бе гаць і гу ляць. А ця-
пер уну ка на ро вар не вы га ніш.

Ка лісь у шко ле 8 са ка ві ка — ака дэ мія, Руз-
д во — ака дэ мія, скет чы Ян кі Ку па лы. Ву чы-
лі ся, у шко ле па ста ноў кі ста ві лі. А ця пер 
тое ды ска-по ла і ска чуць як тыя ба ра ны 
на па шы.

Раз мо ва з Янам ПО СТАМ, пен сі я не рам 
з Кры вя тыч Ар лян скай гмі ны, 
1954 го да на ра джэн ня.

Ка лісь ве се ла 
бы ло ў вёс цы

vМі хал МІН ЦЭ ВІЧ

чытайцеF11
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110 га доў з дня на ра джэн ня

ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРА

На пя рэ дад ні пе ра па ха ван ня па рэш т-
каў Ка сту ся Ка лі ноў ска га ў Віль ні тэ ле ка-
нал „Бел сат” пра вёў апы тан не пра гэ тую 
по стаць на ву лі цах бе ла ру скіх га ра доў. 
Вы нік ака заў ся больш чым сум ны. Яго на-
зы ва лі і пісь мен ні кам, і па э там, і ар хі тэк-
та рам, і ства раль ні кам бе ла ру скай аз бу кі, 
і ма ста ком. Пры чым адзін з апы та ных 
звя заў імя Ка лі ноў ска га з ней кім паў стан-
нем су праць поль скай ула ды. Та кія ад ка-
зы бе ла ру саў свед чаць аб тым, што яны 
ўжо ўшчыль ную наб лі зі лі ся да выз на чэн-
ня „ман кур ты”.

Зра зу ме ла, што на ват пры та кой не а баз-
на нас ці ў ай чын най гі сто рыі ў звы чай ных 
лю дзей, бы лі і за ста нуц ца тыя, хто ра зу ме-
юць — без на цы я наль на га по гля ду на мі ну-
лае не мо жа быць ні я кай на цы я наль най 
са ма свя до мас ці, а зна чыць, не мо жа быць 
і ўлас на на ро да. І ме на ві та дзя ку ю чы та кім 
руп ліў цам у су свет ным па ву цін ні з’яў ля юц-
ца сай ты на гі ста рыч ную тэ ма ты ку, як, на-
пры клад, „Гі сто рыя Бе ла ру сі”.

Да дзе ны сайт зна хо дзіц ца ў ін тэр нэ це 
па ад ра се http://www.bel his to ry.com і вы-
гля дае да во лі пры ваб на, хоць і про ста. Ад-
ра зу бач на, што ён ство ра ны на плат фор-
ме Wor d p ress і мае да стат ко ва для та го, 
каб да сяг нуць сва ёй мэ ты — пуб лі ка ваць 
ар ты ку лы, якія ў ас ноў ным грун ту юц ца на 
ана лі зе роз ных гі ста рыч ных кры ніц, та кіх 
як пра мыя пе рак ла ды, ме му а ры, дзён ні кі, 
пе ра пі ска, а так са ма свае ўлас ныя мер-
ка ван ні гі сто ры каў. Пра гэ та рас па вя да-
ец ца на ста рон цы „Аб пра ек це”, вый с це 
на якую зна хо дзіц ца ўвер се цэ ла га вы яў-
лен ня по бач з вый с ця мі на неш мат лі кія 
ін шыя руб ры кі.

„За да ча пра ек та — збі ран не і пуб лі ка-
цыя ў кан с пек тыў най фор ме тэк ста ва га 
і вы яў лен ча га ма тэ ры я лу звя за на га з гі-
сто ры яй, куль ту рай і ма ста цтвам Бе ла ру-

сі, па чы на ю чы ад пер ша быт ных ча соў да 
кан ца XX ста год дзя, з мэ тай па шы рэн ня 
ве даў пра іх і іх па пу ля ры за цыі. Ар ты ку лы 
для сай та пе ра важ на склад ва юц ца ме та-
дам кам пі ля цыі (што не з’яў ля ец ца пла гі-
я там) на пад ста ве на ву ко вых і на ву ко ва-
па пу ляр ных вы дан няў, на якія аба вяз ко ва 
да юц ца спа сыл кі. Змест тэк сту і пад бор 
ілюст ра цый не з’яў ля юц ца кан чат ко вы мі 
і па хо дзе ат ры ман ня но вай ін фар ма цыі 
мо гуць да паў няц ца і не ад на ра зо ва рэ да-
га вац ца”, — так выз на ча юць ула даль ні кі 
сай та шля хі боль ша га рас паў сю ду гі ста-
рыч ных ве даў. Яны так са ма зак лі ка юць 
на вед валь ні каў да ды я ло гу па тых ці 
ін шых тэ мах, якія зак ра на юц ца ў ар ты ку-
лах, на спе цы яль на ство ра ным на сай це 
фо ру ме.

Вар та ад зна чыць, што фо рум — гэ та так-
са ма ад на са ста ро нак сай та. Пер шыя до пі-
сы там па ча лі з’яў ляц ца пяць га доў та му. Тэ-
мы са мыя роз ныя — пост та та лі тар ная куль-
ту ра, на род нае тка цтва і вы шыў ка, но выя 
гі ста рыч ныя кні гі і гэ так да лей. Та му „Фо-
рум” пе рак лі ка ец ца са ста рон кай „Тэ мы”, 
якая мае па дзе лы на пад руб ры кі — „Вай-
ско вая спра ва”, „Дзяр жаў ны лад”, „Куль ту-
ра”, „На сель ні цтва”, „Рэ гі ё ны” і „Пер са на ліі”. 
Кож ная з іх змяш чае па не каль кі дзя сят каў 
ар ты ку лаў. Вый с ці на іх па зна ча ны ма люн-
ка мі, што пры го жа аз даб ляе сайт.

Ста рон ка „Гі сто рыя” так са ма па дзя ля ец-
ца на пад руб ры кі. Гэ та „Ста ра жыт ны пе ры-
яд”, „Пе ры яд Ру сі”, „Пе ры яд ВКЛ”, „Пе ры яд 
Рэ чы Пас па лі тай”, „Пе ры яд Ра сій скай ім пе-
рыі” і „Най ноў шая гі сто рыя Бе ла ру сі”. Чы та-
чам „Ні вы”, пэў на, бу дзе ці ка вым па зна ёміц-
ца з ар ты ку лам „Пы тан не аб Бе ла сто ку”, 
дзе рас па вя да ец ца пра тое, як ця пе раш ні 
цэнтр Пад ляш ска га ва я вод ства да лу ча лі 
да Бе ла ру сі і ад лу ча лі ад яе.

vАляк сандр ЯКІ МЮК

Бі яг ра фія руп ліў цы бе ла ру скай спра вы 
Яні ны Ка ха ноў скай (дзя во чае проз віш ча 
Ша бу ня) дас ле да ва на вель мі ма ла. Вя до-
ма, што на ра дзі ла ся яна ў Мен ску 26 лі ста-
па да 1909 г. Яе ма ці Эмі лія ха дзі ла ў тую 
са мую шко лу, што і доч кі ра сей ска га ца ра. 
Гэ ты факт з ся мей най бі яг ра фіі згад вае 
ў сваё кні зе Ула дзі мір Ар лоў. Яні на ха дзі-
ла ўжо ў са вец кую шко лу, але бе ла ру ская 
не за леж ніц кая ат мас фе ра ў сям’і (Яні на — 
род ная пля мен ні ца бра тоў Іва на і Ан то на 
Луц ке ві чаў) зво дзі ла на ніш то са вец кую 
ідэ а ло гію, якую прыш чап ля лі звон ку.

У Дру гую су свет ную вай ну бы ла ў Са ю-
зе бе ла ру скай мо ла дзі, по тым зму ша на 
вы ехаць з ра дзі мы. Ле там 1950 г. Яні на Ка-
ха ноў ская апы ну ла ся ў эміг ра цыі, у нью-
йор к скім Гар ле ме. Яна та ды не ве да ла ні 
сло ва па-ан г лій ску і му сі ла за раб ляць на 
жыц цё цяж кай пра цай. Але па вод ле яе 
слоў, ты ся чы кі ла мет раў, што ад дзя ля лі 
ад са вец кіх спец с луж баў, арыш таў і нач-
ных рас ст рэ лаў, бы лі ўра та ван нем і жыц-
цё вай кам пен са цы яй.

Спа да ры ня Яні на бы ла за му жам за 
вя до мым бе ла ру скім дзе я чам Яў ге нам 
Ка лу бо ві чам (Ка ха ноў скім), узяў шы яго 
дру гое эміг ра цый нае проз віш ча. Як згад-
вае Ула дзі мір Ар лоў, ква тэр ка Ка ха ноў-
скай у Іст-Ві лі джы зда ва ла ся му зе ем, 
а яе біб лі я тэ ка скла да ла ся з су цэль ных 
ра ры тэ таў. Ка ха ноў ская ме ла ба га тае 
ра ман тыч нае мі ну лае, сяб ра ва ла з На-
тал ляй Ар сен не вай, вя до мая яна і як ба-
бу ля па пу ляр на га спе ва ка Дан чы ка. Дан-
чык пі саў, што ві зі тоў кай яе не за леж най 
і шчод рай ду шы заў сё ды бы ла ўсмеш ка. 
На ват у ста лым ве ку вель мі лю бі ла па да-
рож ні чаць. Яна вель мі доб ра ма ля ва ла 
і ра бі ла ілюст ра цыі да не каль кіх бе ла ру-
скіх кні жак.

Лю дзі, якія яе ве да лі аса бі ста, згад-
ва лі, як лю бі ла Ка ха ноў ская паў та раць: 
„Я не вя лі кі ча ла век, я про ста доў га жы-

ву”. І смя я ла ся ці хім і доб рым сме хам. 
Спа да ры ня Яні на ні бы лу чы ла су час ных 
бе ла ру саў з на ша ніў ца мі па чат ку ХХ ста-
год дзя. Маг чы ма, лю дзі згад ва лі пра ві ла 
по ці ску трэ цяй да ло ні і, дак ра нуў шы ся 
да гэ тае жан чы ны, ус ве дам ля лі, што як 
бы дак ра на юц ца да Мак сі ма Баг да но ві-
ча, які тры маў на ру ках ма лень кую Яні ну.

Але по вязь бы ла не толь кі сім ва ліч-
ная. Ка ха ноў ская лу чы ла лю дзей і фі зіч-
на. Так ад бы ло ся і з На дзе яй Аб ра ма-
вай, ад ной са ства раль ніц і кі раў ні чак 
дзя во ча га ад дзе ла СБМ. У час вы ез ду 
на цы я наль ных струк тур з Бе ла ру сі ўлет-
ку 1944 г., фак тыч на кі ну тая БЦР, Аб ра ма-
ва му сі ла са ма ра та ваць бліз кіх. Ад та го 
ме ла крыў ду на Ра ду і на ват ра зар ва ла 
кан так ты амаль з усі мі бе ла ру са мі. Пас-
ля скан чэн ня вай ны На дзея Аб ра ма ва 
жы ла ў Мюн хе не, пра ца ва ла ў Ін сты ту-
це вы ву чэн ня СССР. Ме на ві та ад Яні ны 
Ка ха ноў скай бе ла ру сы да вед ва лі ся пра 
жыц цё Аб ра ма вай у Мюн хе не. Ка ха ноў-
ская за ста ла ся ці не адзі най бе ла ру скай, 
з кім бы лая кі раў ніч ка СБМ пад т рым лі ва-
ла па ста ян ныя кан так ты. Спа да ры ня Яні-
на і па ве да мі ла бе ла ру сам Нью-Йор ка 
пад ра бяз нас ці пра смерць Аб ра ма вай. 
Яні на Ка ха ноў ская ат ры ма ла аль бом 
са здым ка мі бы лой кі раў ніч кі СБМ і паз-
ней, ра зам з лі ста мі апош няй, пе ра да ла 
ў Бе ла ру скі ін сты тут на ву кі і ма ста цтва. 
Дзя ку ю чы Ка ха ноў скай сён няш нія гі сто-
ры кі не ма юць праб лем з пі сан нем бі яг-
ра мы На дзеі Аб ра ма вай. Жыц ця люб ная, 
ус меш лі вая спа да ры ня Яні на ста ла сво-
е а саб лі вым луч ні кам па між кі раў ніч кай 
СБМ і су ай чын ні ка мі. Гэт кую ж луч насць 
Ка ха ноў ская ме ла ка лісь ці з На тал ляй 
Ар сен не вай, з Юлья най Ду бей каў скай.

Па мер ла Яні на Ка ха ноў ская ў Нью-
Йор ку 16 лі пе ня 2005 г., па ха ва на на бе ла-
ру скіх мо гіл ках у Іст-Бран с ві ку.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

„Ша ноў ныя су ро дзі чы-бе ла ру сы,
Да ра гія на шыя поль скія і лі тоў скія су-

се дзі і сяб ры.
Сёнь ня мы сьвед кі вя лі кай гі ста рыч-

най па дзеі. На рэш це ге роі на шых трох 
на ро даў, паў стан цы, якія ад да лі свае 
жыць ці за на шу і ва шу сва бо ду, зной-
дуць свой спа чын.

Ка стусь Ка лі ноў скі і яго ныя пап леч-
ні кі ста лі нат х няль ні ка мі бе ла ру ска га 
на цы я наль на-выз воль на га ру ху. Ка лі-

ноў скі стаў сым ба лем ба раць бы бе ла-
ру ска га на ро ду за воль насьць, за свае 
на цы я наль ныя і са цы яль ныя пра вы. 
„Ка го лю біш? Люб лю Бе ла русь” — гэ ты 
па роль вы ка ры стоў ва лі паў стан цы Ка лі-
ноў ска га. Гэ ты па роль ні бы даў штур шок 
да на ра джэнь ня на шай су час най на цыі 
і за ста ец ца на шым па ро лем, на шым дэ-
ві зам па сёнь ня.

Вя лі кі го нар для нас быць сьвед ка мі 
доў га ча ка на га га на ро ва га па ха вань ня 

гэ тых лю дзей. Вя лі кі го нар — пак ла ніц ца 
ім і ўша на ваць іх ную па мяць.

Ге роі-паў стан цы яд на юць на шыя тры 
на ро ды: бе ла ру скі, лі тоў скі, поль скі. 
Мно гія зь іх на ра дзі лі ся на тэ ры то рыі 
ця пе раш няй Бе ла ру сі. Усе яны бы лі пат-
ры ё та мі на шай су поль най гі ста рыч най 
ай чы ны, ста ра даў няй Літ вы. І спа чын 
яны знай ш лі ў го ра дзе, які гэ так са ма 
зьяў ля ец ца сва ім і для бе ла ру саў, і для 
лі тоў цаў, і для па ля каў: у Віль ні.

Ба раць ба, якую вя лі паў стан цы, праз 
55 га доў пась ля іх нае ге ра іч нае сьмер ці 

Зь ве рай у праў ду Ка лі ноў ска га мы пе ра мо жам
Стар шы ня Ра ды БНР Івон ка Сур віл ла і яе на месь ні кі ра зам з прад стаў ні ка мі дзяр жаў на га кі раў ні цтва Лі тоў скай Рэс пуб лі-

кі, Поль ш чы, Ук ра і ны і Рэс пуб лі кі Бе ла русь пры сут ні ча лі на ўра чы стым на ба жэн стве з на го ды па ха вань ня паў стан цаў 1863-
1864 га доў. У су вя зі зь па дзе яй Стар шы ня Ра ды БНР зьвяр ну ла ся да гра мадз кась ці. Тэкст зва ро ту:

пры вя ла да аб вяш чэнь ня не за леж ных 
Бе ла ру скай На род най Рэс пуб лі кі, Лі тоў-
скай Рэс пуб лі кі і Поль ш чы.

Зма гань не Ка сту ся Ка лі ноў ска га і яго-
ных пап леч ні каў слу жыць нам моц ным 
пры кла дам. На ват за біў шы це ла, во ра гі 
ня здо ле лі за біць дух на шай выз воль най 
ба раць бы. І празь дзе ся ці годзь дзі на-
шыя на ро ды пе ра маг лі, бо кі ра ва ла імі 
пра га да Во лі і Сва бо ды.

Не за леж насьць Бе ла ру сі сёнь ня зноў 
пад паг ро зай. Але зь ве рай у на шую 
праў ду, якую так ча ста ўспа мі нае ў сва іх 
ар ты ку лах Ка стусь Ка лі ноў скі, мы пе ра-
мо жам. Бе ла русь бу дзе воль най дэ ма-
кра тыч най кра і най, як на шыя сяб роў скія 
Поль ш ча і Лі тоў ская Рэс пуб лі ка, з кім 
мы ра зам у сёнь няш ні ўра чы сты дзень.

Веч ная па мяць і сла ва на шым ге ро-
ям!”

n Частка сяброў Рады БНР
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01.12 — 07.12

Адгаданка АдгаданкаАдгаданка

(22.03. — 20.04.) Пой дзеш як бу ра; поў ны пос-
пех на пра цы і ў лю боў ных зма ган нях. Ук лю-
чыц ца ген са пер ні цтва. Ся род сяб роў і рад ні 
доб рая ат мас фе ра. Піль нуй ся ад ін фек цый. На 
пра цы прад стаў кі раў ні цтву свае пра па но вы, 
асаб лі ва ка лі ты з пер шых дзён зна ка. 1-5.12. 
мо гуць да ця бе нас ця ро жыц ца ін шыя.
(21.04. — 21.05.) 1-5.12. ня вы гад ныя аба вяз-
кі; вык ру неш ся ад іх, час пра вя дзеш з сяб ра-
мі. Го ра ча ў спаль ні. З ап ты міз мам гля неш на 
свет. Час спры яе на ладж ван ню зна ём стваў. 
1-4.12. ніх то не ад мо віц ца ад су стрэ чы з та-
бою. З 6.12. прач нуц ца ў та бе та лен ты. Не 
ўва ходзь з шэ фам у кан ф лікт, са сту пі да ро гу. 
Пры гра шах па рай ся з кім сь ці. Ды е та не за яц, 
не ўця чэ.
(22.05. — 22.06.) Твая пра ца не пой дзе ўпу-
стую (пе рад кан цом го да бач ны зда быт кі). 2-
4.12. на ўлас ныя во чы ўба чыш праў ду. Мі лыя 
спат кан ні і но выя зна ём ствы. Флір ты і ра ма ны 
хут чэй толь кі ва ўя ве. Не чап ляй ся да рад ні 
і сяб роў. Фі нан сы на плюс. У кар’ е ры па шу-
кай но вых шля хоў, рэк ла муй ся, па ка жы свае 
най леп шыя ба кі. Са зда роў ем не най лепш, бу-
дзеш стом ле ны, са сла бым іму ні тэ там. З 6.12. 
(да 10.12.) аба вяз ко ва сха дзі да ле ка ра.
(22.06. — 23.07.) Не бу дзеш на ра каць на не-
да хоп лю боў ных вы ба раў; не кож най пра па-
но вай му сіш па ка ры стац ца. 1-3.12. мо жаш 
мець уся го па са мыя ву шы! Ве не ра пры цяг не 
да ця бе сяб роў, пад кі не ці ка выя за ду мы. Мо-
жаш на ват су праць ся бе па чаць ней кі флірт. 
З 6 (да 10.12.) у тва ім жыц ці мо жа па я віц ца 
хтось ці, хто зак ру не та бе ў га ла ве. Но выя аба-
вяз кі (іх мно га ў снеж ні) пры меш з пры ем нас-
цю. Прый дуць ці ка выя пра па но вы но вай пра-
цы; з вы ба рам па ча кай да 14-17.12. — бу дзе 
са праў ды фан та стыч ная пра па но ва! Сха дзі 
да ле ка ра. Усю ды бя ры з са бой бу тэль ку з ва-
дой.
(24.07. — 23.08.) Доб ра вы кон вай аба вяз кі. 
Да водзь да кан ца па ча тае. Не пра ва куй во ра-
гаў і не спа ку шай лё су. Ап ты міз му не стра ціш. 
Па бу дзеш дзесь ці да лё ка, хай на ват у ма рах. 
Ад наў ляй ста рыя кан так ты. 2-4.12. аб мяр коў-
вай пла ны на ка нец го да. 1-5.12. ад шу кай ста-
рыя зна ём ствы. З 6.12. (да 10.12.) не пла нуй 
важ ных вы ступ лен няў, служ бо вых су стрэч.
(24.08. — 23.09) Ін ту і цыя ўзмоц ніц ца, пап-
ра віц ца на строй. Бу дзеш шчас лі вы і споў не-
ны. Вель мі доб ры ўвесь сне жань! Афар м ляй 
цяж кія спра вы, — прап х неш усё на чым та бе 
за ле жыць. 1-5.12. моц на ад чу еш, што ця бе 
ка ха юць. Ду шой кам па ніі не бу дзеш. 2-4.12. 
трап на ацэ ніш сі ту а цыю, не да сі вы вес ці ся-
бе пад дур но га ха ту. 6-7.12. не за няд боў вай 
сва іх аба вяз каў. Трап на ацэ ніш кан’ юн к ту ру, 
неў за ба ве бу дзеш мець ад та го ка рыс ці. Хва-
ро бы па він ны ця бе аб мі наць.
(24.09. — 23.10.) Іг рай на ся бе. Толь кі адзін 
мо жаш да сяг нуць мэ ты. Але 1-5.12. не ўдас-
ца та бе аб мі нуць не ад наз нач ных сі ту а цый. 
Пла ны мо гуць рэ а лі за вац ца до сыць цяж ка. 
Маг чы мыя кан ф лік ты і вы бу хі зай з д рас ці. 1-
5.12. га ра чыя ран дэ ву. Ду май аб са бе. Но вы 
біз нес па чы най 1-5.12., пах ва ляць ця бе на ват 
пра ціў ні кі. Заг ру жай «ба та рэй кі» на ат рак цы ё-
ны пас ля 20.12. Дбай асаб лі ва аб пя чон ку.
(24.10. — 22.11.) Энер гія, жыц ця ра дас насць. 
2-4.12. раз мо вы аб ін та рэ сах пой дуць па тва-
ёй дум цы. Ча кай больш бо ну саў ад жыц ця. 
Уз ля ціш! Ча кае ця бе мя до вы ме сяц. Пры ліў ка-
сы; у фір ме на ця бе зва ляц ца са мыя ня лёг кія 
за дан ні. Але азі рай ся на тых, хто не пас пя вае. 
2-4.12. пе ра ка на еш ся, як доб ра мець кам па-
ньё на. Еж со неч ныя фрук ты.
(23.11. — 22.12.) Уда лы ўвесь сне жань. Квіт-
нее кам па ней скае жыц цё. Бу дуць ця бе лю-
біць, за хап ляц ца та бою. Хут ка вы ка на еш аба-
вяз кі, па ім п рэ зу еш. Бу дзеш пад трым кай для 
ін шых. На пра цы па кан чай усё ад к ла дзе нае, 
хай на ват кід ком на мэ ту. Ха ця са зда роў ем 
і іму ні тэ там кры ху сла бей. Да на ро джа ных 
у пер шыя дні зна ка ідуць боль шыя гро шы.
(23.12. — 20.01.) Лёс та бе спры яе як ні ко лі! 
Не пра ва ронь жыц цё ва га шан цу! Раз ліч вай на 
шчас це ва ўсіх пла нах. У па ры гар мо нія і пал-
касць. Уба чыш та го, хто та бе най больш па суе 
і шчас ціць. На пра цы да вя дзеш да кан ца важ-
кія спра вы, маг чы мая прэ мія. Не паз бя гай ле-
ка раў.
(21.01. — 19.02.) Што іш ло глад ка, пач не 
ўсклад няц ца. Пап ра сі да па мо гу. Усё ж бу дзеш 
мець ня кеп скі на строй, бу дзеш твор чы. У па-
ры так са ма «схо ды», бліз кія не вель мі схо чуць 
спя шац ца з па ра да мі. На пра цы не бя ры ся за 
но вае. Дбай аб сваё це ла і ад па чы нак.
(20.02. — 21.03.) Не паш ка ду еш ад важ ных 
ра шэн няў. У са мот ных па цэ ліць Амур. Маг-
чы мыя за мя шан ні і не па ра зу мен ні. 2-5.12. 
бу дуць ця бе лю біць і адор ваць сім па ты яй. 2-
4.12. спа дзя вай ся ве стак з за меж жа, вар та ас-
вя жыць кан так ты. На ра бо це се рыя па мы лак, 
згу баў, дэ за ры ен та цыі; спра віш ся з гэ тым. 
З 6.12. нез вы чай ныя сны і нат х нен не. Дан тыст 
на га ры зон це!

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

1. удар да лон ню па шча цэ, зня ва га, 2. ста ра жыт наг рэ ча скі 
ма тэ ма тык, „баць ка” ге а мет рыі, 3. хі міч ны эле мент н-р 19, 4. сва-
я кі, 5. аў ст ра лій скі страўс, 6. ва я ка, 7. ага род нін ная рас лі на, якую 
ап лак ва ем рых ту ю чы ў ежу, 8. фут ба ліст, які пе раш ка джае фор вар-
ду, 9. та нец Ля во на з жон кай, 10. ма ця рык з Гі ма ла я мі, 11. ляс ны 
ка бан, 12. адзін ка ча ста ты пе ра мен на га элек т ра то ку.

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 44 ну ма ра
Ца рэў на, эк зо ты ка, дрыб лінг, аб сяг, пры яз насць, вы гляд, кры кун. Ра шэн не: Да ўся го трэ ба пры вык нуць.

Ка лі бы ла па ра аб ма ло ту, ма ла ці лі шы ро ка-
ма лот кай. Па ру ко ней, ма неж і цэ лы дзень 
ез дзіш на са нач ках, ко ней па га ня еш. А ця-
пер мо ладзь гэ та га не ве дае, толь кі ноў т бу-
кі і больш ні чо га, не ве да юць на ват таб лі цы 
мно жан ня — а ка лісь то бы ла пад ста ва.

Як сын быў у пад ста воў цы, бы ва ла, клі-
чуць. Ка жу ды рэк та ру (быў та ды Мар ты но-
віч): „Вазь мі це на ка ле на і...” А ды рэк тар: 
„Янэк, не маю пра ва...”.

А ка лісь збя рэм ся ка ля кра мы (бы ла яна 
та ды ў су се да), а вый дзе по бач ка то ры на-
стаў нік са шко лы з Мо ра, і... ужо нас ня ма. 
Усе па раз бя га юц ца. А ця пер ста яць вуч ні 
з на стаў ні ка мі, як з ка ля жан ка мі.

v Ка жуць, што за раз і ха рак тар вя скоў-
цаў па мя няў ся...

— Ця пер на вёс цы ня ма та го су пра цоў ні-
цтва. Ка лісь лю дзі ўза ем на са бе да па ма га-
лі. А ця пер толь кі ўсё са бе, са бе.

v Але яш чэ ў Кры вя ты чах, як я заў ва-
жыў, лю дзі не за мы ка юць па над вор-
каў на зам кі. А ёсць і та кія, якія ма юць 
фор тач кі да су се дзяў і не трэ ба вы хо-
дзіць да іх ву лі цай.

— У нас толь кі па жы лы ка валь быў за мы-
каў па на дво рак. У мя не ёсць ся дзі ба за 
вё скай, там га раж і ста до ла, у якой тры маў 
10 тон збож жа. І зам коў там ня ма, бо ка лі б 
зло дзей ха цеў, то зам кі аб рэ жа. Па пры чы-
не май го зда роўя я за вяр шыў гас па да ран-
не. І аста лі ся ў мя не цю кі. Пры е хаў ку пец 
з-пад Боць каў; і здзі віў ся, што не за мы каю.

v Заў ва жа ец ца, што лю дзі амаль пе ра-
ста лі з са бою раз маў ляць.

— То ж ба чыш, якія ця пер лю дзі стаў ля юць 
пла ты, вы со кія на два мет ры, аб садж-
ва юць жы вап ло там, ту я мі. За раз менш 
лю дзей. Пры Гер ку лю дзі бу да ва лі ся і скла-
да на бы ло з бе то на мя шал ка мі, зем ле чар-
пал ка мі. То пры хо дзі лі лю дзі, ка па лі пад 
фун да мен ты, за лі ва лі. І ніх то не пла ціў, бо 
заў т ра да мя не трэ ба пры хо дзіць. І ўсе іш лі, 
ніх то не ад маў ляў.

Ка лісь ся дзе лі дзяў ча ты, хлоп цы, спя ва лі, 
ве се ла бы ло. Але па ўмі ра лі тыя вя сё лыя 
лю дзі і ня ма. Ка лісь прый дзе Руз д во, пры-
го жа спя ва лі, ка ля да ва лі, пры е дзе ба цюш-
ка Та ка рэў скі. У Кры вя ты чах ме лі гвяз ду 
з фа на ра мі. Па мя таю, пры е ха лі сан ка мі 
з Мік ла шоў, за бра лі гвяз ду ў Мік ла шы ка-
ля да ваць. А ця пер ня ма ўжо ка му ка ля да-
ваць. Але як пач нуць дзесь з ін шых вё сак 
ха дзіць — „Ой, у нас гро шы нэ ма”. Але кож-
ны дае, але ка заць ка жуць. Бы ло ве се ла. 
Але тое жыц цё ўжо не вер нец ца.

v Але за раз на ста ла мо да на фаль к-
лор...

— Ця пер ні бы мо да на фаль к лор ёсць, але 
згі не. Ка лі вый ду на ву лі цу і ідуць дзе ці, 
то раз маў ля юць толь кі па-поль ску. Ка лісь 
у Ор лі хто чуў поль скую мо ву? Але на шы 
лю дзі та кія, на ват ста рэй шыя — ка лі хто 
пры е дзе, то му сім да яго цо каць.

Пер шы пры клад ідзе з пра гра мы на цы я-
наль ным мен шас цям — бе ла ру скай, ук ра-
ін скай і лі тоў скай. Ідзе на ша бо гас лу жэн не 
і зра зу на поль скай мо ве, і ба цюш кі, і бі ску-
пы. А ча му ў лі тоў цаў усё ідзе па-лі тоў ску? 
Ёсць над пі сы: слу хай і чы тай.

v Дзя кую за раз мо ву.

vРаз маў ляў і фа та гра фа ваў 
Мі хал МІН ЦЭ ВІЧ

9Fпрацяг

* * *
 Георгію Данілюку

Там, дзе Зубава ляжыць,
на ўзгорку дом стаіць,
хатку сосны акружаюць,
свае песенькі спяваюць.
Гэта Князева гара.
Расказаць пара прыйшла
пра сям’ю Данілюкоў,
што жыве тут ад вякоў,
дзе настрой заўжды вясёлы,
бо працуюць быццам пчолы
ад світанку аж да ночкі
Жоржык з Любай – галубочкі.
А сягоння будзе свята,
стол застаўлены багата.
Паважаным Жоржык стаў:
семдзясятку святкаваў.
Ён сусед у нас каханы,
прыкладай яго да раны,
і ніколі ў бядзе,
знаем мы – не падвядзе.
Добру жонку Жоржык мае
і “царыцай” называе:
смачна варыць і пячэ,
а з бутэлькі сок цячэ.
Прымі, Жоржык, прывітанні,
нашы шчыры пажаданні,
каб ніколі не хварэў
і вясёлы гумар меў.
Пра Цябе мы памятаем,
сто гадоў Табе жадаем,
на вачах – ніякіх слёз.
і заступніцтва з нябёс.
- - - -
Ціха, сумна лес шуміць.
Князева гара ўсё ж не спіць.
Чаму час хутка мінае?
Можа, Жоржык адказ знае?..

15.11.2019

Жэня МАРТЫНЮК

Cаў ля ны — да во лі вя лі кая вё ска пад 
Бе ла сто кам — на ліч вае 415 ча ла век. Яна 
ад на з пры га жэй шых у Суп рас ль скай гмі-
не Бе ла стоц ка га па ве та і ў шпар кім тэм пе 
раз бу доў ва ец ца. Пры ас фаль та вай да ро зе 
да ся ла ў чы стым по лі ўжо ад к ры лі і ў да-
лей шым ад к ры ва юць но выя фір мы ды 
бу ду юць вя лі кія ма га зі ны і скла ды. Там, 
дзе за раз іх най больш, зра бі лі пры пын кі 
для аў то бу саў га рад ско га тран с пар ту лі ній 
№ 1 і 13. Да ро га ў Саў ля ны вя дзе, між ін-
шым, це раз ляс ны ма сіў за го ра дам і мае 
кру тыя не бяс печ ныя па ва ро ты. На іх фік-
са ва лі да рож на-тран с пар т ныя зда рэн ні 
перш-на перш у га ла лё дзі цу або пас ля вя-
лі кіх апад каў мок ра га сне гу зі мой. Ця пер 

тут бу ду юць пра мую ды шы ро кую да ро гу 
ў ле се ў ін шым мес цы ды ве ла сі пед ную 
сцеж ку. Ра ней да рож кі для ве ла сі пе ды-
стаў тут не бы ло.

За апош нія пяць га доў за вё скай і пры 
сас но вым ле се, між ін шым, па ву лі цы 
Алей ка вай (Alej ko wej) пры бы ло шмат му-
ра ва ных ад на ся мей ных да моў, а для вё скі 
— больш за сот ню но вых жы ха роў. За раз 
на да хах мно гіх да моў па стаў ле ны фо та-
э лек т рыч ныя ўста ноў кі. Пры бы ло но вых 
пла тоў і брам на па над вор кі, на якіх сця-
жын кі прак ла дзе ны з чыр во най брус чат кі. 
Тра ту а ры на ву лі цах пе ра важ на з шэ рай 
брус чат кі. Усю ноч га раць лям пач кі ву ліч-
на га элек т ра ас вят лен ня. На дош цы для 

аб’ яў у цэн т ры Саў ля наў я ба чыў мно га 
аб ве стак ад ах вот ных ку піць са бе пля цы 
(зя мель ныя ўчаст кі) для но вых па бу доў 
у вёс цы або ў блі жэй шай ва ко лі цы. Саў-
ля ны раз бу доў ва юц ца. Мо жа зноў ад к ры-
юць пра дук то вую кра му? Ра ней бы ла, але 
яе зак ры лі.

Ян ка ЦЕ ЛУ ШЭЦ КІ

Саў ля ны раз бу доў ва юц ца
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Ад да дзе ная апош няя па ва га 
— па ха ван не Ка сту ся Ка лі ноў ска га ў Віль ні

n Пры сут ні ча ла не каль кі ты сяч вер ні каў, у тым ас ноў ная боль шасць з Бе ла ру сі. Та му част ка на ба жэн ства пра хо дзі ла так са
ма на бе ла ру скай мо ве. На здым ку міт ра па літ Та дэ вуш Кан д ру се віч.n На ўра чы стас ці ў Віль ні пры е ха ла шмат бе ла ру саў з дзяць мі, якія так са ма тры ма лі белчыр во набе лыя сця гі.

n На гарматнім лафеце ўрачыста перавозіліся парэшткі Кастуся Каліноўскага і Зыгмунта Серакоўскага.
n На ўра чы стас цях у Віль ні пры сут ні ча лі най вы шэй шыя ўла ды Поль ш чы і Літ вы. На здым ку прэ зі дэнт Поль ш чы Ан джэй Ду
да з жон кай, прэ зі дэнт Літ вы Гі та нас Наў се да з жон кай і прэм’ ермі ністр Поль ш чы Ма тэ вуш Ма ра вец кі.

n Жа лоб нае шэс це прайшло праз Вост рую бра му да мо гі лак Ро сы

n Усярэдзіне капліцы з трунамі Ка сту ся Ка лі ноў ска га і дзе вят нац ца ці ін шых паў стан цаў 18631864 га доў на ві лен скіх мо гіл
ках Ро сы.

n Удзель ні кі ві лен скіх ура чы стас цей ма лі лі ся ў капліцы за ўпа кой паў стан цаў
n Жа лоб ным шэс цем ад Вост рай бра мы да мо гі лак Ро сы за вяр шыў ся дру гі дзень ура чы стас цей па ха ван ня паў стан цаў 
18631864 га доў. Усё ад бы ва ла ся пры ўзня тым наст роі са сця га мі, зні ча мі, пат ры я тыч ны мі спе ва мі і бе ла ру скі мі зак лі ка мі.


