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Андрэй МАРОЗ è3

Адышоў Дзмітры ШАтылОвічè9

Праваслаўныя жыхары Бе
ласточчыны разам са свя
тарамі ў канцы студзеня 
і пачатку лютага гэтага года 
маліліся да святых мучані

каў Падляшскай зямлі, забітых атрадам 
Нацыянальнага вайсковага задзіночан
ня, якім камандаваў капітан Рамуальд 
Райс «Буры». Прасілі ў іх дапамогі ў жыц
цёвых выпрабаваннях і ўшаноўвалі 
месцы іх пакутніцкай смерці. Гэтыя зда
рэнні і малітвы мелі асаблівае значэнне 
ў Гайнаўцы 23 лютага, у кантэксце арга
нізаванага ўжо пяты раз Маршу памяці 
выклятых жаўнераў. Удзельнікі шэсця 
крычалі, між іншым, «Буры, Буры наш ге
рой» і неслі банеры з выявай «Бурага». 
Альтэрнатыўную сустрэчу з лозунгам 
«Вечная памяць» арганізавалі ў гэты 
дзень у цэнтры горада перад нацыяналі
стычным шэсцем жыхары Гайнаўкі і яе 
наваколля, каб ушанаваць памяць звыш 
80 мірных жыхароў забітых атрадам «Бу
рага». Раней гайнавяне маліліся ў царк
ве Нараджэння св. Іаана Хрысціцеля да 
святых мучанікаў Холмскай і Падляш
скай зямлі, у лік якіх уключаны вазакі 
забітыя каля ПухалаўСтарых.

Штогод Марш памяці выклятых жаўне
раў выклікае ў Гайнаўцы і іншых месцах 
Беласточчыны многа эмоцый. Так было 
ў гэтым годзе. Атрадам «Бурага», які 
праслаўляўся ў час маршу, на зломе сту
дзеня і лютага 1946 года было забітых 
звыш 80 праваслаўных беларусаў, у тым 
ліку дзеці і жанчыны. У кастрычніку мі
нулага года Сабор епіскапаў Польскай 
Аўтакефальнай Праваслаўнай Царквы 
далучыў 30 вазакоў, забітых атрадам 
«Бурага» каля ПухалаўСтарых, да ліку 
святых мучанікаў Холмскай і Падляш
скай зямлі. Сталі святымі мучанікамі 
гаспадары з Краснага Сяла, Збуча, Чы
жоў, Ягаднік, Арэшкава, Пасечнік, Лозіц, 
Падрэчан, Ракавіч, Махнатага, Крывой, 
Залешан і ВулькіВыганоўскай, распало
жаных на Гайнаўшчыне і Бельшчыне. Па
явіліся таксама меркаванні, што можа 
разглядацца далучэнне да ліку святых 
мучанікаў іншых пакутнікаў, забітых атра
дам Рамуальда Райса ў Залешанах, Вуль
цыВыганоўскай, Занях і Шпаках.

З заклікам да бургамістра Гайнаў
кі Ежы Сірака забараніць пяты Марш 
памяці выклятых жаўнераў звярнуўся 
старшыня Беларускага саюза ў РП Яўген 
Вапа, які адзначыў, што гайнаўскі марш 
абурае мясцовых грамадзян і выклікае 
негатыўныя эмоцыі асабліва ў родных 
забітых у 1946 годзе атрадам «Бурага» 
і сведак трагічных падзей. На два дні 
перад гайнаўскім маршам у час нечарго
вага пасяджэння Рада горада прыняла 
пастанову, у якой радныя асуджаюць як 
сам «крывавы рэйд» атрада «Бурага» 74 
гады таму так і арганізацыю Маршу па
мяці выклятых жаўнераў. Прысутныя на 
сесіі 16 радных (у Радзе 21 чалавек) ад

нагалосна звярнуліся да парламентары
яў з заклікам забараніць сходы, якія пра
муюць нянавісць і ствараюць пагрозу 
для добрых суадносін паміж грамадзяна
мі Рэчы Паспалітай розных нацыяналь
насцей і канфесій. (Дакументы звязаныя 
з маршам і пастанова гарадской рады 
чытайце на 4 старонцы. рэд.)

У дзень Маршу памяці выклятых жаў
нераў альтэрнатыўную сустрэчу «Вечная 
памяць» зладзілі мясцовыя жыхары, 
каб ушанаваць памяць мірных жыхароў 
забітых атрадам «Бурага». Спачатку 
ўдзельнікі сустрэчы, сярод якіх былі наш
чадкі ахвяр «Бурага», разам са святарамі 
маліліся ў царкве Нараджэння св. Іаана 
Хрысціцеля ў Гайнаўцы да святых муча
нікаў Холмскай і Падляшскай зямлі, між 
іншым, да вазакоў забітых каля Пухалаў
Старых. Малітвы ўзначаліў настаяцель 
прыхода мітрафорны протаіерэй Іаан Ра
манчук, які прачытаў фрагмент Евангел
ля на беларускай мове і, звяртаючыся 
да вернікаў, заявіў, што мірныя жыхары 
нашых вёсак былі забіты таму, што былі 
праваслаўнымі беларусамі. Будучы яшчэ 
настаяцелем Успенскага прыхода ў Чы
жах, айцец Іаан Раманчук разам з сем’я
мі забітых вазакоў і іншымі паломнікамі 
ездзіў маліцца на ранейшыя месцы паха
вання іх астанкаў каля ПухалаўСтарых, 
на могільнік у Кліхах і вайсковы могіль
нік у БельскуПадляшскім.

Пасля малітваў у царкве на скверы 
Дзмітрыя Васілеўскага сабраныя ўшана
валі памяць ахвяр атрада «Бурага». Вуч
ні зачыталі іх імёны і прозвішчы, а жыха
ры Гайнаўшчыны і прыезджыя паставілі 
знічы каля помніка ахвярам войнаў і рэ
прэсій. Сярод сабраных былі нашчадкі 
ахвяр атрада «Бурага», жыхары горада, 
мясцовыя самаўрадаўцы і лідары палі
тычных партый. Еўрадэпутат, кандыдат 
у прэзідэнты РП Роберт Бедрань і стар
шыня партыі «Разам» Адрыян Зандберг 
у размове з журналістамі асудзілі дзеян
ні атрада «Бурага» ў 1946 годзе на Гай
наўшчыне і Бельшчыне і крытыкавалі 
марш, які раздзірае раны з мінулага. 
Сабралася некалькі соцень людзей 
у розным узросце. Найбольш прыйшло 
звычайных жыхароў Гайнаўшчыны, якія 
рашыліся ўшанаваць памяць ахвяр атра
ду «Бурага» і выявіць свой супраціў для 
арганізаванага гадзіну пазней маршу.

— Арганізуючы сустрэчу, мы хацелі 
выявіць супраціў да арганізаванага сён
ня Маршу памяці выклятых жаўнераў 
і мірным спосабам ушанаваць памяць 
ахвяр атраду «Бурага». Мы не ладзім 
пратэст, толькі грамадскі супраціў. Кож
ны мог прыйсці на сустрэчу і ўшанаваць 
памяць забітых атрадам «Бурага» ахвяр, 
запаліць знічы. Мы не можам быць абы
якавымі да маршу, у час якога «Буры» 
называецца героем, а ў Гайнаўцы зрабіў
ся непатрэбны падзел, — сказалі прад
стаўнікі ініцыятыўнай групы, якая ўжо 

Марш памяці выклятых жаўнераў і нашая  

«Вечная памяць»
vТэкст і фота Аляксея МАРОЗА

чытайцеF2

n На сустрэчу «Вечная памяць» прыйшло многа людзей, каб ушанаваць памяць ахвяр атрада «Бурага»
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Не да
жартаў

Час плыве

Гэ ты муж чы
на пры цяг нуў 
маю ўва гу 
ад ра зу. Стат
ны, аку рат ны, 

ста ла га ве ку, з кій ком у ру цэ, і па ад ной 
шта ні не бы ло бач на, што за мест на гі ў яго 
пра тэз. Ён збі раў ся неш та спы таць у ін шых 
лю дзей на пры пын ку га рад ско га тран с пар
ту, але не стаў гэ та ра біць у пер ша га, хто 
тра піў ся блі жэй. Ён абы шоў і ма ла дзё наў, 
і хму рую жан чы ну ся рэд ня га ве ку, і ўсіх 
астат ніх, і звяр нуў ся толь кі да муж чы ны, 
які быў бліз кі яму па га дах. Та кое ра зу мен
не пры стой нас ці і ўлас най вар тас ці за раз 
ма ла ў ка го суст рэ неш. Гэ та ча ла век рэд
кай фар ма цыі і даў ней ша га вы ха ван ня. Та
кія лю дзі ўжо даў но пе ра вя лі ся. Але зрэд ку 
яш чэ суст ра ка юц ца. І гу мар у іх так са ма 
ўні каль ны як і яны.

— Доб ры дзень. Пра бач це за не па кой, 
але му шу спы тац ца. Пад ка жы це ка лі ла
ска, як мне да е хаць да аб лас но га шпі та ля, 
— звяр нуў ся ён да муж чы ны, і як толь кі па
чы наў зда роў кац ца пры пад няў ка пя люш.

Муж чы на да яко га ён звяр нуў ся аца ніў 
вет лі васць гос ця Га род ні і пад ра бяз на раст
лу ма чыў як да та го шпі та ля даб рац ца. І між 
імі за вя за ла ся раз мо ва.

— Я кож ны год пры яз джаю сю ды, каб 
прай с ці дак та роў. Бо каб мне пра доў жы лі 
гру пу ін ва лід нас ці, му шу што год па каз ваць 
ле ка рам, што но вая на га ў мя не яш чэ не 
вы рас ла, — па жар та ваў муж чы на з кій ком 
у ся рэ дзі не раз мо вы.

— А ці ма е це дзе за на ча ваць? — па ці ка
віў ся су раз моў ца. — Тыя дак та ры му сяць 
вас да ся бе да ха ты зап ра сіць па ўсіх за ко
нах пры стой нас ці, раз вы цяг ну лі вас у го
рад пра ве рыць ці не вы рас ла на га, — пад т
ры маў ён жар таў лі вы тон гос ця.

Жар ты муж чын спа да ба лі ся і ўсім 
астат нім на пры пын ку. На ват ма ла дзё ны 
пры ціх лі і ла ві лі кож нае сло ва. А ў хму рай 
жан чы ны аж но твар пас вят леў. А муж чы
ны гу ма ры лі да лей.

— Дзя куй, але маю дзе спы ніц ца. Дач ка 
ў мя не тут жы ве. І ве да е це што, ней кі ў яе 
тэ ле ві зар больш ра зум ны, чым у мя не на 
ху та ры. Му сіць аж но сто ка на лаў па каз вае. 
Пад та кі доб ра за сы наць. Бо па куль зной
дзеш, што хо чаш па гля дзець, то ўжо і спіш.

— А ці што ці ка вае знай ш лі хоць раз?
— Ну так. Учо ра па каз ва лі, як у Аф ры цы 

са ран чы так шмат раз вя ло ся, што ўсю 

тра ву мо гуць з’ес ці. Дык яны тую са ран чу 
тру цяць хі мі яй! Зу сім па дур не лі! Я так са ма 
тра ву вы ся ваў у ся бе на ху та ры. Але ж не 
рэ жу аве чак ды ка роў за тое, што яны тра
ву ядуць. Для іх я тую тра ву і вы ся ваю.

— Я так са ма пра гэ та ду маў, — пад т
ры маў яго су раз моў ца. — Тра ва для та го 
і ёсць, каб нех та яе еў. Хай бы на ад ва рот, 
ра скор м лі ва лі тую са ран чу, і та ды яе тлу
стую ла ві лі б жыў цом ды кан сер ва ва лі б. 
Ёсць ба га та кра ін, дзе та кое лю бяць ес ці. 
А ў ра зе ча го мож на бы ло б для жы вё лы 
корм з яе ра біць. Ці алей які з яе ціс ну лі б. 
А яны тру цяць тую бед ную са ран чу! Зу сім 
па дур не лі! А яш чэ ка жуць, што тая са ран ча 
кож ны дзень з’я дае столь кі ж, коль кі спа
жы вае хар ча ван ня та кая кра і на як Ня меч
чы на!

— Вось та бе раз, — ус міх нуў ся муж чы на 
з кій ком. — Няў жо нем цы так шмат ста лі 
ес ці?

— Хі ба не, — мах нуў ру кой дру гі. — Нем
цаў там у Ня меч чы не амаль не за ста ло ся. 
Гэ та, хі ба, пры ез джыя ма юць та кі доб ры 
апе тыт. Ды і на шых ту ды шмат па е ха ла 
лю дзей. І ніх то на апе тыт не скар дзіў ся. 
А вось ці ка ва, ка лі ле ка ры ўба чаць, што 
на га ў вас узя ла ды вы рас ла, то што та ды? 
За бя руць гру пу на зад?

— Яны то хі ба толь кі гэ та га і ча ка юць, 
каб мне пен сію па ін ва лід нас ці не пла ціць, 
— ус міх нуў ся муж чы на. — Але ж і я не та кі 
дур ны. Як уба чу, што на га ад ра стае, то пе
рад ка мі сі яй ад рэ жу яе зноў.

— О! Гэ та вы доб ра пры ду ма лі, — пад т ры
маў су раз моў ца жарт. — А то як уба чаць но
вую на гу, дык мо гуць і ў Аф ры ку ад п ра віць 
са ран чу ад лоў лі ваць.

Ад стры ма на га сме ху аж но кіс ужо 
ўвесь пры пы нак. Але тут не ча ка на раз мо
ва па вяр ну ла ся ў дру гі бок.

— А яш чэ той дач чын тэ ле ві зар ска заў, 
што ра сій скі на чаль нік на ша му па а бя цаў 
усё ж даць наф ту, — ска заў ула даль нік кій
ка і ў ад но ім г нен не яго жар таў лі вы вы раз 
на тва ры па мя няў ся на зак ла по ча ны.

— О, гэ ты як мяк ка пас це ле, то по тым 
вель мі жор ст ка спаць, — ад ка заў су раз моў
ца і яго го лас на быў тры вож ныя нот кі.

Пры сут ныя на пры пын ку так са ма 
спах мур не лі як па ка ман дзе. Больш ніх то 
ні чо га не га ва рыў аж но па куль не прый шоў 
аў то бус. Пад ня тая тэ ма не на во дзі ла на 
жар таў лі вы лад. Ды і ўво гу ле раз маў ляць 
пе ра ха це ла ся. vвік тар СА ЗО НАЎ

трэ ці раз зла дзі ла га мад скую суст рэ чу 
«Веч ная па мяць».

Пе рад мар шам у Гай наў цы спат каў 
я наш чад каў свя то га му ча ні ка Фё да ра, 
якія прый шлі за свед чыць аб не ві ноў нас
ці свай го баць кі і цес ця Фё да ра Які мю ка 
з Пад рэ чан, які без пры су ду быў за бі ты 
ка ля Пу ха лаўСта рых.

— Ка лі я сён ня па чу ла, як спя ва лі ве
лі чан не ў го нар на шых свя тых пад ляш
скіх му ча ні каў, у лік якіх ук лю ча ны ж 
мой баць ка Фё дар, ста ла мне на ду шы 
ра дас на. Столь кі га доў мы га ра ва лі 
і смут ка ва лі па баць ку, ра зам з ма май 
і ся мей ні ка мі, а ця пер да ча ка лі ся, што 
стаў ён свя тым му ча ні кам. Мой баць ка 
і ін шыя ва за кі не ві ноў ны мі бы лі за бі ты. 
Я і ін шыя ся мей ні кі за бі тых ат ра дам 
«Бу ра га» вель мі ўдзяч ны, што пры бы ло 
сю ды так мно га лю дзей, каб уша на ваць 
па мяць на шых прод каў, — за я ві ла ў час 
су стрэ чы «Веч ная па мяць» Ва лян ці на 
Кяр с ноў ская, якая жы ве ця пер у Гай наў
цы і пе рад са мым мар шам чар го вы раз 
рас х ва ля ва ла ся па мя та ю чы, як у мі ну
лых га дах удзель ні кі мар шаў у яе род
ным го ра дзе кры ча лі «Бу ры наш ге рой». 
— Пры яз джа юць у дзень мар шу ў Гай
наў ку ма ла дыя муж чы ны з роз ных мяс
цо вас цей Поль ш чы і тут прас лаў ля юць 

«Бу ра га», яко га ат рад па ліў на шы вё скі 
і за бі ваў ня ві ноў ных лю дзей.

У час пя та га Мар шу па мя ці вык ля тых 
жаў не раў пац вер дзі лі ся прад чу ван ні 
гай на вян: із ноў прас лаў ляў ся ка ман дзір 
На цы я наль на га вай ско ва га за дзі но чан
ня ка пі тан Ра му альд Райс. Удзель ні кі 
шэс ця вы гук ва лі ло зунг «Бу ры, Бу ры 
наш ге рой», чым вык лі ка лі вя лі кае 
абу рэн не ў жы ха роў Гай наў кі, перш за 
ўсё ў пра ва слаў ных бе ла ру саў, ад якіх 

звыш вась мі дзе ся ці асоб было за бі тых 
ат ра дам «Бу ра га». Іду чыя ў мар шы нес
лі так са ма ба не ры з вы я вай «Бу ра га». 
Марш вый шаў зпад кас цё ла Уз вы шэн ня 
Свя то га Кры жа, прай шоў ву лі ца мі 3га 
Мая, Сця па на Ба то рыя, ай ца Ан то нія 
Дзе вя тоў ска га, по бач Свя таТро іц ка га са
бо ра і за кон чыў ся пе рад ува хо дам у Гай
наў скі дом куль ту ры. У па чат ку мар шу 
яго ўдзель ні кі нес лі ба нер «На цы я наль
най Гай наў кі» і ба нер з пра вас лаў ным 
кры жам і вы я ва мі Вла дзі ме жа Юра са ва 

1Fпрацяг «Вя ру са» і Мі ка лая Ку рач кі на «Ляс но га», 
жаў не раў пра ва слаў на га ве ра выз нан ня, 
якія ме лі зма гац ца ў пас ля ва ен ным пад
пол лі. Удзель ні кі мар шу нес лі белчыр
во ныя сця гі і сім ва лы ОNR, а ар га ні за та
рам мар шу на зы ва лі ся на цы я наль ныя 
ася род дзі. Удзель ні кі мар шу паў та ра лі 
ло зун гі «Bu ry, Bu ry, nasz bo ha ter», «Wiel ka 
Pol ska chrześ ci jań ska», «Cześć i chwa ła 
bo ha te rom», «Zaw sze w pa mię ci żoł nie rze 
wyk lę ci», «Na ro do we Zjed no cze nie Woj sko
we», ці «Na ro do wa Haj nów ka». Марш ахоў
ваў ся вя лі кай коль кас цю па лі цы ян таў, 
а апош няй пе ра мяш ча ла ся рэ кан ст рук
цый ная гру па. Чле ны і пры хіль ні кі ар га
ні за цыі «Гра ма дзя не РП» па спра ба ва лі 
заб ла кі ра ваць марш на ву лі цы Сця па на 
Ба то рыя, ка ля рэч кі Ляс ная. Тры ма лі 
яны вя лі кі тран с па рант з ло зун гам «Bu ry 
nie jest bo ha te rem». У ру ках тры ма лі не вя
лі кія шыль ды з імё на мі і іні цы я ла мі проз
віш чаў, уз ро стам асоб за бі тых у 1946 
го дзе ат ра дам «Бу ра га» і бе лыя ру жы, 
якія пас ля пак ла лі на тра ту ар. Спро ба 
«Гра ма дзян РП» за тры маць марш не ат
ры ма ла ся і пас ля па пя рэ джан ня сыс ці 
з тра сы мар шу пра тэ сту ю чыя асо бы бы
лі пе ра не се ны па лі цы ян та мі або пе рай
ш лі на тра ту ар і бы лі бла кі ра ва ны на ім, 
по кі не прай шоў марш. Пе рад ува хо дам 
у Гай наў скі дом куль ту ры ар га ні за та раы 
рас пус ці лі марш.

vТэкст і фо та 
Аляк сея МА РО ЗА

Час пра хо дзіць хут чэй у двух вы пад ках. 
Папер шае, ён уця кае ад нас, тым больш, 
чым мы вы шэй над зям лёй. Гэ та фі зіч на 
пра віль ная іс ці на і ад па вя дае тэ о рыі Аль
бер та Эй н ш тэй на, што час на Зям лі ця чэ 
хут чэй на вя лі кіх вы шы нях і па воль ней на 
ма лых. Тое ж ад бы ва ец ца і з ча сам, ка лі 
мы за над та хут ка пе ра бі ра ем на га мі. Та ды 
наш час ад нос на ча су, вы ме ра на га ча ла
ве кам, які зна хо дзіц ца ва ўстой лі вым ад
па чын ку, не паз беж на па ска ра ец ца. Эфект 
па ска рэн ня ча су зза вы шы ні штод ня ад
чу ва юць гор цы або гор ныя ко зы. У дру гім 
вы пад ку ні ў чым ня він ныя кас ма наў ты 
і ні чо га — у чым мая аса бі стая кан цэп цыя, 
ві на ва тыя па лі ты кі. Пры тым па ку ту юць 
у абод вух гэ ты вы пад ках — хо чуць яны 
гэ та га ці не, ха ця яны аба вяз ко ва пра гэ та 
ве да юць. Гэ ты эфект, зва ны паву чо на му 
ды ля та цы яй (па шы рэн нем) ча су, мож на 
на дзей на вы ме раць дзя ку ю чы дак лад ным 
га дзін ні кам. Яны на дзей на па ка жуць ад роз
нен ні на ват на вы шы ні не каль кіх сан ты мет
раў. Ад нак возь мем для прык ла ду роз ні цу 
па між го ра мі і ні зі на мі. Га дзін нік гор ца, які 
ста іць на Ге ван це, бу дзе па каз ваць ін шы 
час, чым га дзін нік на ні зі не — на Пад ляш
шы мя не, мо жа не стра ха пу та, якім ча сам 
уяў ляю ся бе, але так са ма не спраў най гор
най ка зы. На ват ка лі б я пак лаў гэ ты га дзін
нік на га ла ву, вы ме ра ны ім час не ад па вя
даў бы та му на Ге ван це. Ін шая спра ва, што 
з га дзін ні кам на га ла ве я не вы гля даў бы 
асаб лі ва ра зум ным. Ні чо га! Згод на з тэ о ры
яй Эй н ш тэй на, муд ры і дур ны ча ла век у ні зі
нах бу дзе ад чу ваць ад ноль ка ва, што час не 
ця чэ па воль ней, дум кі ў яго га ла ве плаў на 
ру ха юц ца, а са мо жыц цё ця чэ больш спа
кой на. Пры нам сі, я та кі — шчас лі вы і хай 
там дур ней шы ці ра зум ней шы. Ка лі б мне 
да вя ло ся жыць у га рах, я, ве ра год на, не 
выт ры маў бы і па ка ціў ся на дно. Я не ка жу, 
што ў хут кім ча се ста ну піць ці яш чэ горш — 
узяў ся б ад рос па чы за... па лі ты ку. Па лі ты
ка, асаб лі ва ў Поль ш чы, ужо да сяг ну ла дна, 
ня хай яна бу дзе куль ты ва вац ца ў га рах ці 
ў ні зі нах. Але толь кі дзя ку ю чы ёй я кам пен
са ваў бы са бе стра ту ні зін на га ча су. На ад
ва рот — з гор ца мі, якія спус ці лі ся ў да лі ны. 
Па ско ра ны час, улас ці вы іх „вы сот на му” па
хо джан ню, ра зы хо дзіц ца з ні зін ным ча сам, 
у якім яны па він ны бы лі дзей ні чаць, і ў мя
не, ка лі б я жыў у га рах. У лю бым вы пад ку, 
не ка то рыя гор цы спі ва юц ца, вя до ма, што, 
як і па ско ра ны час, ал ка голь так са ма ска
ра чае жыц цё, та му мож на ста віц ца да іх 
су вы мер на. Ін шыя ўва хо дзяць — і то як! 

— у па лі ты ку. 
Яна так са ма, 
як я ўжо па каз
ваў вы шэй, мо
жа быць кам
пен са цый ным 
фак та рам. 
Ня гле дзя чы на тое, што ў на шай кра і не яна 
да сяг ну ла ма раль на га дна, усё яш чэ ўтрым
лі вае эле мент уз ды му. Каб да маг чы ся 
пос пе ху, трэ ба пад няц ца на пік ула ды. Дзе 
ў ін шым вы пад ку, як не на вяр шы ні, го рац 
ад чуў бы ся бе лепш?!. Гэ та не аз на чае, што 
да сяг нуў шы вяр шы ні, лік ві ду ец ца праб ле
ма не ад па вед нас ці ча су. Ад нак дзіў на, што 
вяр шок ула ды за раз асяд лаў ця пер, ну... 
ча ла век ва ўсім ні зін нама за вец кі. Але гэ та 
да рэ чы. Стар шы ня Вяр хоў най кан т роль най 
па ла ты Ма ры ян Ба нась аль бо прэ зі дэнт 
Ду да, які па хо дзіць з рэ гі ё на Но ва га Сон ча, 
— ві да воч ны пры клад праб лем з па шы
рэн нем па лі тыч на га ча су. Зня во ле ныя 
ста біль ным, быц цам бы ні зін ным рыт мам, 
у якім муд рая па лі ты ка звы чай на пуль суе, 
яны не ў ста не паз ба віц ца ад улас ці вых ім 
звы чак, звя за ных з па ско ра ным мет ру мам 
гор, у вы ні ку яко га яны па ста ян на мі на юць 
абод ва ча сы. Але каб толь кі ча сы мі на лі ся! 
Ус лед за гэ тым ідуць іх сло вы і дзе ян ні. 
І, на рэш це, яны са мі раз мі на юц ца з рэ ча
іс нас цю і ча ста так са ма з праў дай. У па лі
ты каў, і не толь кі ў Поль ш чы, на зі ра ец ца 
та кая бя да: чым вы шэй яны па ды ма юц ца 
на вяр шы ню ўла ды, тым менш ча су ў іх 
(і не толь кі для сва іх вы бар ш чы каў). Гэ та 
ад па вя дае вы каз ван ню Аль бер та Эй н ш тэй
на ў „Спе цы яль най тэ о рыі ад нос нас ці”. З яе 
вы ні кае, што чым блі жэй да Зям лі, тым па
воль ней ідзе час. Цвёр да сту па ю чы па зям
лі, у нас больш ча су, ду ма ем больш ра зум на, 
пры ма ем ра шэн ні больш ра зум на, больш 
ува гі ад во дзім ін шым лю дзям. Так са ма жы
вем даў жэй і спа кай ней. За тое ма ла ма юць 
ча су па лі ты кі адар ва ныя ад зям лі, якія пруц
ца яш чэ хут чэй, чым вы шэй ста яць у іе рар хіі 
ўла ды. І чым больш яны го няц ца за ім, тым 
менш ма юць яны ча су. Да лей ідуць неп ры
ем ныя на ступ ствы. За мест та го, каб уз важ
ваць сло вы — на што ў іх ня ма ча су — яны 
вы рош ч ва юць пу стыя сло вы, як бы ўпры
гож ва ю чы іх ідэ а ла гіч ны мі клі шэ. Яны так са
ма ста рэ юць хут чэй... ха ця сло ва тут бы ло б 
леп шае: яны спа жы ва юц ца, знош ва юц ца! 
Кож ная ўла да, якая спра буе кі ра ваць ча сам 
з ім к лі вай ме рай свай го ча су, рас хо ду ец ца. 
Што па ве сіц ца, не па та не. А час ця чэ.

vМі ра слаў ГРы КА
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Мне вель мі пры ем на, 
ка лі я суст ра каю сва іх вуч няў на ву лі цы, 

а яны ві та юц ца па-бе ла ру ску.

Настаўнікі роднай мовы

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

— Я заў сё ды лю біў уро кі род най бе ла ру
скай мо вы ў пад ста во вай шко ле і бел лі цэі. 
На фі ла ла гіч ны фа куль тэт у Мен ску я па
сту паў з цвёр дым на ме рам стаць вык лад
чы кам род най мо вы, бе ла ру скай куль ту ры 
і на шай ба га тай гі сто рыі. Я ха цеў ра та ваць 
ад за быц ця на шу спад чы ну.

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

— Ідэ а лам на стаў ні ка род най мо вы з’яў ля
ец ца мой вык лад чык і на ву ко вы кі раў нік 
з Мен ска Мі ка лай Хаў сто віч.

— 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.

— На пра ця гу сва ёй пра цы я аб мень ваў ся 
во пы там і да па мож ні ка мі з мно гі мі на стаў
ні ка мі бе ла ру скай мо вы. Пры ар га ні за цыі 
кон кур саў і пра вя дзен ні ма ту раль ных эк
за ме наў я су пра цоў ні чаў з Іа лан тай Гры га
рук, Янам Кар чэў скім і Ан най Бжа зоў скай.

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

— На ўро ках я ча ста ка ры ста ю ся ма тэ ры
я ла мі вы да дзе ны мі згур та ван нем АББА, 
чы та ем „Ні ву”, удзель ні ча ем у ме ра пры ем
ствах ар га ні за ва ных Бе ла ру скім гра мад
скакуль тур ным та ва ры ствам.

— 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.

— Мае вуч ні ўдзель ні ча лі ў роз ных пра ек
тах. Асаб лі ва спа да ба ла ся школь ні кам 
тэ ма „Сля да мі на шай гі сто рыі”, дзе мы ад
шук ва лі ў Бель ску за бы тыя мес цы звя за
ныя з на шай мі нуў ш чы най. Мя не пап ра сі лі 
так са ма да па маг чы пры між на род ным 
пра ек це „Эраз мус”, у рам ках яко га мы 
па каз ва ем вуч ням ін шых кра ін на шу ба га
тую куль ту ру.

— Ваш лю бі мы бе ла ру скі кон курс?

— Вуч ні най час цей вы бі ра юць дэ кла ма тар
скі кон курс „Род нае сло ва”, але гэ ты прад
мет ны кон курс па тра буе цяж кай ды доў
гай пра цы і дае вуч ням вя лі кую ра дасць, 
ка лі яны ста но вяц ца лаў рэ а та мі.

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

— У пра цэс на ву чан ня і вы ха ван ня дзя цей 
я ўклю чаю баць коў, а на ват дзя дуль ды ба
буль. Мы ра зам ро бім ёл ку, куц цю, дзень 
ба бу лі. Я ар га ні зую су стрэ чы з мяс цо вы мі 
па э та мі, дзе я ча мі куль ту ры, гі сто ры ка мі 
і па э та мі.

— 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 на шай шко ле ву чац ца толь кі тыя, якіх 
баць кі хо чуць, каб іх дзе ці паз на ва лі бе
ла ру скую мо ву і куль ту ру. Я ста ра ю ся так 
вес ці ўрок, каб вуч ні бы лі ім за ці каў ле ны.

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

— Трох уро каў бе ла ру скай мо вы ды га
дзі на гі сто рыі і куль ту ры да стат ко ва для 

рэ а лі за цыі школь най пра гра мы. Пас ля 
ўро каў я пра цую з вуч ня мі на да дат ко вых 
за нят ках, рых ту ю чы іх да роз ных кон кур
саў.

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

— За мно гія га ды пра цы лаў рэ а таў прад
мет на га кон кур су наз бі ра ла ся шмат, але 
дак лад на га лі ку не па мя таю.

— 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?

— Усё так хут ка мя ня ец ца, што ста рэй шыя 
пад руч ні кі стра ці лі ўжо ак ту аль насць. На 
жаль, на ват іх не ха пае, але вы да юц ца 
но выя ці ка выя пад руч ні кі. У сва ёй пра цы 
я ча ста ка ры ста ю ся ін тэр нэ там, а і вуч ні 
мо гуць (з вя лі кай ах во тай) на сва іх смар т
фо нах па шу каць па трэб ны ма тэ ры ял.

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

— Я люб лю пра ца ваць з пад руч ні ка мі для 
ма лод шых кла саў і мне па да ба ец ца пад
руч нік для бы ло га пер ша га кла са гім на зіі.

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

— Ма ім улю бё ным бе ла ру скім аў та рам 
з’яў ля ец ца Мак сім Баг да но віч. Шка да, што 
так ма ла пра жыў!

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

— Ця пер я чы таю „Бе ла ру саз наў чыя дас ле
да ван ні”.

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

— Мае вуч ні лю бяць чы таць ста рон кі 
„Ні вы”, асаб лі ва „Зор ку”. Вель мі лю бяць 
цыкл ар ты ку лаў „Мі фы ста ра жыт ных бе ла
ру саў”. Ста рэй шыя вуч ні лю бяць са ма стой
на шу каць вы дан ні ў ін тэр нэ це.

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

— Са мым ці ка вым для мя не ме рап ры
ем ствам з’яў ля ец ца ар хе а ла гіч ны фэст 
у Збу чы.

— 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?

— Не ка то рыя вуч ні са мі па чы на юць 
раз маў ляць са мною на пе ра пын ку на га
вор цы ба бу ль. Мне вель мі пры ем на, ка лі 
я суст ра каю сва іх вуч няў на ву лі цы, а яны 
ві та юц ца пабе ла ру ску.

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

— Маю, але доб рыя іх пе рак ры ва юць.

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

— Абы я ка выя ад но сі ны да род най куль ту
ры.

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

— Ве ру, што та кія ра стуць і хут ка мы пра іх 
па чу ем.

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

— Ней кія гра шо выя ўзна га ро ды бы лі, але 
най вя лік шай па дзя кай з’яў ля юц ца вуч ні, 
якія не са ро ме юц ца сва ёй мо вы і на цы я
наль нас ці.

— Што Вам дае сі лу, нат х нен не? 

— Гэ та вуч ні нат х ня юць мя не да да лей шай 
пра цы. Каб не іх ра дасць, ап ты мізм і ўдзяч
насць, то пра ца бы ла б ця жа рам.

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

— Я раз віт ваў ся з вуч нем пас ля яго ву чо
бы ў на шай шко ле. Хло пец па ціс нуў маю 
ру ку і шчы ра пры знаў ся, што так моц на 
це шыц ца з за кан чэн ня на ву кі (якая да ва
ла ся яму ня лёг ка), толь кі шка дуе, што не 
бу дзе больш уро каў бе ла ру скай мо вы. За
тым за пэў ніў мя не, што ён заў сё ды бу дзе 
па мя таць аб сва ёй бе ла ру скас ці. І я яму 
ве ру!

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

— Герб Па го ня, белчыр во набе лы сцяг 
і ва сіль кі.

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

— Бу ду чы ня ма ла дых бе ла ру саў за ле
жыць ад іх школь най аду ка цыі, ся мей на га 
вы ха ван ня і ад но сін да род на га.

Апы таль нік пра вя ла 
vГан на КАН Д РА ЦЮК

Андрэй МАРОЗ нарадзіўся ў вёсцы Новаберазова на Гайнаўшчыне. 
За кончыў Гай наўскі белліцэй і паступіў на філалагічны факультэт 
Беларускага дзяржаўнага ўні версітэта ў Менску. Пасля вучыўся 
і працаваў навукова ў аспірантуры гэтай уста новы. Вярнуўся на 
роднае Падляшша і працуе настаўнікам у бельскай «тро йцы».
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Haj nów ka, dnia 21 lu te go 2020 r.

Pan Eu ge niusz Wap pa
Prze wod ni czą cy
Związ ku Bia ło ru skie go w RP

W od po wie dzi na Pa na pis mo z dnia 19 lu te go 2020 ro ku in for mu ję, iż zgod nie z us ta wą z dnia 24 lip ca 2015 r. Pra wo o zgro ma dze
niach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631, poz. 828, poz. 1781) Bur mistrz Mias ta Haj nów ka nie zna lazł wys tar cza ją cych przes ła nek praw nych by 
na pod s ta wie art 14 us ta wy Pra wo o zgro ma dze niach wy dać de cyz ję o za ka zie zgro ma dze nia or ga ni zo wa ne go w dniu 23 lu te go 2020 r., 
w godz. od 13.00 do godz. 15.00. z miej s cem roz po czę cia zgro ma dze nia ul. 3 Ma ja przy Koś cie le Pod wyż sze nia Krzy ża Św. z pla no wa ną 
tra są przej ś cia i z miej s cem za koń cze nia zgro ma dze nia ul. 3 Ma ja — ul. Ste fa na Ba to re go — ul. Księ dza An to nie go Dzie wia tow skie go — ul. 
Ta ma ry So ło nie wicz par king przy Haj now skim Do mu Kul tu ry (za koń cze nie), któ re go ce lem jest upa mięt nie nie żoł nie rzy po dzie mia an ty ko
mu nis tycz ne go w związ ku ze Świę tem 1 mar ca (Na ro do wy Dzień Pa mię ci Żoł nie rzy Wyk lę tych).

De cyz je o za ka zie zgro ma dze nia w ta kich spra wach po dej mo wa ne by ły w la tach ubieg łych, nies te ty by ły one uchy la ne pos ta no wie niem 
Są du. W tym ro ku Bur mistrz Mias ta Haj nów ka pod jął de cyz ję, iż for mą de zap ro ba ty w/w zgro ma dze nia bę dzie przy łą cze nie się do pro jek
to wa ne go sta no wi ska Ra dy Mias ta Haj nów ka, któ re ma my na dzie ję zos ta nie pod ję te na ses ji nadz wy czaj nej w dniu 21 lu te go 2020 ro ku.

ZASTĘP CA BUR MIS T RZA 
Ire ne usz Ro man Kien dyś

Bia łys tok, 19 lu te go 2020 r.

Sza now ny Pan
Je rzy Si rak
Bur mistrz Haj nów ki

Sza now ny Pa nie Bur mis t rzu!

Ja ko prze wod ni czą cy Związ ku Bia ło ru skie go w Rze czy pos po li tej Pol skiej zwra cam się do Pa na ja ko bur mis t rza Haj nów ki z proś bą 
o wy da nie za ka zu zgro ma dze nia pub licz ne go, zgło szo ne go na dzień 23 lu te go 2020 r. w Haj nów ce. Przep ro wa dza ny od kil ku lat marsz 
obu rza opi nię pub licz ną, wy wo łu jąc ne ga tyw ne emoc je i po ru sze nie zwłasz cza wśród świad ków oraz ro dzin po mor do wa nych w 1946 
ro ku przez od dział Ro mu al da Raj sa „Bu re go” miesz kań ców re gio nu. Nic nie wska zu je na to, by pos tać te go do wód cy nie by ła pod czas 
zgło szo ne go mar szu glo ry fi  ko wa na, jak to mia ło miej s ce w ubieg łych la tach. To wy da rze nie przy no si mniej szoś ci bia ło ru skiej w Pol s ce 
og rom ną krzyw dę, na któ rą Pan ja ko gos po darz mias ta poz wa lać nie po wi nien.

Zgod nie z wnio skiem or ga ni za to ra te go rocz ny marsz wzo rem ubieg łe go ro ku przej dzie uli cą, przy któ rej znaj du je się pra wos ław ny 
so bór Trój cy Świę tej. Przed ro kiem pod no sił Pan ten ar gu ment, wy da jąc or ga ni za to rom za kaz na przep ro wa dze nie zgro ma dze nia pub licz
ne go. Rok te mu Sąd Ok rę go wy w Biel sku Pod la skim uchy lił pos ta no wie nie pro ku ra tu ry, któ ra umo rzy ła do cho dze nie w spra wie „pro pa go
wa nia fa szys tow skie go us t ro ju pod czas Mar szu Żoł nie rzy Wyk lę tych w lu tym 2018 ro ku w Haj nów ce”. Sę dzia Grze gorz Front przyz nał 
wów czas rac ję Rzecz ni ko wi Praw Oby wa tel skich, któ ry, skła da jąc za ża le nie od de cyz ji pro ku ra tu ry, wska zy wał, w ja ki spo sób haj now ski 
marsz pro pa go wał fa szyzm oraz nie na wiść do bia ło ru skiej gru py na ro do wej. W swo im pos ta no wie niu sę dzia przy wo ły wał art. 256 KK a, 
po wo łu jąc się na wy ni ki śledz t wa pio nu pro ku ra tor skie go IPN z 2005 ro ku, wska zy wał, iż zbrod nia do ko na na przez od dział „Bu re go” po sia
da ła mo tyw na ro do woś cio wy i wyz na nio wy. Sę dzia Front uz nał, iż us ta le nie tra sy prze mar szu obok pra wos ław nej świą ty ni mia ło cha rak
ter pro wo ka cyj ny i świad czy o przes tęp stwie na wo ły wa nia do nie na wiś ci na tle na ro do woś cio wym lub wyz na nio wym.

Do dat ko wo po wi nien Pan wziąć pod uwa gę fakt ofi c jal nej ka no ni zac ji za mor do wa nych przez od dział „Bu re go” gru py fur ma nów, któ rej 
So bór Bi sku pów Pol skie go Au to ke fa licz ne go Koś cio ła Pra wos ław ne go do ko nał 29 paź dzier ni ka 2019 ro ku. Glo ry fi  ko wa nie spraw cy mę
czeń stwa pra wos ław nych świę tych wy czer pu je zna mio na przes tęp stwa z art. 196 KK.

Z po wa ża niem
Prze wod ni czą cy Związ ku Bia ło ru skie go w RP — Eu ge niusz Wap pa

Za łącz nik do uch wa ły Nr XV/111/20 
Ra dy Mias ta Haj nów ka z dnia 21 lu te go 2020 r.

Sta no wi sko Ra dy Mias ta Haj nów ka o zgro-
ma dze niu pub licz nym do ty czą cym upa mięt nie-
nia żoł nie rzy po dzie mia an ty ko mu nis tycz ne go 
z okaz ji zbli ża ją ce go się Na ro do we go Dnia Pa-
mię ci Żoł nie rzy Wyk lę tych

Prze łom lu te go i mar ca od kil ku już lat na pa wa miesz kań ców 
Haj nów ki i oko lic nie po ko jem, gdyż w tym właś nie cza sie pra wi co
wi ek s t re miś ci or ga ni zu ją marsz, pod czas któ re go glo ry fi  ku ją kpt. 
Ro mu al da Raj sa pse u do nim „Bu ry”. Pró bu ją stwo rzyć mit wyz wo
li cie la i żoł nie rza wal czą ce go z ko mu nis tycz nym re żi mem. Te slo
ga ny roz bi ja ją się jed nak w kon f ron tac ji z czy na mi, ja kich do puś
cił się ich „bo ha ter” na lud noś ci cy wil nej w oko licz nych wsiach 
— Za le sza ny, Pu cha ły Sta re, Za nie, Szpa ki, Wól ka Wy go now ska.

Na prze ło mie stycz nia i lu te go 2020 ro ku mi nę ło sie dem dzie
siąt czte ry la ta od tra gicz nych wy da rzeń, w któ rych ofi a rę ży cia 
zło ży ło 79 miesz kań ców na sze go re gio nu. Te wy da rze nia to 
zbio ro wy mord na lud noś ci cy wil nej. Tra giz mu przy da je fakt, iż 
zbrod nia mia ła miej s ce po nad pół ro ku po za koń cze niu na jok rut
niej szej z wo jen, a jej spraw ca mi by li żoł nie rze od dzia łu Po go to
wia Ak c ji Spec jal nej Na ro do we go Zjed no cze nia Woj sko we go do
wo dze ni przez kpt. Ro mu al da Raj sa pse u do nim „Bu ry”. Wed ług 
In s ty tu tu Pa mię ci Na ro do wej, któ ry przep ro wa dził śledz t wo w tej 
spra wie, ak c ji od dzia łu „Bu re go” „nie moż na utoż sa miać z wal ką 
o nie pod leg ły byt pań stwa, gdyż no si zna mio na lu do bój stwa”. Na 
szczęś cie ży ją jesz cze os tat ni świad ko wie tych wy da rzeń, któ rzy 
opi su ją wi dok pło ną cych wsi, roz dzie ra ją cy krzyk i roz pacz mor do
wa nych lu dzi, la ment ma tek pat rzą cych na śmierć swo ich dzie ci, 
bez sil ność męż czyzn wi dzą cych śmierć bli skich z rąk op raw ców. 
Przez la ta ba li się mó wić o prze ży tej tra ge dii, cho ciaż jej pięt no 
czu ją każ de go dnia, aż do dzi siaj.

W prze ci wień stwie do ro dzin op raw ców nie ot rzy ma li za doś ću
czy nie nia za za bój stwo swo ich bli skich.

W ob li czu od ra dza ją cej się chę ci glo ry fi  kac ji zbrod nia rzy os tat
ni świad ko wie tra gicz nych wy da rzeń przes t rze ga ją przed ro dzą

cą się nie na wiś cią i jej skut ka mi. Ro dzi ny ofi ar żą da ją zap rzes ta
nia ho łu bie nia spraw ców tej tra ge dii oraz od da nia czci na leż nej 
ich ofi a rom. Nie od ma wia my hoł du żoł nie rzom Ar mii Kra jo wej 
i częś ci Żoł nie rzy Wyk lę tych wal czą cych o nie pod leg łą Pol skę. 
Nie zas łu gu ją jed nak na hołd ci, któ rzy wys tą pi li zbroj nie prze ciw
ko lud noś ci cy wil nej.

Ja ko Rad ni Mias ta Haj nów ka i przed s ta wi cie le lo kal nej spo
łecz noś ci nie poz wo li my zak ła my wać his to rii, od da jąc hołd ofi a
rom mor du nie win nej lud noś ci cy wil nej, pro tes tu je my prze ciw glo
ry fi  ko wa niu i upa mięt nia niu „Bu re go” oraz je go żoł nie rzy pop rzez 
or ga ni zo wa nie zgro ma dzeń pub licz nych. Bę dzie my bro nić pa mię
ci o tra gicz nych wy da rze niach, któ rych doś wiad czy ła lud ność pra
wos ław na.

Haj nów ka by ła, jest i bę dzie mias tem to le ran c ji i wie lo kul tu ro
woś ci. To tu taj ży je my, pra cu je my i spo ty ka my się ze so bą na co 
dzień — wyz naw cy róż nych wiar i przed s ta wi cie le róż nych na ro
do woś ci zjed no cze ni pod pol ską fl a gą i god łem. Nie poz wo li my 
te go zap rze paś cić i za mie rza my wal czyć o dob re imię na sze go 
mias ta.

„Bu ry” nie jest na szym bo ha te rem i nig dy nim nie bę dzie! Sta
wia nie go za wzór i gło sze nie ha seł „Bu ry — mój bo ha ter” jest 
pro wo kac ją, któ rej nie moż na ak cep to wać. Na szy mi bo ha te ra
mi po zos ta ną nie win nie za mor do wa ni miesz kań cy, któ rym tym 
sta no wi skiem od da je my na leż ny Im hołd. Żoł nie rze po dzie mia 
an ty ko mu nis tycz ne go nie mo gą być pos t rze ga ni tyl ko ja ko bo ha
te ro wie bez ska zy. „Bu ry” i je go od dział do puś ci li się bru tal nych 
pa cy fi  kac ji lud noś ci chłop skiej w oko li cach Haj nów ki i Biel ska 
Pod la skie go.

Z ca łą sta now czoś cią po tę pia my wy da rze nia sprzed sie dem
dzie się ciu czte rech lat i wy ra ża my swo ją de zap ro ba tę dla or ga ni
zo wa nia mar szu w Haj nów ce.

Ape lu je my do par la men ta rzys tów o pod ję cie inic ja ty wy us ta
wo daw czej za ka zu ją cej or ga ni zac ji zgro ma dzeń pub licz nych pro
mu ją cych nie na wiść i zag ra ża ją cych dob rym re lac jom oby wa te li 
Rze czy pos po li tej Pol skiej róż nych na ro do woś ci i wyz nań.

Баю, баю, 
бу дзем у раю...

10 лю та га 2020 го да мар ша лак 
Сей ма аб’ я ві ла тэр мін прэ зі дэн ц кіх 
вы ба раў. Ад бу дуц ца яны 10 траў ня. 
Кож ная па лі тыч ная гру поў ка дае рэ-
ка мен да цыю свай му кан ды да ту. Каб 
стаць кан ды да там трэ ба саб раць сто 
ты сяч под пі саў пад трым кі. За тым 
па ча ла ся са пер ніц кая гон ка за га ла-
сы су ве рэ на. Да гэ туль з аба вяз кам 
спра віў ся лі дар ПСЛ (Ка а лі цыя поль-
ска) Вла дыс лаў Ка сі няк-Ка мыш, які 
саб раў 250 ты сяч под пі саў. На маю 
дум ку вы ба ры бу дуць пра хо дзіць 
у двух ту рах. З май го пун к ту гле джан-
ня ў дру гім ту ры апы нуц ца ўпраў ля-
ю чы прэ зі дэнт Ан джэй Ду да з рэ ка-
мен да цыі Пра ва і спра вяд лі вас ці ды 
ві цэ-мар ша лак Сей ма Мал га жа та 
Кі да ва-Блонь ска з рэ ка мен да цыі Гра-
ма дзян скай плат фор мы. Да гэ туль, 
як па каз ва юць апы тан ні, яны ка ры-
ста юц ца най боль шай пад трым кай. 
Га вор ка ідзе так са ма аб лі да ры Поль-
скай ка а лі цыі. Хоць у са праўд нас ці 
няз ве да ныя на ка на ван ні лё су, як га-
во раць у на ро дзе.

Чым за раз бу дуць ма ніць кан ды да-
ты на прэ зі дэн та. Абя цан ка мі, ка шай 
ня бес най? Най боль шы шанц у гэ тай 
спра ве мае ПіС, па коль кі рас па ра-
джа ец ца дзяр жаў ным бю джэ там, 
гра шы ма па дат кап ла цель ш чы каў. 
Да гэ туль уп раў ля ю чыя ра скі да лі ся 
гра шы ма на пра ва і на ле ва, як гэ та, 
ка жуць, пры ка му не бы ва ла: „ка му 
на, ка му не”. Пры кла дам та го вып ла-
та 500+ на пер шае дзі ця. Да лі ўсім 
без ні я кіх кры тэ рый, бед ным і ба га-
тым. Па доб на спра ва ма ец ца з тры-
нац ца тай пен сі яй для пен сі я не раў. 
А тым най больш пат ра бу ю чым, дзет-
кам з аб ме жа ван ня мі і ста рэ чам няз-
доль ным да са ма стой на га іс на ван-
ня ўста на ві лі па да ход ны кры тэ рый 
— 1600 зл. Для прэ зі дэн та Ан джэя 
Ду ды цяж ка бу дзе за раз зма ніць на-
род чар го вы мі абя цан ка мі, та му яго-
ныя шта бі сты на ча ле з Бру дзін скім 
і Шыд ла прыш піль ва юць прэ зі дэн ту 
за слу гі „доб рай зме ны” пя ці га до вай 
даў нас ці. Але на род па мя тае 2015 
год і не вы ка на ныя абя цан ні прэ зі дэн-
та Ду ды з па пя рэд ніх вы ба раў. Ты-
чыц ца гэ та са цы яль най сфе ры: сця га-
нос на га 500+, да рэм ных ля кар стваў 
для се ні ё раў, тры нац ца тай пен сіі для 
пен сі я не раў ці да дат ко вай вып ла ты 
для пен сі я не раў 500+. Не пры гад ваю 
ін шых абя ца нак. Па ка ры ста ю ся пры-
кла дам са свай го па над вор ка.

У мі ну лым го дзе, ка лі ўсту паў у сі-
лу за кон аб да дат ко вай вып ла це 
500+ для се ні ё раў з аб ме жа ван ня мі, 
няз дат ных да са ма стой на га іс на ван-
ня, я па даў за я ву ў ЗУС. Ад кі ну лі па 
пры чы не кры тэ рыяў. Мой ме сяч ны 
пры бы так пе ра вы шае 1600 зл. бру та 
на 112 зл. Але чы ну шы не ўзя лі пад 
ува гу пры быт ку за дог ляд 222 зл., які 
трэ ба бы ло вы лу чыць. Праш ля па лі. 
Так за ста ло ся. І за гэ та маю дзя ка-
ваць прэ зі дэн ту ці для Пі Саў скай доб-
рай зме ны? А як ма ец ца спра ва з да-
рэм ны мі ля кар ства мі для се ні ё раў, 
якім больш за 75 га доў? У 2015 го дзе 
на гэ ту мэ ту бы ло прыз на ча ных 860 
мі льё наў зло тых. Год паз ней су ма па-
мен шы ла ся на 95 мі льё наў. У 2017 
го дзе рэ фу да ва на бы ло ўжо менш на 
487 мі льё наў, а ў 2018 го дзе кан чат-
ко ва прыз на ча на ўся го 500 мі льё наў. 
Ка лісь ці ма ту ля ка за ла: „Хваль бы 
поў ны тар бы, а ў тар бах пу ста”. Бо гэ-
та праў да. Ка ман да прэм’ ер-мі ніст ра 
Ма тэ ву ша Ма ра вец ка га па ча ла ў гэ-
тым го дзе ін шую пе сень ку: „Даз воль-
це за вяр шыць нам па ча тыя рэ фор-
мы. Бу дзем жыць у да стат ку, як за-
ход нія еў ра пей цы”. А я ма гу ска заць 
та кое: „Баю, баю, бу дзем у раю...”. Не 
для нас та кія штуч кі.

Ула дзі мір СІ ДА РУК
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Пад ляш скія шко лы зма га юц ца 
з дэ маг ра фіч ным кры зі сам. Асаб лі ва 
цяж ка пе ра ка наць ма ла дых да ву чо бы 
ў лі цэ ях не вя лі кіх га рад коў, як Дуб ро ва-
Бе ла стоц кая ці Мі ха ло ва. Ды рэк та ры ве-
да юць, што за раз шко ла мае да ваць не 
толь кі грун тоў ную аду ка цыю, але i ста-
віць пе рад вуч ня мі кан к рэт ныя вык лі кі 
і ад кры ваць но выя маг чы мас ці. Ча сам 
яны так са ма звяр та юц ца па да па мо гу 
да спе цы я лі стаў, на пры клад, лі да раў му-
зы кі ды ска-по ла.

“Пер шая шко ла ды ска-по ла” 
бу дзе на Пад ляш шы.

Гмі на Мі ха ло ва ка ры ста ец ца па пу ляр
нас цю зза му зы кі ды скапо ла. Ме на ві та 
гэ та мае пры цяг нуць мо ладзь да мяс цо
ва га лі цэя. З па чат кам но ва га на ву чаль
на га го да з’я віц ца сцэ ніч ны про філь, які 
рэк ла му ец ца як „пер шая шко ла ды ска
по ла”. Ула ды Мі ха ло ва, якім пад на ча
ле ны Школь ны ком п лекс, у струк ту ры 
яко га пра цуе лі цэй, у чац вер (20.02) на 
прэскан фе рэн цыі ў шко ле па ве да мі лі 
пра дэ та лі сва ёй ідэі. У кан фе рэн цыі 
пры ня лі ўдзел прад стаў ні кі па вя то вай 
і мяс цо вай ула ды, роз ных уста ноў, а так
са ма вуч ні гэ тай шко лы.

— Якую шко лу ства рыць на Пад ляш
шы? — пы таў Марк На зар ка.— Ка лі ме та
лур гія, то ў Сі ле зіі, ка лі мар скі про філь 
— Гданьск, Гды ня, Шчэ цін. А Пад ляш ша? 
Чым сла вім ся ва ўсёй кра і не? Што пры
ваб нае для мо ла дзі і ад на ча со ва з’яў
ля ец ца доб рай кан цэп цы яй на жыц цё? 
Ад каз: пер шая шко ла ды скапо ла ў Поль
ш чы!

На пы тан не пра ідэю шко лы ды скапо
ла ў Мі ха ло ве мі ністр аду ка цыі Да ры юш 
Пян т коў скі ска заў, што бур га містр Мі ха
ло ва пры няў ра шэн не аб „кан к рэт най 
ак цыі”. „Маг чы ма, у апош ні час па пу ляр
насць ды скапо ла з’яў ля ец ца ней кім нат
х нен нем для гэ тых дзе ян няў, але трэ ба 
вы раз на ска заць, што гэ тая шко ла так са
ма бу дзе агуль на а ду ка цый най шко лай”, 
— ска заў мі ністр. Ён раст лу ма чыў, што 
шко ла аба вя за на вы кон ваць агуль на а ду
ка цый ную ас ноў ную пра гра му, а ды ска
по ла бу дзе „іна ва цы яй”.

— Гэ та шко ла для мо ла дзі, каб даць 
ёй шанц у жыц ці, каб яна праз свой за
пал ха це ла раз ві вац ца і ў тых агуль ных 
прад ме тах, — ска заў Марк На зар ка. — 
І да та го, каб яны ра бі лі штось ці доб рае. 
І гэ ты наш цэнтр мае роз ныя за ба вы, 
ім п рэ зы. Га лоў нае, каб ён быў пра фе сі я
наль ны і ўсё бы ло для лю дзей.

У кла се з та кім про фі лем у рам ках 
ас ноў най ву чэб най пра гра мы бу дуць 
ад бы вац ца за нят кі па му зы цы, гі сто рыі 
му зы кі, а так са ма ва каль ныя, ін ст ру мен
таль ныя і тан ца валь ныя ўро кі. Ак ра мя 
та го ў рам ках фа куль та тыў ных за нят каў 
бу дуць пра хо дзіць прак тыч ныя ўро кі 
і май старкла сы, якія бу дуць вес ці прад
стаў ні кі му зыч ных кам па ній і са мыя 
му зы кі. Ад ным з вык лад чы каў мае быць 
ад на з зо рак ды скапо ла Мар цін Мі лер 
з гру пы „Bo ys „.

— Бу ду ста рац ца ад ка заць на кож нае 
пы тан не мо ла дзі, — га ран та ваў Мар цін 
Мі лер. — Ці ёсць ней кі рэ цэпт на хіт? Як 
па во дзіць ся бе на сцэ не? Гэ та га ўся го 
ма гу на ву чыць. На коль кі мо ладзь бу дзе 
мя не слу хаць, та ды я бу ду з імі.

Лі цэй у Мі ха ло ве паў стаў у 1947 го дзе. 
Зараз тут вучацца 64 асобы. У кніж цы 
„Jest ta kie li ce um...”, вы да дзе най у 2017 
го дзе і пры мер ка ва най да 70год дзя 
іс на ван ня шко лы, мож на пра чы таць ус
па мі ны вы дат най вы пуск ні цы, пра фе сар 
Ле ны Гла гоў скай: „Лі цэй у Мі ха ло ве быў 
з’я вай, якой я та ды не маг ла зра зу мець. 
Толь кі пас ля га доў пра гі сто рыю яго 
ства рэн ня рас па вёў мне Мі ка лай Гай дук, 
на ра джэ нец Ка бы лян кі. Ва кол цём ная 
пас ля ва ен ная рэ ча іс насць, а тут рап там 
ад доль ная іні цы я ты ва. Я та ды зра зу
ме ла, што толь кі ў гэ тым го ра дзе мог 
паў стаць лі цэй. Так ці інакш, мой баць ка 

ча ста паў та раў, што ў ін тэ лек ту аль ным 
і куль тур ным пла не Мі ха ло ва заў сё ды 
пер авы ша ла Га ра док: „Там зу сім ін шы 
на род”, — ка заў ён, ус па мі на ю чы ста рыя 
ча сы. Ся рэд няя шко ла зай ма ла асаб лі
вае мес ца ся род уста ноў у Мі ха ло ве. Яна 
да ла атэ стат ста лас ці і старт у да рос лае 
жыц цё. Я шмат ра зоў здзіў ля ла лю дзей, 
ка жу чы, што за вяр шы ла лі цэй у пра він
цый ным го ра дзе. Шмат ра зоў ся род ма іх 
ра вес ні каў на фа куль тэ це жур на лі сты кі 
і па лі тыч ных на вук Вар шаў ска га ўні вер
сі тэ та ў мя не бы лі пад ста вы га на рыц ца 
гэ тым лі цэ ем”. На пэў на гэ ты этап лі цэя 
ў Мі ха ло ве ўжо даў но за кры ты. Па ба
чым, што пры ня се но вае.

Лі цэй у Дуб ро ве-Бе ла стоц кай 
пры ме яш чэ больш вуч няў з Бе ла ру сі 

Што раз больш бе ла ру саў ву чыц ца 
ў Дуб ро веБе ла стоц кай. Лі цэй імя ге
не ра ла Ні ка дэ ма Су лі ка пры ваб лі вае 
мо ладзь з Бе ла ру сі. Дуб роў скі лі цэй пра
па нуе бе ла ру сам дар мо вую ву чо бу, а так
са ма да дат ко вую на ву ку поль скай мо ве. 
Пры чым вуч ні з Бе ла ру сі на ву ча юц ца 
ў Дуб роў скім лі цэі бяс п лат на. Ап лач ва
юць толь кі мес ца ў ін тэр на це, які га ран
туе так са ма хар ча ван не.

— Мы ўжо доў гі час суп ра цоў ні ча ем 
з Бе ла рус сю, — ка жа ды рэк тар ас вет най 
уста но вы Ярас лаў Буд нік. — На па чат ку 
гэ та бы ло про ста су пра цоў ні цтва ў рам

ках ней кіх куль тур ных ці спар тыў ных 
ме ра пры ем стваў, але паз ней мы ўжо 
па ча лі ду маць ці бы ло б за ці каў лен не 
з бо ку бе ла ру саў, каб ву чыц ца тут, у Дуб
ро ве. Мы ба чы лі, што ін шыя шко лы, якія 
іс ну юць у Поль ш чы, на пры клад у Вар ша
ве, ма юць мно га ах вот ных. У нас яш чэ 
інакш вы гля дае гэ ты эк с пе ры мент, бо 
ў нас мо ладзь з Бе ла ру сі ву чыц ца ў тых 
са мых кла сах, што поль ская мо ладзь. 
Мы не ства ры лі ад мыс ло ва га кла са для 
бе ла ру саў, так як гэ та зра бі лі ў Вар ша ве.

За раз у лі цэі імя ге не ра ла Ні ка дэ ма 
Су лі ка на ву ча ец ца 268 вучняў, у тым ліку 
ка ля 30 ча ла век з За ход няй Бе ла ру сі, 
ад нак за ці каў лен не ву чо бай з го ду ў год 
па вы ша ец ца.

— Мы ду ма ем па вя лі чыць коль касць 
мес цаў у ін тэр на це, бо за ці каў ле насць 
з бе ла ру ска га бо ку да лі цэя па вя ліч ва
ец ца, — ка жа Ярас лаў Буд нік. — Бы лі мы 
ў мі ну лым го дзе на су стрэ чах з мо лад
дзю ў Бе ла ру сі. Ад бы ло ся ўжо тры та кія 
су стрэ чы, чац вёр тая зап ла на ва на. І ма гу 
ска заць, што ёсць вя лі кая за ці каў ле
насць.

Вуч ні з Бе ла ру сі вель мі ах вот на 
пры ма юць удзел у школь ных ме ра пры
ем ствах ці круж ках за ці каў лен няў. Ма
ла дыя бе ла ру сы так са ма з’яў ля юц ца 
вель мі доб ры мі вуч ня мі, на пры клад Мар
га ры та Са ва шэ віч у мі ну лым го дзе ме ла 
са мую вы со кую ся рэд нюю ацэ нак.

Пад ляш скія лі цэі 
ва ю юць за вуч няў

— Мая ма ма з’яў ля ец ца поль кай, 
— ска за ла Мар га ры та. — Мне вель мі па
да ба ец ца, што я ма гу раз ві ваць сваё ве
дан не поль скай мо вы, ма гу жыць на тэ
ры то рыі Еў ро пы. Я ба чу вя лі кія дэ мак ра
тыч ныя ўплы вы ў Поль ш чы. Мне вель мі 
па да ба ец ца шко ла, яна для мя не з’яў ля
ец ца ім пуль сам і мне хо чац ца ву чыц ца, 
хо чац ца да сяг нуць ней кіх мэт. Я ду маю, 
што гэ та так са ма дзя ку ю чы на шым цу
доў ным на стаў ні кам і ўсім лю дзям, якія 
тут пра цу юць. Я люб лю сва іх ра вес ні каў, 
з які мі я ву чу ся і ста ра ю ся пад трым лі
ваць з імі доб ры кан такт, та му што яны 
вы каз ва юць кры ху ін шыя по гля ды на 
жыц цё чым я і мне па да ба ец ца дзя ліц ца 
тым, што я ду маю і па да ба ец ца так са ма 
пры маць іх нюю кроп ку по гля ду.

Так са ма сё ле та ўпер шы ню ву ча ні ца 
з Бе ла ру сі, ме на ві та Мар га ры та Са ва
шэ віч, прад стаў ля ла Дуб роў скі лі цэй на 
алім пі я дзе па бе ла ру скай мо ве.

— Мне вель мі пры ем на, што ёсць 
та кія ма ла дыя лю дзі, якія ці ка вяц ца бе
ла ру скай лі та ра ту рай, куль ту рай, мо вай 
у Поль ш чы, — ка жа Мар га ры та, —якія не 
за бы ва юц ца пра свае ка ра ні. Гэ та дае 
вя лі кую на дзею для ўся го бе ла ру ска га 
на ро да. Так са ма мне вель мі па да ба ец ца 
тое, што я ма гу вы ка ры стоў ваць свае 
здоль нас ці. Ма гу па быць з ра зум ны мі 
людзь мі, пра ве рыць свае ве ды.

vТэкст і фота Уршулі ШЎБЗДы

n Дырэктар Дуброўскага ліцея Ярас лаў Буд нік з вучаніцамі з Беларусі. Злева ад дырэктара Маргарыта  Савашэвіч
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 09-20

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 9 сакавіка 2020 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Не ра зы нач ка я 
— мя не ж усе сма ку юць; 
не дзяў чы нач ка я 
— мя не ж усе ца лу юць.

Л....
Ад каз на за гад ку № 5-20: зор кі.

Уз на га ро ды, за піс ныя кніж кі, вый г ра
лі Аляк сан д ра Куп тэль з Арэш ка ва, Ка-
мі ля Ціт ко, Дам’ ян Гор чак з Ба бік, Мая 

Та па лян ская з Нар вы. Він шу ем!

Ана толь Гра ча ні каў

Мо ва...
Род ная мо ва
У ма рах, у пес нях, у снах.
Мае ў ёй кож нае сло ва
Свой ко лер, і смак, і пах.
Злі ва юц ца гу кі ў сло вы
І ў рэ чыш ча род най мо вы,
Як рэ кі ў мо ра, ця куць,
І дум кі мае плы вуць
На хва лях і дзён, і на чэй
Да сэр цаў люд скіх і ва чэй.

Дзень Роднай Мовы
24.02.2020
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WieraЗа 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 № 5-2020: 
Шпа гат, які, ку са ка, Ка ла ра да, ка пя люш, па пя ро-

са, па лын, рэ, рок, ту ша, мэ та. Шчыт, ка пот, ка па, ка-
пя люш, аку ля ры, са лон, ка ша, рэ, клад, рот, ап тэ ка.

Уз на га ро ды, мар ке ры з ме та ліч ным ад цен-
нем, вый г ра лі Ма тэ вуш Ва лен ты но віч, Ан то ні 
Даб рэн ка з Ба бік, На тал ля Кін дзюк, Ма тэ вуш 
Ада мо віч з На раў кі, Рак са на Ма ёр з Арэш ка ва, 
Аліў ка По рац з Нар вы, Ган на Ку кол ка, Алі вія 
Ана пюк з Ор лі. Він шу ем!

Сон ца — у мі фіч ных уяў-
лен нях бе ла ру саў з’яў ля-
ла ся бо жым вог ніш чам, 
якое абаг ра ва ла не ба 

і ўва саб ля ла агонь. Гэ та лю бі мае 
свя ці ла Бо га. Па вод ле ле ген ды, 
яно ад ной чы ад мо ві ла ся свя-
ціць для лі хіх лю дзей. За гэ та 
Уся выш ні яго па ка раў і да зво ліў 
свя ціць толь кі ўдзень.

На шы прод кі ве ры лі, што 
дзесь ці ў краі зям лі зна хо дзіц ца 
вы рай. У гэ тым за кут ку заў сё ды 
све ціць сон ца, кры ні ца ўся ка га 
даб ра і ла скі. Але прын цы по ва 
сон ца ко ціц ца за ла тым ша рам, 
ван д руе па не бе. Яно кож ны 
дзень пе ра ся кае ме жы вы раю, 
ува хо дзіць на не ба і ко ціц ца на 
за хад, за вя лі кае мо ра, каб там 
ад па чыць у сва іх па ла цах.

У Ма зыр скім ра ё не Го мель-
скай воб лас ці іс на ва ла па няц це 
пра «ко лер ную гуль ню сон ца» 
на Ку пал ле. Каб усё бы ло на 
мес цы, у па чат ку дня сон ца 
па він на мець вог нен ны ко лер 
(Іва наў скае), по тым зя лё ны (ля-
чэб нае) і толь кі по тым жоў ты 
(пша ніч нае).

На Пад ляш шы ве раць у іг ру 
сон ца на Вя лік дзень, Юр’я, Ку-
пал ле. Сон ца та ды мя няе не 
толь кі ко ле ры, але і вы хо дзіць 
з-за сва іх аб ру чоў, пуль суе, «ху-
дзее» і «таў с цее». Та кая з’я ва, 
— як ве раць на Пад ляш шы, — 
прад каз вае ра ды каль ныя зме ны 
ў жыц ці лю дзей, якія па ба чы лі 
цуд.

Сон ца — лю бі мы сім вал 
пад ляш скай ар хі тэк ту ры. У мі-
ну лым шмат гас па да роў змяш-
ча ла са ляр ны знак на шчы це 
ха ты, або ўкла да ла ліш т вы 

ў фор ме сон ца. Гэ та ме ла пры-
нес ці да ста так і доб ры на строй 
у сям’і. Так са ма з ча соў ста ра-
жыт нас ці на вы ра бах з глі ны, 
бя ро сты ці кос ці на но сі лі сім ва-

лы сон ца ў выг ля дзе круж коў 
з кроп кай у цэн тры. По бы та выя 
рэ чы з дрэ ва (на пры клад, прас-
ні цы) аз даб ля лі роз ны мі шмат п-
ра мен ны мі кру га мі-ра зет ка мі, 
якія так са ма аз на ча лі сон ца. 
Сон ца ад ста ра жыт ных вя коў 
спа ты ка ем на вы шыў ках і тка ні-
нах, руч ні ках і аб ру сах. Яно, як 
не пры го жа, нат х няе су час ных 
му зы каў, на пры клад «Н.Р.М.» 
— адзін з гі тоў гэ та га куль та ва-
га рок-гур та за вец ца «Сон ца 
нам да па мо жа».

(Ад рэ зак ад рэ да га ва ны на 
ас но ве кніж кі Але ны Кор шак 
«Бе ла ру ская мі фа ло гія для дзя-
цей»)    (гак)

Размалюйце!

Ле а нід Дай не ка
Бе ла русь, ты не за бы та...
Бе ла русь, ты не за бы та.
У ду шы, як Бо жы знак:
Ха та... Ка ню шы на... Жы та...
Буль ба... Бу сел... Шпак...
Мроя... Хло пец за ка ха ны...
Цем ра... Шлях да моў...
Бе ла русь, ты збу да ва на
З бе ла ру скіх слоў!

Lida

Малюнак: А.А. Шачакова
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Кастусь ЦЕЛУШЭЦКІ
Новае Ляўкова

Пры ро да
Вя лі кае сло ва пры ро да,
Усё гэ та да дзе на ёсць ад Бо га.
Сон ца, зям ля, хма ры, дождж,
Вяс на, ле та, во сень і зі ма.
Доб ра лю дзям жы вец ца,
Ка лі ў кож ную па ру ўсё ста ец ца.
Вяс ною — усё ажы вае.
Пат рэб на сон ца, дождж і ра са.
Ле там — усё дас пя вае.
А ў во сень — па-роз на му бы вае:
Ка рот шы дзень, больш даж джу,
Лю дзі збі ра юць усё з по ля.
Зі ма то жа лю дзям пат рэб на,
Лю дзі больш у ха тах ся дзяць,
Ад па чы ва юць.
На вяс ну да ра бо ты сі лы на бі ра юць.

Бе ла веж ская пуш ча
Люб лю па пуш чы я ха дзіць,
Сузіраю чы вя лі кія ду бы.
Гэ та пом ні кі пры ро ды.
Ва чэй ад іх адар ваць не ма гу.
Пе ра жы лі яны не ад ну вай ну.
Яны пад ахо ваю жы вуць.
А най горш сэр ца ба ліць,
Ка лі су хі ялін нік ста іць.
Ста іць і па мі рае,
Па дае на зям лю і пра па дае.

Доб рыя гас па да ры
Со рак лет та му на зад
Мая вё ска рас ц ві та ла.
Доб рыя гас па да ры
Бу да ва лі ха ты, клу ні і хля вы,
Аб раб ля лі лон кі і па лі.
Тры ма лі мно га авец і ка роў,
Пры бы ва ла ў вёс цы трак та роў,
А да іх ка сі лак і плу гоў.
Ма шы на мі хут ка ўсё аб раб ля лі.
У воль ны час ад па чы ва лі.
Най горш, што ста расць прыб лі жы лась.
А ка лі ўжо з сіл апа да лі,
Най леп шыя мае гас па да ры ўмі ра лі.

За яц і Во жык
За яц пад ляш чы най спаў.
Спе лы арэ шак на яго ўпаў.
Зай чык сар ваў ся і ўпе рад паг наў ся,
Хоць ніх то яго не гнаў.
Ба чыць: во жык пе рад ім ся дзіць.
— Ба чыў я, як ты хут ка пёр.
Мо жа «гаў» ця бе па пёр?
— А я ад ні ко га не ўця каў!
Ху цень ка ў клу бок зві ва юсь.
А гост рыя мае ігол кі
Ад кож на га зве ра аба ра ня юць.

Лес
Лес гэ та наш ся бар,
у ім пры год мно га,
тут ра стуць дрэ вы і ку сты,
тут ля та юць роз ныя пта хі,
тут дзя цел вы со ка сту кае,
у ка ры ка ра е даў шу кае,
цу доў на рэ ха ня се
га ла сы звя роў па цэ лым ле се,
пад кож ным дрэ вам
жу ра ві ны і чар ні цы дас пя ва юць,
ві юц ца ву жа кі, цяг нуц ца слі ма кі,
у мо ху па ба чыць мож на ву ся кі,
ра стуць тут і гры бы
лі січ кі, ры жы кі і ба ра ві кі.

Юліта Грыка
Міхалова

Сільвія ГРЫКА
Міхалова

Пад ляш ша
Пры го жая кра і на,
усю ды зе ле на,
на во кал цяг нец ца лес,
тут азё ры і чы стыя рэ кі
га во раць пра нас
ад вя коў.
Ста яць звя ры ся род па лёў
і лу гоў зя лё ных,
тут на Пад ляш шы
як раз на ро джа ныя.
І кве так ты ся чы, цу доў на па ху чых,
рэд ка спа ты ка ных,
ба гац це рэ гі ё ну
не бы ва лае.
Гэ та мес ца, дзе кож ны
чы стым па вет рам ды хае.

Па да сі на вік
На бе лай нож цы,
у брон за вай шап цы,
у гаю
рас це са бе
па да сі на вік.
Адзін або ў гру пе,
у мо ху, або пад ку ста мі...
Каб кам п лект гры боў быў уда лы,
у ко шык яго ўкла да ем.
Ма лыя, чор ныя кроп кі ён мае на на зе,
ён ча ста ў ма ёй кух ні рэй вя дзе.

Мі ха ло ва 
Гэ та мая мяс цо васць — пры го жая,
як ма ці ра дас ная з ус меш кай,
тут лю дзі та кія доб рыя,
заў сё ды ка рыс ныя і пры хіль ныя.
Тут зе лень на во кал нас,
па лет кі, ва да і лес,
не ба, хма ры
і сон ца ўга ры,
і дрэ вы ў ліс ці за ла ці стым,
бо тут зям ля вя чы стая.

Во сень
Ідзе ве ра сень,
во сень нам ня се.
На дрэ вах па жоў к лыя лі сты,
сон ца ўжо сла бое на сві тан ку,
больш ха лод ныя но чы,
у ко шы ках све жань кая ага род ні на і са да ві на,
у пар ку брон за выя каш та ны.
Ча ла век цёп ла адзе ты.
Пта хі ў вы рай вы бі ра юц ца,
го ла сам сум ным раз віт ва юц ца.

Ай чы на
Ай чы на,
гэ та кож нае мес ца,
дрэ ва, што ў зям лі рас це,
рэч ка, што кру ціц ца і плы ве,
луг зя лё ны,
у квет кі пры бра ны.
Ай чы на,
гэ та по ле, дзе рас це збож жа
на хлеб што дзён ны,
да ро га, якая вя дзе нас
да лё ка ў лес.
Ай чы на
гэ та на ша мо ва,
гэ та на ша пра ца,
гэ та на ша ву чо ба ў шко ле.
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Дзміт ры ША ТЫ ЛО ВІЧ на ра дзіў ся 8 
лі ста па да 1926 г. у вёс цы Ча ром ха на 
Бе ла сточ чы не ў ся лян скай сям’і. У 1939 
го дзе скон чыў шэсць кла саў поль скай 

Дзміт ры ША ТЫ ЛО ВІЧ: Што я бе ла
рус, да ве даў ся я ад свай го баць кі, які 
на ву чыў мя не, ка лі я меў пяць га доў, 
чы таць кі ры лі цу. Мой баць ка пе рад 
Пер шай су свет най вай ной пра ца ваў на 
чы гун цы. Пер ша па чат ко ва быў тэ лег ра
фі стам, а пас ля на чаль ні кам чы гу нач най 
стан цыі ў Ры го раў цах. Пад час Пер шай 
су свет най вай ны быў вы ве зе ны аж за 
Пе цяр бург і быў кі раў ні ком стан цыі па
між Пе цяр бур гам і Ар хан гель скам. Усе 
жы ха ры вё скі Ча ром хі ве да лі, што яны 
пра ва слаў ныя бе ла ру сы, хоць чы стай бе
ла ру скай мо вы не ве да лі. У 1939 го дзе 
я за кон чыў шэсць кла саў поль скай шко
лы. Па ча ла ся Дру гая су свет ная вай на. 
Да лу чы лі нас да СССР. Два ме ся цы я ву
чыў ся ў чы гу нач ным тэх ні ку ме ў Брэс це, 
ды цяж ка бы ло да яз джаць у Брэст і пад 
ка нец лі ста па да пры ня лі мя не ў шо сты 
клас Бе ла ру скай ся рэд няй шко лы ў Бель
скуПад ляш скім і там па чаў ву чыц ца 
бе ла ру скай мо ве. У 1940 і 1941 го дзе 
я з ву ча ні цай Ба ра ноў скай, якая пры е
ха ла з Бе ла ру сі і ве да ла вель мі доб ра 
бе ла ру скую мо ву і пры да па мо зе на стаў
ні цы бе ла ру скай мо вы пі са лі ча ста вер
шы ў школь ную нас цен га зе ту. Яш чэ меў 
я пяць ме ся цаў уро кі бе ла ру скай мо вы 
ў 1946 го дзе ў Бе ла ру скай гім на зіі ў Бель
скуПад ляш скім, ка лі вяр нуў ся з Баб руй
ска з Чыр во най Ар міі.

Я ат ры маў на каз пра цы ў пра ек т ным 
бю ро ў Вар ша ве ад 1 са ка ві ка 1954 го да. 
Ка лі я пра ца ваў у Вар ша ве, у 1956 го дзе 
ку піў не спа дзя ва на там бе ла ру скую га-
зе ту „Ні ву” і да ве даў ся, што ў Бе ла сто ку 
ў лю тым 1956 го дзе ўзнік ла Бе ла ру скае 
гра мад скакуль тур нае та ва ры ства і па
чаў ся вы да вац ца бе ла ру скі тыд не вік 
„Ні ва”. Я выс лаў у рэ дак цыю „Ні вы” свой 
пер шы верш „Пад ляш ша”. Яго на дру ка ва
лі і па ча лі дру ка ваць мае ін шыя вер шы. 
Рэ дак цыя „Ні вы” зап ра ша ла мя не на 
се мі на ры ў Бе ла сток, ку ды я ез дзіў з Вар
ша вы і паз наў там мно гіх рэ дак та раў 
і ка рэс пан дэн таў, між ін шым, га лоў на га 
рэ дак та ра „Ні вы” Ге ор гія Вал ка выц ка
га і ін шых, та кіх як Сак рат Яно віч, Яша 
Бурш. Су стрэў там Вік та ра Шве да, з якім 
ву чыў ся ў 1946 го дзе ў 4м кла се Бе ла
ру скай гім на зіі ў Бель скуПад ляш кім 
і да ве даў ся, што жы вем мы ў Вар ша ве 
ў ад ным бу дын ку ля ву лі цы Ла віц кай. 
І пра тое, што ў Вар ша ве па вул. Се на тар
скай паў стае ад дзел БГКТ. Там я па зна
ёміў ся з Пят ром Ла стаў кам, які кі ра ваў 
пра мыс ло вагас па дар чым праў лен нем 
„Бэ тэ ска”. Так са ма з Юры ем Ту рон кам, 
Аляк сан д рам Бар ш чэў скім і мно гі мі 
ін шы мі. Пры ад дзе ле быў ды ску сій ны 
клуб і гур ток Бе ла ру ска га лі та ра тур на га 
аб’ яд нан ня, да яко га я на ле жаў. Пра во
дзі лі ся аў тар скія ве ча ры, на якіх аў та ры 
чы та лі свае тво ры. Пры хо дзі ла ся і мне 
ча сам чы таць свае вер шы. На свя та пад 
ёл кай мой сын і мая дач ка дэк ла ма ва лі 
бе ла ру скія вер шы. У Бе ла сто ку ў рэ дак
цыі „Ні вы” 28 чэр ве ня 1958 го да я браў 
удзел у Зас на валь ніц кім з’ез дзе Бе ла ру
ска га лі та ра тур на га аб’ яд нан ня „Бе ла ве

па чат ко вай шко лы ў Ча ром сеСтан цыі 
і пас ля да чэр ве ня 1941 го да ву чыў ся 
ў Бель скуПад ляш скім у ся рэд няй шко
ле са вец ка га ты пу. У час ня мец кай аку
па цыі ў са ка ві ку 1943 го да быў вы ве зе
ны на пры му со вую пра цу ва Ус ход нюю 
Пру сію пад го рад Гай ль с берг. Пас ля 
пры хо ду ту ды Чыр во най Ар міі ў лю тым 
1945 го да быў ук лю ча ны ў яе ра ды і на
кі ра ва ны на фронт. Пад ка нец лю та га 
быў цяж ка па ра не ны ў ле вы бок і аскол
кам у бры во ле ва га во ка і пе ра ве зе ны 
ў вай ско вы шпі таль у Зэ е бур гу. Па дэ ма
бі лі за цыі ў сту дзе ні 1946 го да вяр нуў ся 
з Баб руй ска да моў і па сту піў у чац вёр ты 
клас Бе ла ру скай гім на зіі ў Бель скуПад
ляш скім, які за кон чыў у чэр ве ні 1946 
го да. У су вя зі з тым, што поль скія ўла ды 
ў жніў ні 1946 го да лік ві да ва лі Бе ла ру
скі лі цэй у Бель скуПад ляш скім, здаў 
іс пы ты ў поль скі лі цэй імя Та дэ ву ша 

Ады шоў у апош няе па да рож жа
Кас цюш кі ў Бель скуПад ляш скім, які 
скон чыў у чэр ве ні 1948 го да і быў на кі ра
ва ны Мі ні стэр ствам ас ве ты ў Вар ша ве 
ў Ле нін г рад скі элек т ра тэх ніч ны ін сты
тут, які за кон чыў у снеж ні 1953 го да, 
ат ры маў шы ў Поль ш чы дып лом ма гіст
ра ін жы не ра элек т ры кааў та ма ты ка. 
З са ка ві ка 1954 го да па чаў пра ца ваць 
у пра ек т ным бю ро ў Вар ша ве, дзе пра ек
та ваў мно гія цеп ла выя элек т ра стан цыі 
і ў Поль ш чы, і за мя жою. Быў паў го да 
на аў тар скім наг ля дзе ў Туз лі ў Югас ла
віі і амаль тры га ды ў Ба ка ра ў Ін дыі. 
У воль ны ад пра цы ў бю ро час з 1975 
го да пра ца ваў гі дам за меж ных поль скіх 
эк скур сій у поль скім ту ры стыч ным бю
ро „Ор біс” і ін шых.

Бе ла ру скія, поль скія і ру скія вер
шы Дзміт ры Ша ты ло віч па чаў пі саць 
у 1940 го дзе, а дру ка вац ца стаў пад 

ка нец 1957 го да на ста рон ках што тыд
нё ві ка „Ні ва”, за тым у лі та ра тур ных 
аль ма на хах, „Бе ла ру скіх ка лен да рах”. 
Быў сяб рам Са ю за поль скіх лі та ра та
раў і га на ро вым — Са ю за бе ла ру скіх 
пісь мен ні каў. Уз на га ро джа ны Кры жам 
Ка ва лер скім Ор дэ на Ад ра джэн ня Поль
ш чы, Ся рэб ра ным кры жам за слу гі і ін
шы мі ме да ля мі.

Дзміт ры Ша ты ло віч — аў тар па ру 
дзя сят каў па э тыч ных збор ні каў, між 
ін шым, „Эцю ды па да рож жа”, „Маё 
Пад ляш ша”, „Хва лі ча су”, „Вя сёл ка над 
ім г лою”, „Стру ме ні лё су”, „Асен нія пром
ні”, „Грон кі на дзеі”, „Ліх тар ура жан няў” 
і ў пе ра кла дзе на поль скую мо ву „Re zo
nan se pa mię ci” ды кніг ус па мі наў.

Па мёр 21 лю та га 2020 го да ў Вар ша
ве.

жа”. Ка лі б усё гэ та ра ска заць, за ня ло б 
цэ лы ну мар «Ні вы»! Пер ша па чат ко ва 
я не меў мно га ча су, каб пры свя ціць ся
бе твор чай пра цы, бо меў мно га пра цы 
ў „Энер гап ра ек це” пры пра ек та ван ні 
аў та ма ты кі ў элек т ра стан цы ях і цеп ла э
лек т ра стан цы ях, та кіх як Ко нін, Пон т наў, 
Ту ро шаў, Аст ра лэн ка, Ка зе ні цэ, Бел ха таў, 
у цеп ла э лек т ра стан цы ях у Ло дзі, Поз на
ні, Вар ша ве. На паў го да выс ла лі мя не 
на аў тар скі наг ляд у Элек т ра стан цыю 
ў Туз лі ў Югас ла віі і на два з па ло вай го
да ў Ба ка ра ў Ін дыю. У воль ны ад пра цы 

час пі саў я вер шы і вы сы лаў іх у „Ні ву”, 
і яны дру ка ва лі ся не толь кі ў „Ні ве”, а так
са ма ў „Бе ла ру скіх ка лен да рах” і аль ма
на хах, якія вы да ва ла БГКТ. Ча сам іх дру
ка ва лі ў ча со пі сах і кні гах у БССР. У 1959 
го дзе Га лоў нае праў лен не БГКТ вы пус ці
ла ў свет пер шы збор нік вер шаў „Рунь”, 
у якім на дру ка ва лі ча ты ры мае вер шы... 
Воль ныя ад пра цы дні я пра вёў на па-
да рож жах. Я, як ве тэ ран вай ны, меў 
у год со рак дзён вод пу ску. Аб’ е хаў і па ба
чыў мно га ці ка вых ку рор таў Поль ш чы, 
а пас ля ін шых кра ін. Пры ват на па ехаў 

 Ша ты ло віч 
— жыц цё ў бу да ван ні 
і да ро зе ў вер шах

з жон кай і дзяць мі ў Ру мы нію ў Ма маю, 
у Бал га рыю на ку рорт „За ла тыя Пя скі”, 
пас ля ў Бял г рад і ў Дуб роў нік, з жон кай 
пра е хаў у Тур цыю, Грэ цыю, Вен г рыю 
ды Хар ва тыю. З жон кай і дач кой быў 
у Па ры жы. Аб’ е хаў поў дзень Фран цыі, 
бо ат ры ма лі мы за пра шэн не зпад Аль бі 
ад жон чы ных сва я коў. У 1975 го дзе я за
кон чыў кур сы за меж ных гі даў і тур бю ро 
«Ор біс» да ва ла мне два ра зы ў год быць 
гі дам мно гіх ці ка вых за меж ных эк скур
сій. Я аб’ е хаў па „Гру зін скай ва ен най 
да ро зе” з Тбі лі сі да Ар джа ні кі дзе (сён ня 
Ула дзі каў каз), ля таў са ма лё там з Маск
вы ў Ба ку і з Ба ку ў Ерэ ван, з Вар ша вы 
ў Таш кент, з Таш кен та ў Са мар кан ду, 
з Са мар кан ды ў Бу ха ру, з Бу ха ры ў Ал
маАту і з Ал маАты ў Маск ву... Быў два 
ра зы на Кры ме ў Ял це, аг ля даў па лац 
сул та на ў Бах чы са раі, так са ма быў у Со
чы, Су ху мі і Ад ле ры, Пі цун дзе і ін шых 
ку рор тах Каў ка за... Ба чыў, як мае па бу до
вы ў Туз лі бам бар да ва лі «мі рат вор цы»... 
І ўсё пі шу...

v(лук)

n Злева: Дзміт ры Ша ты ло віч, Георгій Валкавыцкі, 
Васіль Петручук, Віктар Швед

n Дзміт ры Ша ты ло віч, 
Сакрат Яновіч

Лес
Лес гэ та наш ся бар,
у ім пры год мно га,
тут ра стуць дрэ вы і ку сты,
тут ля та юць роз ныя пта хі,
тут дзя цел вы со ка сту кае,
у ка ры ка ра е даў шу кае,
цу доў на рэ ха ня се
га ла сы звя роў па цэ лым ле се,
пад кож ным дрэ вам
жу ра ві ны і чар ні цы дас пя ва юць,
ві юц ца ву жа кі, цяг нуц ца слі ма кі,
у мо ху па ба чыць мож на ву ся кі,
ра стуць тут і гры бы
лі січ кі, ры жы кі і ба ра ві кі.
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Уладзіміра ПУЗЫНІ
80 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

Бе ла ру скі му зы кант, май старрэ стаў ра
тар на цы я наль ных му зыч ных ін ст ру мен таў, 
пе да гог Ула дзі мір Пу зы ня на ра дзіў ся 26 лю
та га 1940 г. у вёс цы Су цін (Пу ха віц кі ра ён 
Мін скай воб лас ці). Па хо дзіў са шля хец ка га 
ро ду.

У 1964 г. скон чыў Мін скае му зыч нае ву
чы ліш ча імя Глін кі, паз ней Мін скі ін сты тут 
куль ту ры. У Ма гі лё ве скон чыў шко лу ма
ста цтваў, дзе ву чыў ся рэ стаў ра цыі. У 1965
1978 гг. пра ца ваў ар ты стам Дзяр жаў на га 
на род на га ар кест ра Бе ла ру сі імя Жы но ві ча. 
Ад на час на з 1972 г. пра ца ваў у Мін скім аб
лас ным, у рэс пуб лі кан скіх на ву ко ваме та
дыч ных цэн т рах на род най твор час ці і куль
тур наас вет ніц кай ра бо ты.

З 1979 г. Ула дзі мір Пу зы ня пра ца ваў як 
пе да гогілюст ра тар ся рэд няй спе цы яль най 
му зыч най шко лы пры Бе ла ру скай кан сер ва
то рыі, стар шым ме та ды стам па фаль к ло ры 
пры Мін скім аб лас ным ме та дыч ным цэн
т ры. З 1982 г. май стар, у 19831988 гг. — за
гад чык ву чэб най май стэр ні па рэ стаў ра цыі, 
ра мон це і вы ра бе на род ных му зыч ных ін ст
ру мен таў Мін ска га ін сты ту ту куль ту ры.

Су час ні кам Пу зы ня вя до мы як ства
раль нік му зея бе ла ру скіх му зыч ных ста ра
жыт ных ін ст ру мен таў „Бе ла ру ская хат ка”. 
У 1980я гг. па шан ца ва ла шмат якім ма ла
дым му зы кам, якія трап ля лі да яго ў су пол
ку. Пу зы ня вы раб ляў бе ла ру скія на род ныя 
му зыч ныя ін ст ру мен ты: сап ра на выя аэ ра
фо ны, аль та выя, ба со выя дуд кі, жа лей кі, 
ду ды, тру бы і ін шыя. Так са ма вы раб ляў так 
зва ныя хар да фо ны — ко ла выя лі ры, ба сэт
лі і ін шыя ін ст ру мен ты. Ад ра дзіў у тым лі ку 
та кі ін ст ру мент як хо рум — па сло вах май
ст ра пра яго згад ва ец ца ў Ра дзі ві лаў скім 
ле та пі се ХІ ІІ ста год дзя. Хо рум вы суш ва лі 
з гар бу за — уні зе трэ ба бы ло дзьмуць, там 
ме лі ся га ла са вік і бур дон, уні зе ра га вень. 
Пу зы ня вы сту паў і граў на бе ла ру скіх му зыч
ных ін ст ру мен тах у кан цэр т ных пра гра мах, 
фэ стах на род най твор час ці, на мі тын гах 

і ўра чы стых па ся джэн нях дэ ма кра тыч най 
су поль нас ці.

Вось як вы ка заў ся пра свай го на стаў ні
ка лі дар гур ту „Ста ры Оль са” Зьмі цер Сас
ноў скі:

„Ула дзі мер Пу зы ня быў сым ба лем, які 
зьвяз ваў аж тры па ка лень ні му зы каў. Гэ та 
тое па ка лень не — Ці то віч, Лыч коў скі, Жу коў
скі, — якія вы раб ля лі на род ныя ін ст ру мэн ты, 
ад ра джа лі і вяр та лі зь ня бы ту... Дру гое па ка
лень не му зы каў — 8090ых га доў. І, на рэш це, 
гэ та на стаў нік для тых, хто граў на на род ных 
ін ст ру мэн тах. Ула дзі мер Пу зы ня быў ста рэй
шым жы вым май ст рам, які вы раб ляў та кі 
сым ба ліч ны для Бе ла ру сі ін ст ру мэнт, як ду
да... Толь кі ад ной чы за апош нія шэсьць год 
ён вый шаў і граў на сцэ не, бо ў яго бы ло кеп
скае зда роўе. Але ён за ста ваў ся сым ба лем. 
Сым ба лем, які зьвяз ваў на столь кі роз ныя 
ча сы і на столь кі роз ных лю дзей”.

Ма стак, му зы ка, ду дар То дар Каш ку рэ віч 
ка заў, што ўся ду до вая плынь удзяч ная Пу
зы ню: „Ча ла век ра біў шэ раг па мы лак у ад
наў лень ні му зыч ных ін ст ру мэн таў. Але ён 
ра біў гэ та шчы ра. Але га лоў нае, што ён зра
біў, — ён ад на віў бе ла ру скую ду шу. Над звы
чай сым ба ліч ны ін ст ру мэнт, які ён зра біў, 
— гэ та ча рот ка. Што гэ та та кое? Гэ та про ста 
са ло мін ка, сьмець це. Але ён быў та кі дых
тоў ны ча ла век, што ён на ват зра біў для яе 
фу та рал”.

Су час ную бе ла ру скую му зы ку за раз не
маг чы ма ўя віць без ста ра жыт ных на род
ных ін ст ру мен таў. Гу чан не шмат якіх гур тоў 
ста ла ўні каль ным і паз на валь ным дзя ку ю
чы ін ст ру мен там Пу зы ні. У яго за маў ля лі 
ін ст ру мен ты для пра ек таў гур тоў „Кры ві” 
і „Па лац”.

Апош нія га ды Ула дзі мір Пу зы ня жыў 
у сва ім пры ват ным до ме ў вёс цы Га на лес 
пад Мін скам. Па мёр 18 ве рас ня 2012 го да 
ў Мін ску ў ве ку 72 га доў. Па ха ва ны на ста ліч
ных Паў ноч ных мо гіл ках.

vУла дзі мір ХілЬ МА НО віч

Пра са чыць гі сто рыю сва ёй сям’і заў сё
ды вель мі ці ка ва і паз на валь на. Праў да, 
да лё ка не кож ны мо жа пах ва ліц ца даў нім 
ра да во дам, бо звы чай на апіс ва лі сваё 
ге не а ла гіч нае дрэ ва тыя, хто на ле жаў да 
шля хет ных сас лоў яў. Боль шасць жа на
ша га на ро ду ўсё ж та кі з ся лян ці мяш чан. 
Тым не менш на ват тыя ра да во ды, што 
ёсць, вар тыя для аз на ям лен ня. Бо праз іх 
мож на не толь кі па зна ёміц ца з гі сто ры яй 
той ці ін шай сям’і, але і больш да клад на да
ве дац ца пра гі сто рыю ўлас на га на ро да.

Пра сай ты, якія змяш ча юць ра да вод
ныя рас по ве ды, „Ні ва” пі са ла ра ней. Але 
ёсць у ін тэр нэ це сайт, які прэ тэн дуе на 
зван не ге не а ла гіч най Ві кі пе дыі. Мес ціц
ца ён па ад ра се https://ra da vod.fan dom.
com/be. „Ві та ем у Ra da vod Wi ki — воль най 
ге нэ а ля гіч най эн цык ля пэ дыі, якую мо жа 
рэ да га ваць кож ны”, — рас па вя да ец ца на 
яго га лоў най ста рон цы. Праў да, па куль 
рэ да га ваць мож на ма ла што, бо на сай це 
ўся го толь кі 57 ар ты ку лаў, гэ та зна чыць 
столь кі на сай це ра да вод ных гі сто рый.

„Ra da vod Wi ki — воль ная ге нэ а ля гіч ная 
эн цык ля пэ дыя, якую мо жа рэ да га ваць 
кож ны. Пра цоў най мо вай да дзе нае ві кі
пэ дыі зьяў ля ец ца бе ла ру ская ў не за леж
нась ці ад пра ва пі су (афі цый на га ці кля
сыч на га). За ба ра ня ец ца вып раў лень не 
ар ты ку лу на пі са на га ў вад ным пра ва пі се 
на ін шы. Ад на ча со ва даз ва ля ец ца на пі
сань не ар ты ку лу на ін шых мо вах і бе ла
ру скай ла цін цы, але гэ тыя вэр сіі бу дуць 
толь кі да дат ко вы мі ізь зьме стам, што дуб
люе тэкст на бе ла ру скай мо ве кі ры лі цай. 
На сай це бу дзе зьмяш чац ца ге нэ а ля гіч
ная ін фар ма цыя пра раз на стай ныя ро ды 
не за леж на ад іх эт ніч на га па хо джань ня, 
ве ра выз нань ня й са цы яль на га ста ту су. 
Так са ма тут мож на бу дзе знай сь ці зьвест

кі пра асоб ных прад стаў ні коў па мя нё ных 
ро даў, на се ле ныя пун к ты, зьвя за ныя зь іх
ным жыць цём, да ве дац ца пра іх ную твор
часьць і дзей насьць”, — пі шуць та раш ке ві
цай ства раль ні кі сай та.

Па вод ле ін фар ма цыі на Ra da vod Wi ki, пер
шы ар ты кул з’я віў ся на ім амаль дзе сяць га
доў та му — нап ры кан цы мая 2010 го да. З гэ
та га мож на зра біць выс но ву, што хут касць 
з’яў лен ня но вых ар ты ку лаў вель мі па воль
ная, ка лі за мі ну лыя дзе сяць га доў уда ло ся 
іх саб раць менш за шэсць дзя сят каў.

„Ге нэ а ля гіч ныя ві кі пэ дыі іс ну юць так
са ма на ін шых мо вах: на ан гель скай — Fa
mi ly pe dia, ра сей скай — Ge ne a lo gia Wi ki, 
і фран цу скай — Fa mil les”, — рас па вя да ец
ца на га лоў най ста рон цы сай та. І ка лі за
зір нуць у кож ную з вы шэй паз на ча ных, то 
мож на ўба чыць, што па доб ных ан г ла моў
ных ар ты ку лаў больш за 260 ты сяч, ру ска
моў ных — 183, а фран ка моў ных — 360.

У пра ві лах сай та ад зна ча ец ца, што зас
на валь ні кі і ад мі ніст ра цыя Ra da vod Wi ki 
не ажыц цяў ляе збор, ап ра цоў ку і рас паў
сюдж ван не пер са наль ных да ных, у тым 
лі ку ў ка рыс лі вых мэ тах і ін та рэ сах трэ ціх 
асоб. Га лоў ная мэ та пра ек та — ства рэн не 
маг чы мас ці для фі зіч ных асоб для па бу
до вы ге не а ла гіч ных дрэў і аб’ яд нан ня лю
дзей і іх дрэў па ўсім све це.

У сваю чар гу той, хто за хо ча рас па вес
ці на сай це пра сва іх род ных і прод каў, 
па ві нен ат ры маць вус ны або пісь мо вы да
звол ад чле наў свай го дрэ ва на апуб лі ка
ван не ін фар ма цыі пра іх. Не даз ва ля ец ца 
пуб лі ка цыя пер са наль ных да ных, а ад мі
ніст ра та ры і ін шыя ўпаў на ва жа ныя асо бы 
ма юць пра ва бе зу моў на вы да ляць та кую 
ін фар ма цыю, як тэ ле фо ны, рэк ві зі ты да ку
мен таў, ад ра сы пра жы ван ня і т.п.

vАляк сандр ЯКі МЮК

https://ra da vod.fan dom.com/be

Як га во раць у на ро дзе — сяб роў 
мно га не бы вае. Але сап раў д
ных сяб роў, якія не ча ка юць 

ад ця бе не ча га боль ша га, чым па ва га, 
лю боў, пад трым ка, мож на без сум нен ня 
пе ра лі чыць на паль цах ад ной ру кі.

I пер шай та кой асо бай для мя не з’яў
ля ец ца да ра гі мне ча ла век з Гай наў кі 
— Ма ры ся Бал т ро мюк. У бя гу чым го дзе 
на шым ад но сі нам — 20! За гэ ты час я па
ста ян на ад чу ва ла ду хоў ную бліз касць 
з ёю: у пог ля дах на лі та ра ту ру, у ад но сі

нах да лю дзей, да па дзей куль тур на га 
жыц ця, да ку лі нар ных вы на ход ні цтваў 
і г.д. Ся стра па ду ху — так бы на зва ла на
шы ста сун кі.

Як ча ла век ка му ні ка бель ны, Ма ры
ся хут ка ідзе на кан такт з не зна ё мы мі 
людзь мі, умее пад тры маць гу тар ку, за
ці ка віць сва і мі ве да мі. Ад п ра ца ваў шы 
на стаў ні цай поль скай мо вы ў Гай наў цы, 
яна і да гэ туль з цеп лы нёй уз гад вае сва іх 
вуч няў — ста ран ных і не вель мі. З не ка то
ры мі з іх пад т рым лі вае су вязь і сён ня.

На чы та ная, эру ды ра ва ная, яна мо жа 
даць ацэн ку як му зыч ным, так і ма стац кім 
тво рам (неад ной чы ад к лі ка ла ся на прось
бы пісь мо ва вы ка заць свае ад но сі ны да 
эк с па ну е мых на вы ста вах кар цін або да 
вы на ход ні цтваў кам па зі та раў). Да яе ацэн
кі прыс лу хоў ва юц ца, бо гэ та та го вар та.

Заў сё ды пун к ту аль ная, яна ні ко лі не 
пад во дзі ла лю дзей, да маў ля ю чы ся аб 
су стрэ чы. З ах во тай да па ма гае тым, ка
му ў гэ тым жыц ці не паш час ці ла. Гля джу 
ча сам на яе і ду маю: як у гэ тай ма лень
кай жан чы не мес ціц ца столь кі даб ры ні, 
ла скі, сар дэч най цеп лы ні і зыч лі вас ці. 
Ні ко лі не ба чы ла яе ў гне ве. Ні ко лі не 
плят ка рыць, бо ёй ёсць аб чым па га ва
рыць на ці ка выя тэ мы! Лю біць на вед
ваць му зеі, вы ста вы, вер ні са жы, тэ ат ры, 

Гар та ю чы па мяць... бы ва ю чы ў Вар ша ве, Люб лі не, Кра ка ве 
і ін шых мес цах.

Яе дом заў сё ды ра ды гас цям: тут 
утуль на, гас цін на і сыт на. (Ча сам здзіў
ля ю ся яе му жу Ва ло дзі, які моў ч кі 
цер піць на ва лу нез на ё мых лю дзей у іх 
до ме).

Ма ры ся доб ра ве дае ма іх сяб ро вак, 
для кож най з іх у яе заў сё ды ёс ць па ча
сту нак. Уза мен яна ат рым лі вае ўдзяч
насць і неш та ней кае так са ма.

Яе лі сты і паш тоў кі няз мен на па чы
на юц ца зва ро та мі: „Та ма ра, Та ма рач ка, 
Та мар ка”, „Мі лая Та ма ра”, „Да ра гія мае 
цу доў ныя Та ма ры ны сяб роў кі і кры ху 
мае” і г.д.

Адзін з апош ніх лі стоў па чы наў ся 
та кім зва ро там: „Да ра гія мае вы со каў
скія сяб роў кі ад Та ма ры! Па сы лаю вам 
уры вак вер ша Мі ры Лук шы і мой пе ра
клад яго на поль скую мо ву: „Мая ду ша 
га во рыць з ва шай у бе лай хма ры над 
Пад ляш шам...”

Ад та кой ду шэў нас ці і лю бо ві на ва
чах вы сту па юць слё зы за мі ла ван ня 
цу доў ным ча ла ве кам.

Тон кая ду шэў ная ар га ні за цыя Ма
ры сі ад ра зу зна хо дзіць вод гук у сэр цы 
кож на га, ка му паш час ціць па зна ёміц ца 
з гэ тай жан чы най.

Бя скон ца мож на га ва рыць пра маю 
да ра гую сяб роў ку — няў рым с лі вую, 
за ці каў ле ную жыц цём ва ўсіх яго пра я
вах, без да кор ную і лю бі мую. Удзяч ная 
лё су, які звёў мя не з ёю, каб па ся ліць 
яе воб раз у ма ёй ду шы на заў сё ды.

vта ма ра лАЎ РАН чУК
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01.03 — 07.03

Адгаданка АдгаданкаАдгаданка

(22.03. — 20.04.) За ду май ся аб ад к рыц ці свай-
го біз не су. Спры яль ны пе ры яд для рэ а лі за цыі 
аб ду ма ных пла наў. Са ка вік па ды хо дзіць для лю-
бых гла баль ных па чы нан няў — спор це, ву чо бе, 
на ву цы, ма ста цтве. Фі нан са вая сфе ра: спа кой-
ны і ўме ра ны пе ры яд. Прад ста віц ца ўда лая маг-
чы масць — без роз ду му пры май яе. Ча сам за хо-
чац ца пра вес ці га дзі ны ў адзі но це, але вы ходзь 
у свет.
(21.04. — 21.05.) Мес ца па ся рэ дзі не — пры го-
жае, але даб рац ца ту ды не заў сё ды маг чы ма. Ка-
лі пра сто ра па між та бой і кім сь ці ін шым за над та 
вя лі кая, то гэ та мо жа быць за над та вя лі кім кам п-
ра мі сам, каб знай с ці ся рэ дзі ну, або, што яш чэ 
горш, ка лі ўсе ба кі не згод ныя, дзе зна хо дзіц ца 
ся рэ дзі на; та ды та бе цал кам не па шан ца ва ла. 
Па мя тай: ка лі тры ма еш рэч за над та моц на, ры зы-
ку еш зла маць яе. Вып ра бу еш сваю здоль насць 
лю біць без пры хіль нас ці, ін ве ста ваць без пат ра-
ба ван няў і ім к нуц ца без умоў. Ра бі тое, у што 
ве рыш.
(22.05. — 22.06.) У са ка ві ку ча кае ця бе знач ны 
гра шо вы па ток! Вы дат куй гро шы на ся бе і на на-
быц цё па да рун каў. Маг чы ма, прый дзец ца зап ла-
ціць за асаб лі выя жа дан ні дзі ця ці. Мо жаш вы дат-
ка ваць гро шы на па ез д ку. На пра ця гу пер шых 
двух тыд няў са ка ві ка ат ры ма еш фі нан са вую 
да па мо гу ад баць кі або ад на стаў ні ка. Маг чы ма, 
прый дзец ца вы дат ка ваць знач ную су му на ма ці. 
Але ў на ступ ным ме ся цы ўсё вер нец ца спаў на.
(23.06. — 23.07.) Хо чаш змен? Та ды раз бя ры-
ся са сва і мі дум ка мі. Пач ні з вык лю чэн ня кам п’-
ю та ра, тэ ле ві за ра ці тэ ле фо на і па ся дзі з са мім 
са бой. Гэ та доб рая, глы бо кая пра ца для твай го 
эма цый на га даб ра бы ту. По шук гар мо ніі. Але 
не ка то рым Ра кам не аб ход на больш струк ту ра-
ва ны час для пра цы. Ра бі ўсё без па чуц ця ві ны. 
І на ву чы ся пры маць і лю біць ся бе з усі мі пе ра ва-
га мі і не да хо па мі.
(24.07. — 23.08.) Іль вы ат ры ма юць вы дат ную 
маг чы масць па ка заць свае вар тас ці пе рад на ва-
коль ны мі. Ад нак не вар та за бы ваць і пра не да хо-
пы. Да важ най су стрэ чы па стаў ся сур’ ёз на, пад-
рых туй ся да важ най па дзеі. Дзе ла выя раз мо вы 
пат ра бу юць пад рых тоў кі ў пра фе сій ным пла не, 
а лю боў ныя су стрэ чы — шчы рых па чуц цяў і са-
ма ад да чы. Гэ тыя су стрэ чы мо гуць стаць клю ча-
вым мо ман там у зме не жыц ця ў леп шы бок.
(24.08. — 23.09.) Ідэ аль ны час для на ладж ван ня 
су вя зей з на ва коль ны мі. На чаль ства па він на да-
ве дац ца аб тва іх пос пе хах, звяр ні на ся бе ўва гу. 
Хо чаш па поў ніць свой бю джэт? Та ды не трэ ба 
ле на вац ца і пе рак ла даць аба вяз кі на ін шых. Бя-
ры ся за рэ а лі за цыю са мых скла да ных пра ек таў, 
уда ча на тва ім ба ку. Сха дзі ў тэ атр, паг ля дзі ці ка-
вы фільм, за пі шы ся ў спар тыў ную за лу
(24.09. — 23.10.) Час для рэ а лі за цыі сва іх мэт 
і мар, удзе лу ў гру па вых ме ра пры ем ствах і па-
чы нан нях. Мо жаш узяць на ся бе вя ду чую ро лю, 
і пра во дзіць час з сяб ра мі і за во дзіць но вых. 
Гэ та вы дат ны час для па чат ку но ва га пра ек та. 
Прый шоў час пра а на лі за ваць і пе раг ле дзець, 
каб пад рых та вац ца да но ва га эта пу.
(24.10. — 22.11.) Час вель мі на сы ча ны — у пла-
не эмо цый, па дзей і за дач на пер с пек ты ву. Не 
па ні куй. Та кі ак тыў ны рух па мо жа спра віц ца 
з ля но тай. Праз ты дзень — па ча так ін тэн сіў ных 
ка му ні ка цый. Бу дзеш на ват стам ляц ца ад па то ку 
ін фар ма цыі. Але та кі маз га вы штурм, як ні ко лі, ка-
рыс ны ця пер.
(23.11. — 22.12.) Увесь ме сяц уда чы на кож ным 
кро ку, гэ та ты чыц ца па боль шай част цы ра бо-
ты. На ладзь ад но сі ны з ка ле га мі і шэ фам, на ву-
чы ся пры маць ра шэн ні ка лек тыў на. Па куль не 
вы ка ры стоў вай но вых ідэй і ха доў, ра бі ўсё так, 
як пры вык. Мо гуць з’я віц ца праб ле мы са ску рай 
— з-за пе ча ні ці страў ні ка. Звяр ні ўва гу на тое, як 
хар чу еш ся.
(23.12. — 20.01.) Шма та бя цаль ныя маг чы мас-
ці. Шанц за я віць пра ся бе пе рад кі раў ні цтвам. 
Прый шоў твой час! Сва ім спра вам не аб ход на 
пры свя ціць увесь свой час. Пе ра ка на еш ся, што 
твая дру гая па ла він ка — на дзей нае пля чо, на 
якое мож на аба пер ці ся. Не выс вят ляй ад но сі н 
па не да рэч ных пад ста вах.
(21.01. — 19.02.) У са ка ві ку — ад ны ўда чы. Пос-
пе хі на пра цы, у лю бо ві і хо бі мо гуць здац ца не-
рэ аль ны мі! Ад нак не рас с лаб ляй ся і вы пу скай 
усё на са ма цёк. Шан ца ван нем ка ры стай ся пра-
віль на. Бо ўжо заў т ра ўда ча мо жа ад вяр нуц ца. 
Ме на ві та ста ран ні і цяж кая пра ца ства ра юць 
бе лую па ла су. У спа кой ны і ці ха мір ны пе ры яд 
суст рэнь ся з сяб ра мі ці да лё кі мі сва я ка мі і доб-
ра пра вя дзі час.
(20.02. — 21.03.) Ад п раў ляй ся ў па да рож жа. 
І не трэ ба ад га во рак, што гро шай ня ма. Іх ця пер 
у ні ко га ня ма. Сядзь на цяг нік у су сед ні го рад, 
знай дзі мес ца ў ха сте лі і па ба дзяй ся. Ча ла век 
па ві нен ад п раў ляц ца ту ды, дзе не бы ваў яш чэ ні 
ра зу. А то маз гі зар жа ве юць.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

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

ра мі ў клет кі рос пі су, скла дуць ра шэн не — бе ла ру скую па га вор ку.
1. пры ста са ван не для рас паль ван ня аг ню = 17 _ 9 _ 14 _ 3 _;
2. аб рад па мі нан ня ня бож чы каў, прод каў = 19 _ 20 _ 21 _ 18 _ 23 _;
3. ад ме ра ная коль касць ля кар ства = 5 _ 4 _ 6 _ 2 _;
4. хі міч ны эле мент нр 53 = 15 _ 1 _;
5. у гра ма ты цы адзі ноч ны або множ ны = 29 _ 7 _ 28 _;
6. зброя ры ца ра = 31 _ 27 _ 22 _;
7. пар т нёр па ні = 26 _ 30 _ 16 _;
8. вад кі ме тал = 11 _ 12 _ 13 _ 24 _ 25 _;
9. во зе ра на Ві цеб ш чы не, якое пры мае ра ку Шо шу = 8 _ 10 _ .

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

ныя ад ка зы, бу дуць ра зыг ра ны кніж ныя ўзна га ро ды.

Ад каз на ад га дан ку з 5 ну ма ра
Ве ер, куб, май, пас, по яс, Сан, Сож, уюн, яна.
Ра шэн не: Кож ная сас на свай му бо ру пес ню пяе.

Бар „Та па лян ка”

Мно га га доў іс нуе да во лі вя лі кі бар 
„Та па лян ка” на па сёл ку Вы го да ў Бе ла-
сто ку па ву лі цы Ва сіль коў скай. Пра яго 
я чуў толь кі пах валь ныя сло вы ад зна ё-
мых, між ін шым, тое, што ў гэ тым ба ры 
смач ныя і не да ра гія абе ды. Вы браў ся 
я па а бе даць у „Та па лян цы” 18 лю та га 
гэ та га го да. Яна ад к ры та што дзень ад 
га дзі ны 8 да 20. У пра стор ным ба ры 
пры сто лі ках ад на ча со ва мо жа знай с-
ці са бе мес ца 80 асоб. У абе дзен ную 
па ру пад сіл ка вац ца пры хо дзіць сю ды 
мно га лю дзей, пе ра важ на муж чын. 
Пры ем на тут і ўтуль на. Для ўсіх ха пае 
мес ца. Ёсць ве шал кі на па лі то, шап ку.

Ку хар кі кож ны дзень ва раць пяць 
ві даў су поў, рых ту юць больш двац ца ці 
ва ра ных, ту ша ных і пе ча ных мяс ных, 
рыб ных і з сы рам страў (кат ле так бы ло 
пяць ві даў), са ла ты з роз най ага род ні-
ны. Ёсць і са лод кія стра вы да вы ба ру. 
Стра вы мож на ўзяць з са бой на вы нас. 
Я вы браў са бе мяс ную стра ву — кар куў-
ку — з ка шай і грыб ным соў сам, са лат 
з ага род ні ны, тру ска лач ны кам пот ды 
бу дынь з кан фі ту рай. Смач на па еў і зап-
ла ціў 20 зло тых. Ца на вось так са бе. 
Вар та сю ды за хо дзіць. (яц)

Ха лод ныя ла вач кі

У пра стор най пры го жай па ча каль ні 
но ва па бу да ва на га вак за ла ПКС у Бе ла-
сто ку па ста ві лі па ру со цень тры ва лых 
жа лез ных ла ва чак для ка ры сталь ні каў 
па са жыр скіх тран с пар т ных пас луг гэ тай 
фір мы. Ла вач кі пры го жыя, але... за раз 
вель мі ха лод ныя. Вя до ма, жа ле за ж.

19 лю та га гэ та га го да вяр таў ся 
я з Бе ла сто ка ў Но вае Ляў ко ва. Ку піў 
бі лет і пры сеў на ней кія 10 хві лін на ла-
вач цы ў па ча каль ні і ха ця меў на на гах 
цёп лыя каль со ны і та кія ж на га ві цы, 
змёрз у зад нюю част ку це ла. На ват 
у цёп лым аў то бу се той хо лад ад чу ваў 
я з паў га дзі ны. Па-мой му, жа лез ныя 
ла вач кі неп ры яз ныя ча ла ве ку. Мож на 
лёг ка пра сту дзіц ца і зах ва рэць. І то 
дзе, не на два ры а ў бу дын ку вак за ла, 
у якім ад ран ку да ве ча ра мно га лю-
дзей і да во лі цёп ла.

Мо на ступ ным ра зам вазь му з са-
бой у да ро гу не вя ліч кую па ду шач ку 
або шмат га зет? Бо які ж ін шы вы хад 
у та кой сі ту а цыі? Не аб ход на шу каць па-
ра тун ку. А што на гэ та ніў скія чы та чы? 
Якая ін шая ра да. Ну, мо жа ўво гу ле не 
ся даць. Ды на вак зал ПКС пры хо дзяць 
лю дзі ўжо стом ле ныя бе гат нёю. (яц)

Вё ска, 

якую ўваб раў го рад

Па чы наю свой до піс ад на ра джэн ня ма ёй ма мы ў 1920 го дзе ў вёс цы Доль нае 
ка ля Гай наў кі. Ёсць та кі мет рыч ны за піс. І го рад уваб раў ко ліш нюю вё ску. За раз 
за стаў ся ад яе па сё лак Доль нае ў Гай наў цы (з ву лі ца мі Вят ра ко вай, Ура джай най, 
Пша ніч най, Жыт няй і Са ла неч ні ка вай) ды ву лі ца Доль ная.

У вёс цы Доль нае жыў мой дзед Фё дар Пры сту пюк з сям’ ёй. У яго бы лі дзве жон-
кі і пя цё ра дзя цей. Драў ля ная ха та ста я ла ў кан цы ся ла ў пры го жым мес цы ка ля 
скры жа ван ня ча ты рох да рог. Тут рас лі вер бы і вяс ной цяк лі раў чу кі. Дзе да ву ха ту 
ба чыў я толь кі адзін раз. Та ды я быў у пя ці га до вым уз рос це. Мая ма ма ра зам са 
мной пры е ха ла по ез дам з вак за ла ў Плян це ў Гай наў ку і на ве да ла сваю ма ча ху. 
Мно га га доў яна сю ды не збі ра ла ся ехаць. І за ха це ла па ка заць свай го сы на. Бы ла 
адзі ная та кая су стрэ ча ў ма мі ным і ма ім жыц ці.

У Гай наў цы Пры сту пю кі жы вуць пры ву лі цах Доль най (адзін дом), Пад доль най 
(адзін дом), Элек т рыч най (два да мы) і пры ву лі цы Скар па вай (ка тэдж Ула дзі мі ра 
і Ні ны Пры сту пю коў). Гэ тыя апош нія пе раб ра лі ся блі жэй цэн т ра го ра да з вя лі ка га 
драў ля на га до ма з па сёл ка Доль нае. Дзед меў шмат участ каў зям лі. На дзя ліў імі 
дзя цей. Мая ма ма ад сту пі ла сваю „до лю” ся стры Воль зе. Ця пер пры ву лі цы Элек т-
рыч най жы ве яе сын Юр ка Бар та шук (ён мой хрос ны). Яго баць кі па ўмі ра лі. Юр ка 
ат ры маў ад іх вя лі кі ўча стак зям лі. Ра ней за ста до лай рас лі віш ні і яб лы ні, бы лі ага-
род і се на жаць з бе лай і чыр во най ка ню шы най. І так гэ та ўсё за ха ва ла ся. Вяс ной 
і ле там тут вель мі пры го жа і пры ем на. (яц)
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У Ча ром се ней кі час та му быў 
зда дзе ны ў ка ры стан не но вы чы
гу нач ны вак зал. Па ру пі ла мне па
дац ца ту ды і па ба чыць тую на він

ку. Ка лі вак зал чы гу нач ны, то вы па да ла б 
па дац ца ту ды чы гун кай...

З гэ тай на шай мяс цо вай чы гун кай 
цяж ка ла дзіць ла ды. Вось яна, чы гун ка, 
ці, дак лад ней ка жу чы, ей нае кі раў ні цтва 
лю біць ста віць пе рад па са жы ра мі да во лі 
сур’ ёз ныя за да чы. Бо вель мі ча ста зда ра
ец ца, што за між по ез да па рэй ках кур сі руе 
ў нас за мен ны аў то бус па зу сім ін шых 
да ро гах. І будзь тут доб ры, і зда гад вай ся, 
ад куль заб рац ца на той чы гу нач ны тран с
парт — ці з чы гу нач на га пры пын ку, ці з аў
то бус на га. Шчас лі вень ка, што ін фар ма цыя 
пра від тран с пар т на га срод ка па да ец ца 
ў ін тэр нэ це... Але пры пын кі па да юц ца 
чы гу нач ныя, не за леж на ці той тран с парт 
за яз джае ту ды ці не.

За раз, у лю тым, „цяг ні кі” кур сі ру юць па 
па ра лель ных да чы гу нач най лі ніі ас фаль
тоў ках, а на ват ча сам з’яз джа юць і на 
жві роў кі. Мне гэ та на ват і пры да ло ся, бо 
та кім чы нам мог па ба чыць як праг рэ сі руе 
аб наў лен не ша шы з Бель ска ў По лаў цы...

Але па чар зе. Зга даў я пра жві роў ку 
— па ёй чы гу нач ны аў то бус ка ля сіць па
між Плю ці ча мі і Рай скам. Ад нак маг чы ма, 
што ў не да лё кай бу ду чы ні і там не ста не 
гра вій кі. Бо ўжо ад ра ен скай цар к вы аж 
да ле су ля жыць роў нень кі ас фальт, све
жань кі. Гэ та аб на дзей вае, што з Плю ціч 
мож на бу дзе да е хаць у па вя то вы і гмін ны 
цэнтр па пры стой най да ро зе, бо ця пер ас
фаль та вая да ро га це раз Хра ба лы да во лі 
шчар ба тая.

А ця пер пра аб наў лен не да ро гі ў на прам
ку па ла вец ка га паг ран пе ра хо да. Ця пер там 
це рас па ло сі ца, ка лі так мож на наз ваць тое, 
што там дзе ец ца. Фраг мен та мі ля жыць 
там но вае ас фаль та вае па лат но, фраг мен
та мі ста рое. По бач ша шы прак лад ва ец ца 
так са ма і ве ла да рож ка. У не ка то рых 
мес цах, на пры клад ка ля Паш коў ш чы ны, 
кру тыя па ва ро ты ша шы па ла годж ва юц ца. 
У Ма лін ні ках ра монт ву лі цы ў раз га ры, у Су
ха воль цах у за вяр шэн ні, прак ла дзе ны там 
мі ла від ныя тра ту а ры. Ад Су ха воль цаў да 
Ча ром хіВё скі ля жыць ужо і па ла са ве ла да
рож на га ас фаль ту; ве ра год на, што і да лей, 
але я ту ды не на вед ваў ся. У Кляш чэ лях 
ра монт га лоў най ву лі цы, пе ра бу да ва ны так
са ма мост на Нур цы.

Но вы вак зал у Ча ром се да во лі пры ваб
ны. Чы гу нач ны аў то бус спы ніў ся на ста ян

цы пе рад вак за лам. І тая ста ян ка ад ра зу 
мя не аб ра да ва ла, асаб лі ва ж не каль кі 
пля цо вак, абаз на ча ных лі та ра мі „Kissand
Ri deK+R”. „Па ца лу нак і ў да ро гу” — так бы 
мож на наз ваць гэ ты па сыл; вель мі сім па
тыч ны. Асаб лі ва ж у наш спеш ны час, час 
дэ гу ма ні за цыі, ка лі ча ла век не заў сё ды 
асэн соў вае важ насць між ча ла ве ча га кан
так ту. Па ца лу нак на да ро гу — якія ж гэ та 
цёп лыя сло вы, за ду шэў ныя, якія грэ юць 
і та го, хто ад п раў ля ец ца цяг ні ком у да лё кі 
свет, як і та го, хто вяр та ец ца са ма хо дам 
з вак за ла ў свой да маш ні ачаг...

Не толь кі для аў та ма шын там ста ян ка. 
Так са ма для ве ла сі пе даў шмат мес ца ад
ве дзе на пад аб шыр най па вец цю.

Сам вак зал да во лі ўтуль ны, ка мер ны, 
вы гад ны, ма дэр ны. Тут пры ем на ча каць 
по ез да ў не па гадзь, але і ў па го ду так са
ма ці ка ва. Ме на ві та пе рад вак заль ным 
бу дын кам, пад ад кры тым не бам спла ні
ра ва на мес ца для пры ем на га ка ра тан ня 
ча су. Тут вы гад ныя ла вач кі і ў кру зе, ам
фі тэ ат раль на, і ў ша рэн зе — для боль шай 
і мен шай кам па ніі. Клас!

Тры ад п раў ныя пе ро ны і тры па вет кі на 
іх. Бо ж за раз з Ча ром хі тры лі ніі для мяс
цо вых ка му ні ка цый: у Бе ла сток, Гай наў ку 
і Сед ль цы.

А як жа ўсё па ча ло ся? 9 жніў ня 1873 
го да ру шы ла Бе рас цей скаГра еў ская чы
гун ка. У 1906 го дзе праз Ча ром ху пай ш ла 
чар го вая лі нія — з Сед ль цаў у По лацк. 
Вак зал быў па бу да ва ны ў 1907 го дзе. 1219 
ве рас ня 1939 го да Ча ром ха апы ну ла ся пад 
ня мец кай ад мі ніст ра цы яй; паз ней у сі лу 

да га во ра Ры бен т ропМо ла таў бы ла тут 
уста ля ва на са вец кая ўла да. З 23 чэр ве ня 
1941 го да пад ня мец кай аку па цы яй. 19 лі пе
ня 1944 го да ад сту па ю чыя нем цы ўзар ва лі 
бу дын кі ча ром хаў ска га чы гу нач на га вуз ла. 
28 лі пе ня 1944 го да ўва хо дзіць Чыр во ная 
Ар мія, а 15 жніў ня са ве ты пе ра да юць 
Ча ром ху пад поль скую ад мі ніст ра цыю. 
З хо дам ча су і сам чы гу нач ны па сё лак раз
ві ва ец ца, паў ста юць прад пры ем ствы, якія 
пра цу юць на чы гун ку — па ра воз нае і ва
гон нае дэ по, на сы чаль ня шпал... Уста наў лі
ва юц ца ву лі цы, уста лёў ва ец ца мяс цо вая 
ад мі ніст ра цыя, Ча ром ха ста но віц ца гмін
ным цэн т рам. У 19861989 га дах бу до ва 
но ва га вак заль на га бу дын ка; ад вай ны да 
та го ча су па мяш кан ні для па са жы раў зна
хо дзі лі ся ў тра фей ным драў ля ным ба ра ку. 
Па доб ныя ба ра кі ў той час фун к цы я на ва лі 
так са ма ў Бель ску, Гай наў цы, Ры го раў цах 
ці На раў цы...

А за раз на ча ром хаў скай чы гу нач най 
стан цыі кра су ец ца но вы вак заль ны бу ды
нак. Толь кі вось кло пат з дэ маг ра фі яй. 
У 1960х га дах, ка лі мне пры хо дзі ла ся 
ча ста пе ра ся даць на ча ром хаў скай стан
цыі, бы ло там заў сё ды поў на на ро ду; 
амаль круг ла су тач на пра ца ваў бу фет. 
На ват у час глы бо кай но чы вак зал жыў. 
Кур сі ра ва лі та ды це раз ча ром хаў скі чы гу
нач ны ву зел цяг ні кі з Гай наў кі ў Вар ша ву 
і з Люб лі на ў Бе ла сток. І цяг ні кі мяс цо ва га 
кур сі ра ван ня так са ма не спа лі з ра ні цы 
да ве ча ра. І па вы во зі лі на ша мяс цо вае 
на сель ні цтва ў шы ро кі свет. І ця пер на ча
ром хаў скім вак за ле пу ста і... утуль на.

За ехаў я ў Ча ром ху не на по ез дзе, а на 
на ня тым чы гун кай аў то бу се. Ка лі я спы таў 

Пра грэс і рэг рэс

пра вад ніч ку, ча му зноў за між цяг ні ка кур
сі руе аў то бус, тая не ўме ла мне ад ка заць. 
Але па коль кі за мен ная ка му ні ка цыя ўве
дзе на бес пе ра пын на на не каль кі тыд няў, 
та ды ас мель ва ю ся да дум вац ца, ча му так 
дзе ец ца...

Вось не над та даў но быў зда дзе ны ў ка
ры стан не ад рэ зак з Бель ска ў Гай наў ку. 
І толь кі пра е хаў па ім ба дай адзін по езд, 
як зноў тую лі ні па ча лі ра ман та ваць. Над 
ма ста мі і пра то ка мі сар ва лі чы гу нач нае 
толь кі што пак ла дзе нае па лат но. Раз бу
ры лі ста рыя ма сты і пра то кі ды ста лі бу да
ваць но выя... А не маг лі так ад ра зу па бу да
ваць за пар з прак лад кай но ва га па лат на 
і но вых ма стоў? Мо жа і маг лі, а мо жа 
та ды не да іх бы ло. А кры ху паз ней на ша 
чы гун ка ат ры ма ла ба га тую до лю гро шай 
з Еў ра са ю за. І трэ ба бы ло тыя гро шы не як 
рас хо да ваць; або вяр нуць на зад у еў ра са
юз ную ка су.

І тут на шы чы ны пры ду ма лі як ты мі 
гра ша мі па ка ры стац ца. Як аб на ро да ваў 
на ве рас нёў скім бе ла стоц кім Ус ход нім 
эка на міч ным кан г рэ се прад стаў нік на шых 
чы гу нач ных улад, чы ноў ні кі не пра ва ро
ні лі па ка ры стац ца ты мі гра ша мі. І гэ та 
ві даць у нас: за раз ра ман ту ец ца ня даў на 
ад ра ман та ва ны бу ды нак бе ла стоц ка га чы
гу нач на га вак за ла. Ра ман ту юц ца ня даў на 
ра ман та ва ныя чы гу нач ныя лі ніі. І мяр кую, 
што неш та та кое ад бы ва ец ца і на ад рэз ку 
між Бе ла сто кам і Ча ром хай. Не прай шоў
ся я па цэ лай лі ніі, не маю ўпэў не нас ці, 
але зда гад ва ю ся, што бу ду юць там ней кія 
но выя маст кі ці пра то кі за між яш чэ ня даў
на цал кам пры год ных ста рых. І на той час 
трэ ба бы ло спы ніць рух цяг ні коў.

Мне яш чэ ад на заг ваз д ка — у нар маль
ныя чы гу нач ныя ва го ны мож на бы ло 
заб рац ца з бай кам. А ў аў то бус, ха ця ён 
і „чы гу нач ны”, бай каў не за бі ра юць. Ха цеў 
бы ку дысь ці па е хаць бай кам, бо за раз на 
пуб ліч ныя аў то бу сы скла да на раз ліч ваць. 
На пры клад, ка лісь мож на бы ло пра е хац
ца ў шмат лі кія мяс цо вас ці пэ ка э саў скім 
аў то бу сам і ад туль вяр нуц ца. А за раз? Для 
прык ла ду — з Ся мя тыч у ба га ты гі сто ры
яй Мель нік кур сі руе толь кі адзін аў то бус, 
пас ля абе ду. І з Мель ні ка ў Ся мя ты чы 
так са ма адзін — з ра ні цы. Каб з гмін най 
мяс цо вас ці з’ез дзіць у па вя то вую і пас ля 
вяр нуц ца. А на ад ва рот, што бы ло б мне 
зруч на, ня ма маг чы мас ці...

Ну, пра грэс ёсць. Якас ны. А коль кас
ны — рэг рэс...
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n Бу ды нак но ва га ча ром хаў ска га вак за ла


