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Вера МІХНОЎСКАЯ è3

Нельга заліць памяцьè8

У Жаночым манаскім доме свя
той велікамучаніцы Кацярыны 
ў Залешанах 25 ліпеня гэтага 
года былі супольна праслаўлены 

мучанікі Падляшскія. Да іх ліку Саборам 
епіскапаў Польскай аўтакефальнай пра
васлаўнай царквы ў Польшчы ўключаны 
былі вазакі з нашых вёсак, забітыя каля 
ПухалаўСтарых, а таксама жыхары Зале
шан, ВулькіВыганоўскай, Занёў і Шпакоў 
забітыя і спаленыя ў пачатку 1946 года 
— ахвяры атрада Нацыянальнага вай
сковага згуртавання, якім камандаваў 
Рамуальд Райс «Буры». Яны далучаны бы
лі адначасна да ліку мучанікаў Холмскіх 
і Падляшскіх. На апошнюю суботу ліпеня 
ў жаночым манастыры, апрача святка
вання ў гонар Залешанскай іконы Божай 
Маці, ёсць вызначанае ўжо пастаяннае 
свята ў гонар мучанікаў Падляшскіх і бы
ла напісана ім ікона, якая была асвечана 
ў час святкавання. Мае суразмоўцы не 
скрывалі радасці, што ўжо могуць маліц
ца да сваіх святых мучанікаў і прасіць у іх 
хадайніцтва ў Бога ў жыццёвых выпра
баваннях. У ліпені мінулага года быў уму
раваны краевугольны камень і з восені 
інтэнсіўна ўзводзіцца манастырская му
раваная царква святой велікамучаніцы 
Кацярыны і мучанікаў Холмскіх і Падляш
скіх, якая будзе, між іншым, напамінаць 
аб забітых і спаленых у пачатку 1946 года 
мужчынах, жанчынах і дзетках з нашых 
беларускіх вёсак.

Святкаванне пачалося 24 ліпеня ад 
усяночнай багаслужбы, у час якой ма
літвы ўзначальвалі архіепіскап Бельскі 
Грыгорый і епіскап Гайнаўскі Павел. 
Звяртаючыся да вернікаў, архіепіскап 
Грыгорый заявіў, што Залешаны — зараз 
месца пастаяннай малітвы, на якім вы
раслі нашы святыя мучанікі і месца, якое 
выбрала Божая Маці. Стала шматлюдна 
ў Залешанскім манастыры ў суботу, 25 
ліпеня, калі ў час літургіі малітвы ўзна
чальвалі архіепіскап Люблінскі і Холмскі 
Авель, архіепіскап Бельскі Грыгорый і епі
скап Гайнаўскі Павел у саслужэнні многіх 
свяшчэннікаў. На святкаванне прыбылі 
праваслаўныя вернікі з навакольных вё
сак, прыехалі паломнікі з мясцовасцей 
Гайнаўскага і Бельскага паветаў, жыхары 
Беластока, Варшавы, Любліна.

Кананізацыйныя ўрачыстасці пачаліся 
з зачытання акта Сабора епіскапаў Поль
скай аўтакефальнай праваслаўнай царк
вы аб далучэнні да ліку святых мучанікаў 
Холмскіх і Падляшскіх святых мучанікаў 
Падляшскіх — вазакоў забітых каля Пуха
лаў Старых і жыхароў вёсак Залешаны, 
ВулькаВыганоўская, Зані і Шпакі. Пад
час кананізацыйнай урачыстасці былі 
зачытаны імёны і прозвішчы 79 святых 
мучанікаў, у ліку якіх апрача мужчын 
былі жанчыны, моладзь і дзеткі. Пасля 
была асвечана ікона Сабор Падляшскіх 
мучанікаў, напісана ў Залешанскім мана
стыры. На ёй відаць святых мучанікаў, 
прадстаўнікоў паасобных вёсак. Мітра

паліт Варшаўскі і ўсяе Польшчы Сава 
не змог прыбыць на святкаванне зза 
хваробы, але епіскап Гайнаўскі Павел за
чытаў пасланне мітрапаліта да вернікаў. 
У ім мітрапаліт Сава заявіў, што святыя 
мучанікі аддалі жыццё за вернасць Богу, 
праваслаўю і зямлі сваіх продкаў, якая 
была месцам іх жыцця, працы і досведаў. 
Мітрапаліт звярнуў увагу, што трагедыя 
мучанікаў пачалася менавіта ў Залеша
нах, а нашы святыя мучанікі трывалі пры 
сваім веравызнанні, завяраючы лёс свай
му Створцу. Ведалі, што нельга станавіц
ца на калені перад абманам і злом, а до
ляй іх была ахвяра і Алтар. Мітрапаліт 
Сава выявіў спадзяванне, што малітва 
сясцёр Залешанскага манастыра засып
ле непаразуменні з мінулага. Архіепіскап 
Люблінскі і Холмскі Авель у час свайго 

выступлення пакутніцкую смерць кана
нізаваных святых назваў Галгофай Цар
квы, называючы таксама святой зямлю 
ў Залешанах, якая прасякнутая крывёй 
святых мучанікаў. Уладыка Авель заах
вочваў звяртацца ў малітвах да святых 
мучанікаў у розных патрэбах як да пас
рэднікаў у малітвах да Бога.

Спецыяльна на залешанскае святка
ванне на вялікай сцэне быў устаноўлены 
палявы алтар, на якім служылася літур
гія. Дзень быў сонечны і цёплы, як бы па 
заказе на гэтае асаблівае святкаванне. 
Канешне, старэйшыя вернікі і частка 
паломнікаў маліліся ў цяньку, пад палат
кай і каля сцен манастырскіх будынкаў, 
былога гаспадарскага дома ці клуні. Ме
навіта жаночы манастыр заснаваны на 
панадворку, на якім раней жыла і гаспада

рыла мясцовая сям’я. Калі пасля літургіі 
вернікі пайшлі хросным ходам на месца, 
у якім у 1946 годзе была падпалена хата 
з жыхарамі Залешан, можна было ўба
чыць як шматлюдным было святкаванне 
ў гонар Залешанскай іконы Божай Маці 
і новапраслаўленых мучанікаў Падляш
скіх. Епіскапы, святары і вернікі першы 
раз не маліліся каля крыжоў, пастаўле
ных побач згаданага месца, за ўпакаен
не душ забітых і спаленых у Залешанах 
у 1946 годзе, а велічалі святых мучанікаў 
Падляшскіх, сярод якіх ёсць жыхары За
лешан.

— Цяпер будзем маліцца да нашых му
чанікаў, якія пацярпелі за нашу праваслаў
ную веру, каб дапамагалі нам у розных 
патрэбах, — заявіць пасля завяршэння 
святкавання прыбыўшая ў Залешаны па
ломніца.

— Іх замучылі, а нам, іх сямейнікам, 
цяжка было пражыць. Нашы продкі загі
нулі за тое, што былі праваслаўнымі бела
русамі. Цяпер мы радуемся і дзякуем Бо
гу, што дачакаліся праслаўлення нашых 
продкаў і далучэння іх да ліку мучанікаў, 
— сказала жанчына, якой бацька загінуў 
з рук жаўнераў атрада «Бурага».

— Сёння тут у нас вялікая радасць, 
паколькі праслаўляем святых мучанікаў. 
Залешанская ікона Божай Маці таксама 
была напісана з улікам трагедыі, якая тут 
здарылася. Цяпер святым мучанікам на
пісана асобная ікона, якая сёння асвяча
лася, — сказала пажылая жанчына.

— Мы сталі сюды прыязджаць, калі іко
на Божай Маці нам аб’явілася, — заявіла 
паломніца, якая часта прыязджае маліц
ца ў жаночы манастыр.

Залешанская ікона Божай Маці па
стаянна знаходзіцца ў часовай царкве 
манаскага дома. На час святкавання 
была яна вынесена на манастырскі па

Маліліся да праслаўленых 
мучанікаў Падляшскіх
vТэкст і фота Аляксея МАРОЗА

чытайцеF5

n Ігумення Кацярына (Нічыпарук) на фоне часовай драўля
най царквы

n Епіскапы, святары і вернікі першы раз побач месца, у якім была падпалена ў 1946 годзе хата з жыхарамі Залешан, веліча
лі святых мучанікаў Падляшскіх, сярод якіх ёсць жыхары Залешан
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Чужыя Паляванне 
на ваўка

Сваімі вачыма

Любім, можам, пераможам

За раз у нас у поў ным раз га ры ка лян
дар нае ле та. У гэ тым го дзе спа да рож ні ча
юць яму не менш га ра чыя прэ зі дэн ц кія 
кам па ніі ў Поль ш чы і Бе ла ру сі. І ка лі 
поль скія вы ба ры за на мі і па ма лень ку 
эмо цыі зма ган ня зы хо дзяць з абод вух 
суп раць стаў ных ла ге раў, то ў Бе ла ру сі пік 
эмо цый уз ра стае да мак сі му му і пры па
дзе на най б лі жэй шую ня дзе лю, 9 жніў ня.
Тое, што ад бы ва ла ся ў поль скай дзяр жа
ве ў рам ках дэ ма кра тыч ных пра цэ дур вы
бар чай кам па ніі, вы зва лі ла не ве ра год ны 
ма бі лі за цый ны па тэн цы ял гра мад ства 
і па ка за ла ўнут ра ныя ў ім па дзе лы. Доб
ра, што ўрэш це прэ зі дэнт Ан джэй Ду да 
і яго ны кан ку рэнт па ціс ну лі са бе ру кі 
ў знак прыз нан ня дэ мак ра тыч на га вы ба
ру кі раў ні ка дзяр жа вы, але так са ма ўка
за лі на пат рэ бу ўза ем най па ша ны па між 
людзь мі роз ных па лі тыч ных по гля даў, 
бо вя до ма здаў на, што кож ная ўнут ра ная 

вай на ў гра мад стве ў да лей шай пер с пек
ты ве да ні чо га доб ра га не пры вя дзе. 
За ста ец ца ве рыць у леп шае, асаб лі ва 
ў кан тэк с це вык лі каў праб лем сус вет на
га маш та бу, якія не за га ра мі і ля са мі, але 
ўжо ў нас. Спра ва перш за ўсё ў вяр тан ні 
хва лі зах вор ван няў ка ра на ві ру сам, якая 
су па дзе з во сень скім гры поз ным се зо
нам. Эпі дэ мі ё ла гі кра і ны б’юць тры во гу 
па пры чы не не ад каз ных па во дзін гра мад
ства. Не без ві ны тут і па лі ты кі ўсіх кі рун
каў, якія вы бар чую кам па нію пра во дзі лі 
без аг ляд кі на дзей ныя за ко ны, але ніх то 
не аш т ра фа ваў за да пуш ча ныя імі па ру
шэн ні. Да гэ та га поў ная няў пэў не насць 
у тым, як дру гую хва лю пан дэ міі выт ры
мае су свет ная гас па дар ка. Пы тан няў 
і сум нен няў шмат, а ад наз нач ных ад ка заў 
ад ула да роў гэ та га све ту не ат рым лі ва ем. 
З кож ным днём што раз больш пы тан няў 
і сум нен няў спа ра джае вы бар чы пра цэс 
у Бе ла ру сі. Бе ла ру скае гра мад ства кі ну ла 
вык лік перш за ўсё сі стэ ме фаль шы ва га 
пад лі ку га ла соў і веч на га кі ра ван ня кра
і най Аляк сад рам Лу ка шэн кам. Шмат ты
сяч ныя мі тын гі з удзе лам жа но ча га трыо 

з аб’ яд на ных вы бар чых шта боў — Свят
ла ны Ці ха ноў скай, Ма рыі Ка лес ні ка вай 
і Ве ра ні кі Цап ка лы нат х ні лі бе ла ру скае 
гра мад ства на ве ру ў маг чы масць пе ра
мен дзя ку ю чы вы бар ча му бю ле тэ ню. 
Нат х ні лі на на дзею, якая ад бі ра ла ся га да
мі сі стэ май, ство ра най ця пе раш нім кі раў
ні ком рэс пуб лі кі на пра ця гу двац ца ці пя ці 
га доў — сі стэ май стра ху, поў най дэ бе ла ру
сі за цыі, па лі тыч най і фі зіч най рас п ра вы 
над інакш ду ма ю чы мі. Та му не вы пад ко
ва ў ад каз на ўсю лу ка шэн каў скую па лі
ты ку мі тын гоў цы кры чаць „Пе ра ме ны” 
і „Лю бім, мо жам, пе ра мо жам”. Ад ус хо ду 
і да за ха ду Бе ла ру сі з аб лас ных га ра доў, 
ма лых мя стэ чак і вё сак ідзе ад на знач ны 
па сыл: „не” для та кой ула ды і та кой Бе ла
ру сі. А ўла да па куль дзей ні чае па ад п ра
ца ва най сі стэ ме — штраф ныя ба та льё ны 
Лу ка шэн кі па паў ня юц ца на кан ве е ры 
су до вых арыш та ван няў і штра фаў, за лож
ні каў унут ра най і за меж най па лі ты кі.

Увесь час іза лю юць ак ты ві стаў на 
час прэ зі дэн ц кіх вы ба раў — зат рым лі ва
юць іх для ад быц ця ра ней прыз на ча ных 
арыш таў. Пра гэ та па ве дам ляе пра ва а

ба рон чы сайт spring96.org. Зат ры ман ні 
ад бы лі ся ў Мен ску, Вор шы, На ва по лац ку, 
Бе рас ці, Слуц ку і ін шых га ра дах. Па вод ле 
зве стак пра ва а ба рон цаў, ад па чат ку вы
бар чай кам па ніі 204 ча ла ве кі асу джа ны 
ў агуль най скла да нас ці на 2937 су так 
арыш ту па ад мі ніст ра цый ных ар ты ку лах, 
вы ка ры ста ных у мэ тах па лі тыч на га пе
рас ле ду. 367 ча ла век ат ры ма лі штра фы 
агуль ным па ме рам амаль у 285 000 руб
лёў (гэ та больш як 116 000 до ла раў ЗША). 
Пра ва а ба рон цам вя до ма як мі ні мум пра 
1277 вы пад каў ад воль ных зат ры ман няў, 
якія ад бы лі ся з 6 траў ня па 31 лі пе ня.

Та ко му ста но віш чу ра шу чае „не” вы
каз вае за раз бе ла ру скі на род. Ка лі дзя
ку ю чы ін тэр нэтстры мам я гля дзеў боль
шасць пе рад вы бар чых мі тын гаў, дык 
яш чэ ад но дай ш ло да мя не: гэ тай энер гіі 
і год нас ці не заб раць ужо з душ мі тын гу
ю чых бе ла ру саў. Не заб раць ні ко му тых 
мар аб сва бо дзе і му рах, якія рух нуць ра
ней ці паз ней. Гэ тая ат мас фе ра ста ла ся 
чар го вым, не ве ра год ным за ра дам для 
па ка лен няў, якім прый дзец ца ад стой
ваць не за леж ную Бе ла русь. Ніх то сён ня 
не ў змо зе прад ка заць, што ад бу дзец ца 
9 ці 10 жніў ня, ад ра зу пас ля га ла са ван
ня. Пры ўсёй ге а па лі тыч най скла да нас ці 
на пост са вец кай пра сто ры пра ва ка цыі 
тут не вык лю ча ны. Але ад но чут нае 
— пры тух лая лу ка шэн каў ская сі стэ ма 
ўжо так смяр дзіць, што ей ным агід ным 
па хам ніх то не хо ча ды хаць. 

vЯў ген ВА ПА

Дзень га ла са
ван ня ў Бе ла
ру сі ім к лі ва 
на блі жа ец ца, 
але па дзеі яго 
апя рэдж ва
юць. І ў гэ тай 

з ад на го бо ку аб на дзей ва ю чай сі ту а цыі 
нас ця рож вае тое, што но выя вык лі кі не 
ўспры ма юц ца гра мад ствам з та кой хут
кас цю, з якой яны на валь ва юц ца. А вель
мі трэ ба аца ніць і пра лі чыць усе ры зы кі 
і не бяс пе кі, каб пас пець суп раць ста яць ім. 
Най больш яск ра ва гэ та заў важ на па не да
стат ко ва нас ця ро жа най рэ ак цыі гра мад
ства на з’яў лен не ў Бе ла ру сі ба е ві коў так 
зва най „Пры ват най вай ско вай кам па ніі 
Ваг не ра”.

Гра мад ства, а асаб лі ва но выя па лі тыч
ныя элі ты ад апа зі цыі, ды пап раў дзе ка
жу чы і мно гія ста рыя, яш чэ не ўсвя до мі лі 
ўсёй сур’ ёз нас ці сі ту а цыі. Гэ та і зра зу ме ла. 
Лю дзі наст ро і лі ся на ней кі сцэ на рый, як 
і за ка го пой дуць га ла са ваць, і на ват як 
бу дуць ад стой ваць свой вы бар. І псі ха ла
гіч на вель мі не хо чац ца ла маць той сцэ
на рый. Цяж ка ў ім к лі вай вы бар чай гон цы 
ўно сіць ка рэк ці роў кі. А вось тыя, хто па
сы лае вай скоў цаў на тэ ры то рыю дру гой 
кра і ны, у свае пла ны ўно сяць ка рэк ці роў кі 
штох ві лін на.

Што яны тут за бы лі ся, тыя вай скоў цы? 
Хто іх пак лі каў сю ды? Збі ра лі ся яны тут 
піць га рэл ку ці ехаць у трэ ція кра і ны? 
Та кіх пы тан няў мож на за да ваць без ліч. 
І толь кі ду рань мо жа спа дзя вац ца на праў
дзі вы ад каз. Яс на тут мо жа быць толь кі 
ад но: яны бу дуць дзей ні чаць у сва іх улас
ных ін та рэ сах, а не ў ін та рэ сах ні сён няш
няй апа зі цыі, ні сён няш няй ула ды. Яны 
для та го і іс ну юць, іх для та го і ства ра юць 
ад са ма га па чат ку, каб яны вы ка ры ста лі 
і на ду ры лі ўсіх, і ўрэш це рэ а лі за ва лі сцэ на
рый сва іх гас па да роў.

Я пі шу гэ тыя рад кі ў сваё вай ско вае 
свя та — дзень дэ сан т ні ка. Слу жыў я не 
ў звы чай ным дэ сан це, а ў спе цы яль ным, 
ды яш чэ за ме жа мі СССР. Па да моў ле нас
ці СССР з За ха дам та кіх вой скаў ва Ус ход
няй Еў ро пе не па він на бы ло быць. Та му 
нас ха ва лі, ма скі ра ва лі, увесь час мя ня лі 
мес ца дыс ла ка цыі. А гэ та бы ла ўся го ад на 
ро та з ся мі дзе ся ці ча ла век! Што яна ў гэ
тай шмат коль кас най гру поў цы са вец кіх 
вой скаў?! Кроп ля ў мо ры! Але ме на ві та 
гэ тай кроп лі ба я лі ся шта бы суп ра ціў ні ка. 
Ме лі яны ро зум, бо на ват ма лень кая гру

па з сал дат спе цы яль на га прыз на чэн ня 
мо жа на ра біць столь кі шко ды, з на ступ
ства мі якой не спра віц ца га да мі. Бо гэ тыя 
ва я кі на тое на ву ча ныя.

А тут дзвес це ча ла век, як нам па ве да
мі лі!!! Ды гэ тая сі ла мо жа за бяс пе чыць 
кам фор т ны пра рыў чу жых вой скаў на 
тэ ры то рыю лю бой кра і ны! Ус пом ні це, як 
не вя лі кая та кая гру па ўзя ла па лац Амі на 
ў Аф га ні ста не і за пус ці ла там та кую лан цу
го вую рэ ак цыю, якую ўжо мно гія дзя сят кі 
га доў усім све там не мо гуць спы ніць.

Зра зу ме ла, што ад каз насць за зна
хо джан не гэ тых лю дзей на тэ ры то рыі 
Бе ла ру сі ля жыць вы ключ на на дзе ю чай 
ула дзе. Ані во дзін сал дат чу жой кра і ны не 
мо жа зна хо дзіц ца на тэ ры то рыі на шай 
— ні для пе ра ез ду ў ін шыя кроп кі, ні для 
вы пі ван ня га рэл кі пас ля чар го вай ба я вой 
апе ра цыі, ні для ча го ін ша га. Кож ны та кі 
ва я ка ня се не бяс пе ку для кра і ны. Гэ та зла
чын ства пе рад кра і най.

Але ка лі з ула дай усё даў но зра зу ме ла, 
то ха лат насць не ка то рых апа зі цый ных лі
да раў у гэ тым пы тан ні моц на здзіў ляе.

Усё пра віль на, ула да пе рад кож ны мі вы
ба ра мі шу ка ла ней кіх ба е ві коў. І ка лі сто 
ра зоў кры чаць „воўк”, а ваў ка ня ма, то на 
сто пер шы раз ніх то не ве рыць. Гэ та яс на. 
Але ж гэ тым ра зам „воўк” тут ёсць!!! І хто 
яго сю ды пры вёз ужо спра ва со тая. Трэ ба 
па ды маць хва лю пра тэ сту, каб яго хут чэй 
ад сюль вы вез ці. Бо гэ та чу жыя!

Та кія гру поў кі мо гуць па ло хаць ула ду, 
каб яна пай ш ла на іх умо вы, а пас ля з лёг
кас цю мо гуць да па ма гаць гэ тай ула дзе су
праць апа зі цыі. Мо гуць рэ а лі зоў ваць трэ ці 
ці дзя ся ты сцэ на рый, яко га ніх то не ве дае. 
Але сва ёй вя лі кай ці ма лой пе ра мо гі ні гэ
тай ула дзе, ні апа зі цыі не ад да дуць ні ко лі. 
У іх свая ўла да ёсць, бо гэ та — чу жыя!

Сцэ на рый апа зі цыі ўжо даў но вя до мы 
ўсім, лі да ры яго са мі пуб ліч на ага ла сі лі. 
Ула да рых туе свае сцэ на рыі і іх так са ма 
пра лі чыць не так цяж ка. Яна ўжо іх рэ а лі
зоў ва ла не ад ной чы. А вось які сцэ на рый 
за пус цяць чу жыя вай скоў цы, зда га дац ца 
не маж лі ва, бо яны са мі яго не ве да юць.

Ну а Бе ла русь за раз на мі тын гах і ў пра
меж ку гу дзіць як аб’ яд на ны рой з усіх 
пчол све ту. Па сут нас ці, пры сут ныя там 
бе ла ру сы ўжо вы ка за лі ся пра свой вы бар. 
Ім трэ ба свая, сва бод ная, не за леж ная, 
спра вяд лі вая, бе ла ру ская кра і на. На мен
шае яны няз год ны. Та му чу жыя вой скі на 
сва ёй зям лі ім зу сім не пат рэб ныя.

vВік тар СА ЗО НАЎ

Мы ўсё ве да ем пра ваў коў. Ад нак ні чо га 
не ве да ем пра на шы ата ві стыч ныя стра хі, 
якія аб’ ек ты ву юц ца ў воў чай пры ро дзе. Мы 
вель мі не дас вед ча ныя ў гэ тым пла не. Хто 
не ве дае каз кі пра Чыр во ную Ша пач ку? Яе 
сэнс мае ап ты мі стыч ны ка нец. Зло га і под
ла га ваў ка за бі вае доб ры ляс нік, а по тым 
вы цяг вае з яго жы ва та не пе ра ва ра ную 
ге ра і ню і яе ба бу лю, якую пра жэр лі вы 
монстр зжэр як за кусь пе рад ас ноў най 
стра вай. Воўк, ар хе тып нае зло, — гэ та пры
ро да ў сва ёй дзі кай ве лі чы. Ляс нік — доб ры 
ча ла век, ува саб ля ю чы ча ла ве чую цы ві лі за
цыю і за ко ны, якія кі ру юць ёй. Зда ец ца, ад
но ад дру го га та кое ж да лё кае, як зям ля ад 
не ба. Але нез дар ма лю дзі, як ка жуць, ваў кі. 
Мы ваў ком пад шы тыя, хо чам мы гэ та га, 
ці не хо чам. Пры ро да та кая, якая ёсць. 
Ча ла ве чая цы ві лі за цыя ўпар та суп раць
па стаў ля ец ца пры ро дзе та кой, якой яна 
ёсць. За сту па ю чы ся за яе, мы фак тыч на 
ста но вім ся во ра га мі на шай зра зу ме лай цы
ві лі за цыі. Гэ тую тон касць трэ ба да ска на ла 
ра зу мець, інакш мы не вы жы вем. Ня даў на 
я праг ля даў на ву чаль ны да ку мен таль ны 
фільм на ка на ле Yo u Tu be пра дра ма тыч
ныя на ступ ствы не ра зум на га ўмя шан ня 
ча ла ве ка ў за ко ны пры ро ды. Спра ва зда
ры ла ся ў са ра ка вых га дах у ЗША. Ме на ві та 
та ды бы ло пры ня та ра шэн не зніш чыць 
усю па пу ля цыю ваў ка ў Йе лаў стон скім 
на цы я наль ным пар ку, га лоў най ежай яко
га быў лось. Да здзіў лен ня лес ні коў, праз 
не каль кі га доў ака за ла ся, што па пу ля цыя 
ла ся хут ка па вя лі чы ла ся, але змен шыў ся 
рост мяс цо ва га дрэ ва стою. Но выя дрэ вы 
па мен ша лі, а ляс ныя рэ сур сы вый ш лі за 
ры сы бяс печ ных ме жаў на ту раль на га аб
наў лен ня. Пас ля шмат га до вых дас ле да ван
няў ака за ла ся, што дрэ вы ма ле юць не зза 
ней кіх хва роб, а зза ... ту гі па ваў ках! Ваў кі 
кан т ра ля ва лі па га лоўе ла сёў і, па лю ю чы 
на іх, пры му ша лі іх ча ста пе ра мяш чац ца 
з мес ца на мес ца. Зза не да хо пу ваў коў 
ла сі ста лі ля ні вы мі, пра цяг лы час пас ві лі ся 
на ма ла дых дрэў цах. Та кім чы нам лось 
спры яў дэг ра да цыі дрэ ва стою. Толь кі паў
тор нае рас ся лен не ваў коў у пар ку ад на ві ла 
гар мо нію яго эка сі стэ мы. Вар та пра гэ та 
па мя таць... па лю ю чы на ваў ка, ці пры хіль
ні ку ця пе раш няй ула ды, ці яе не па хіс на му 
пра ціў ні ку.

У ча сы са май су ро вай «ка му ны», яш чэ 
пры ма ры я нет ка вым прэ зі дэн це Бе ру це, 
ка лі ўла ды спра ба ва лі ка лек ты ві за ваць 
поль скіх ся лян, мой дзед Пётр, вя ско вы да 

кас цей, сар ка
стыч на пы таў
ся ў роз ных 
там баль ша віц
кіх агі та та раў: 
што за се ля нін, 
у яко га ня ма ка ня?! І ня гле дзя чы на па кут
лі выя кан тын ген т ныя збо ры, дзед не даў 
заг наць ся бе ў кал гас. Му жык без ка ня 
— як ба ба без му жы ка. Абое па він ны іс ці 
ў ад ной вуп ра жы, інакш жыць не маг чы ма. 
Па мя та ю чы пра пы тан ні дзе да Пят ра, ха ця 
да кан ца не ўсве дам ля ю чы яго эк зі стэн
цы яль най мі сіі, я з дзя цін ства шу каў ка ня. 
Толь кі што я на ра дзіў ся ў вя лі кім го ра дзе 
і вы рас па між кас цё лам св. Ро ха і цар к вой 
св. Мі ка лая. Кас ця ком ма ёй ма ла дос ці 
бы ла ву лі ца Лі па вая ў Бе ла сто ку, на якую, 
зда ец ца, з кан ца 1960х за ба ра ня ла ся ўе
хаць на ка ні. Тым не менш Лі па вая та ды 
бы ла мес цам шпа цы раў, а для мо ла дзі 
звы чай ным мес цам за хап ляль ных спат
кан няў. Ка лі не конь, дык ха ця б ба ба! Эх, 
коль кі ня він ных за ха даў я зра біў у той час... 
Ад нак я да рос, а на ват пе ра рос, ка ня не 
маю, а ба ба ў мя не ёсць. Ко ні ка да ча каў ся 
— свай го хо бі. Пры нам сі, вы кон ваю мі сію 
май го дзе да Пят ра. Жар с на шу каю ана ло
гій, ча ста да лё кіх ад на ад ад нае па сэн се 
ці змес це, су поль ных для іх праў даў аль бо 
аба гуль нен няў. На пры клад, ча ла век мае 
неш та агуль нае з ваў ком. Я пры зна юся, 
гэ та да во лі ша лё ная ідэя, і выс но вы, якія 
вы цяг ваю не толь кі з гэ тай ана ло гіі, ча сам 
су пя рэч лі выя і на ват дур ныя. Тым не менш 
мне зда ец ца, што ў гэ тым неш та ёсць. Возь
мем, на пры клад, па да бен ства па між дзёр
з кім за бой ствам ваў коў у Йе лаў стон скім 
пар ку і бяз дум ным ка лу пан нем у за ко не 
ця пе раш ні мі ўла да мі. За кон, зас на ва ны на 
сва ёй Вяр хоў най лі та ры — Кан сты ту цыі, 
— гэ та асаб лі вы від эка сі стэ мы, зас на ва ны 
на тон кіх за леж нас цях, якія вы ця ка юць 
з пас ля доў най ло гі кі. Да стат ко ва, зда ва ла
ся б, толь кі кас ме тыч нае і зу сім неп ра ду
ма нае ўмя шан не ў яго струк ту ру пры вя дзе 
да пра ва вой, гра ма дзян скай і гра мад скай 
ка таст ро фы. У ця пе раш ні час ула да, на 
жаль, за ча ста і не ра зум на, ма са ва ся чэ пра
ва вую эка сі стэ му. Усё гэ та ад імя ні бы та 
вяр шэн ства за ко на і гра мад ска га па рад ку. 
Спра ва не ў ства рэн ні Чыр во най кні гі крыў
даў, а ў тым, каб пе рас це раг чы ўсіх ад не ву
цтва, улас ці ва га ча ла ве ку. Над ім мож на 
за па на ваць — ка лі хо ча це. Але ні ко лі над 
ваў ком. vМі ра слаў ГРЫ КА
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Па ве дам лен не пра смерць ды рэк тар 
Ве ры Міх ноў скай (1945-2020) я пра
чы та ла на сай це шко лы 22 лі пе ня 

г.г. Пер ша па чат ко ва сум ная ін фар ма цыя 
не ха це ла ўлег чы ся ў га ла ве, ад нак жаль 
і шка да ван не ціс ну лі ду шу, нак лі ка лі слё
зы. У та кія хві лі ны ча ла век ад чу вае не 
толь кі сму так, але і ўдзяч насць. Яе ка бі нет 
быў заў сё ды вет лі вым пры ста ніш чам 
у час ма іх рэ дак цый ных па бы вак у шко ле. 
У час ад ной раз мо вы «пры гар бат цы» спа
да ры ня Міх ноў ская ска за ла пра сваё сва
я цтва з Ян кам Кру пам, ства раль ні кам ле
ген дар най «Ля во ні хі». З та го мо ман ту пры 
кож най су стрэ чы я між воль на ду ма ла пра 
му зы ку і, як ака за ла ся, не вы пад ко ва. Ве ра 
Міх ноў ская ад ра зу пас ля за кан чэн ня Гай
наў ска га бе ла ру ска га лі цэя па сту пі ла ў На
стаў ніц кую сту дыю на ад дзя лен не му зы кі. 
Пас ля, у пер шыя га ды пра цы, на ву ча ла 
спе вам і му зы цы ў На раў цы і Кляш чэ лях. 
Маг чы ма, дзя ку ю чы і гэ тай прык ме це яе 
за па мя та лі не толь кі як пра фе сі я на ла, але 
і пры го жа га, доб ра га ча ла ве ка.

Ва сіль Ляш чын скі, шмат га до вы ды рэк тар 
бель скай «трой кі»: — Ве ра прый ш ла да 
нас на пра цу 1 ве рас ня 1984 го да. У той 
час шко ла раз бу доў ва ла ся, па боль ша ла 
і гэ та спры чы ні ла ся да та го, што ў нас 
знач на пад ско чы ла коль касць дзя цей 
і кла саў. З 1986 го да Ве ра ста ла ма ім дру
гім на мес ні кам. Яна бы ла да ска на лым 
ар га ні за та рам жыц ця шко лы, ве да ла як 
на да дзіць су пра цоў ні цтва з баць ка мі, вуч
ня мі. Ве да ла як па ка заць баць кам, што 
хтось ці іх па ва жае, ша нуе, раз маў ляе з імі, 
а не гля дзіць на іх з па чуц цём пе ра ва гі. 
Та кой трак тоў кі як за раз, што той, хто пры
хо дзіць, гэ та клі ент шко лы, у нас не бы ло. 
Ве ра бы ла ўда лая і вель мі цёп лая да ўсіх: 
да баць коў, да дзя цей, да на стаў ні каў. Ка лі 
ад чу ва ец ца па ша на, інакш пра цу еш. Не, 
каб як ра ба па га няць бі зу ном, а па ка заць 
зра зу мен не, да па маг чы. Пас ля 1989 го да, 
ка лі да шко лы ўвай ш ла рэ лі гія, мы па лі
чы лі яе вар тас цю, якая аб’ яд нае гра ма ду. 
Ве ра ча ста ез дзі ла на пі ліг рым кі з ба цюш
кам Не лі пін скім. Яна бы ла шчы рая ў гэ
тым, праў дзі вая. Дзе ці па ча лі ад зна чаць 
пра ва слаў ныя свя ты, ад чу лі іх важ насць 
і зна чэн не. Ве ра куль ты ва ва ла на цы я наль
ную пра цу, мы раз маў ля лі з баць ка мі па
свой му, ла дзі лі ўся кія бе ла ру скія свя ты, 
спры я лі бе ла ру скас ці. Яна заў сё ды бы ла 
ап ты міст кай. І на ват ка лі я сам меў уся го 
па дзір кі ў но се, яна ра і ла су па ко іц ца. «Па
ча кай, — ка за ла, — яш чэ дзень два і ўсё 
прой дзе». Не да зва ля ла па даць ду хам, ла
мац ца. У яе быў та кі доб ры спа кой ду шы. 
Не, гэ та не быў «ужэн до вы ды рэк тар»! Яна 
ўсім да па ма га ла... і ве да ла як ства рыць 
цёп лую ат мас фе ру ва кол шко лы.

— Яна жы ла так, каб ні ко га не пак рыў
дзіць, — ка жа Яні на Зін ке віч, на стаў ні ца 
па чат ко ва га на ву чан ня з са ра ка га до вым 
ста жам пра цы. — Вест ка пра смерць па
ні ды рэк тар бы ла для мя не не ча ка най, 
я не ве да ла што яна ад лю та га хва рэ ла. 
Ад ра зу пры га да ла ся школь ная су стрэ ча 
з на го ды Дня на стаў ні ка, ка лі па ні ды рэк
тар бы ла ра зам з на мі. Як і вы пад ко вая 
су стрэ ча на го ра дзе ў 2019 го дзе. Пе рад 
ва чы ма і сён ня я ба чу спа да ры ню ды
рэк тар з пра мя ні стай ус меш кай. Пра цуй 
у шко ле да туль, па куль хо піць та бе энер гіі, 
— ска за ла на раз ві тан не. І мы да мо ві лі ся 
на чар го вую, больш грун тоў ную суст рэ чу. 
Але жыц цё вы ра шы ла інакш...

— Бу ду ўспа мі наць па ню Ве ру як ча ла ве
ка вель мі зыч лі ва га да ўсіх лю дзей — са 
шко лы і зпаза шко лы, — спа да ры ня 
Яні на апош нія сло вы вы ка за ла ў сля зах. 
Па сён няш ні дзень ёй цяж ка змі рыц ца 

з ады хо дам ча ла ве ка, які моц на паў п лы
ваў на яе жыц цё: — Яна заў сё ды бы ла спа
кой най, па мяр коў най, так тоў най і па зі тыў
наап ты мі стыч най асо бай. Дзя ку ю чы яе 
ха рак та ру і па ды хо ду, мая пра ца і ін шых 
пра хо дзі ла ў нез му ча най, пры ем най ат мас
фе ры. Яна ўме ла раз ра дзіць кож ны стрэс, 
кож ны кан ф лікт. Па кі ну ла пас ля ся бе доб
рую па мяць.

Раз ві таль нае сло вы прыз нан ня і ўдзяч
нас ці вы ка за ла так са ма Бар ба ра Скеп ка, 
за раз на мес нік ды рэк та ра «трой кі»: — Са 
спа да ры няй ды рэк тар Ве рай Міх ноў скай 
я па зна ёмі ла ся ў 1987 го дзе, ка лі прый ш
ла пра ца ваць на стаў ні цай па чат ко ва га 
на ву чан ня. Спа да ры ня ды рэк тар на зі ра ла 
за на ву чан нем у кла сах ІІІІ. Яна ўвя ла 
мя не ў пра цэс на ву чан ня, а пас ля мной 
апе ка ва ла ся. Бы ла над звы чай доб рым 
ча ла ве кам, асо бай так тоў най, зыч лі вай 
і эле ган т най. Заў сё ды адз на ча ла на шы 
пос пе хі і да сяг нен ні, хва лі ла за доб рыя 
ідэі, за ах воч ва ла да пра цы. Пад каз ва ла 

як спра віц ца з праб ле ма мі і па ра за мі, як 
паз бег нуць па мы лак у бу ду чы ні. Яна з па
ша най ста ві ла ся да вуч няў і на стаў ні каў, 
да баць коў і ўсіх пра цаў ні коў шко лы. Мы 
гля дзе лі на яе і ву чы лі ся. Ка лі я за сту пі ла 
яе на па са дзе на мес ні ка ды рэк та ра шко
лы, я ча ста ка ры ста ла ся яе дос ве дам, пры
хо дзі ла да яе з роз ны мі праб ле ма мі і пра
сі ла па ра ды. Спа да ры ня Ве ра Міх ноў ская 
вель мі лю бі ла сваю пра цу, прыс вя ча ла ёй 
мно га ча су і з ха рак тэр най са бе зыч лі вас
цю, усім да па ма га ла.

Веч ная па мяць па ні ды рэк тар!

* * *
Воб раз спа да ры ні ды рэк тар як ча ла ве ка 
вы дат на па поў ні лі сло вы яе дач кі:

— Ад най ма лод шых га доў ма ці ву чы ла нас 
лю біць пра цу, — ка жа Бар ба ра Зян ке віч, 
— па мя таю ка лі мы пра ца ва лі пры жні ве 

ў ба бу лі. І ўжо ста мі лі ся, ха це лі іс ці да ха ты. 
А яна не ад сту па ла, за ах воч ва ла нас, каб 
яш чэ пап ра ца ва лі... Ма ці ме ла вя лі кую па
ша ну для баць коў, дзя доў. Заў сё ды ха це ла 
іх вы ру чыць пры ра бо це, да па маг чы... Так, 
гэ та бы ла спа га да і па ша на для іх цяж кай 
пра цы. Яе жыц цё не бы ло лёг кім. Ад ной
чы ра ска за ла, як яна, бу ду чы ву ча ні цай 
па чат ко вай шко лы, ха дзі ла з лу чы най 
у шко лу. Пры чым тут лу чы на? — па ду ма е
це. З ёй звя за ная та кая гі сто рыя пас ля ва
ен ных га доў. У Ор лю, ча ты ры кі ла мет ры 
ў адзін бок, ха дзі ла пеш шу. Ніх то не ду маў, 
каб да во зіць дзя цей. Але гэ та не бы ло 
страш на, та ды дзе ці ба я лі ся ваў коў. Дык 
яна бра ла ў сум ку тую лу чы ну, каб яе за па
ліць і адаг наць ад ся бе ваў коў. У ха це яна 
бы ла да кан ца на стаў ні цай, — пра даў жае 
дач ка. — На ват ка лі гу ля ла з уну ка мі, то 
піль на ва ла, каб у кож най за ба ве бы ла ней
кая за да ча. Каб на ву ка бы ла ра зум най, 
слу жы ла раз віц цю. Яна са ма бы ла эн ту зі
яст кай, заў сё ды рых та ва ла ся да кож на га 
вы ступ лен ня, каб усё бы ло да пя тае на 
ціптоп. Бы ла вель мі ад да ная шко ле, заў
сё ды бы ла га то ва да па ма гаць сяб роў кам
на стаў ні цам. Лю бі ла так са ма ся мей ныя 
свя ты і суст ра каць гас цей, пас пя ваць 
з імі. Ву чы ла сва ім пры кла дам, лю бі ла 
ўсмі хац ца, — ка жа дач ка.

Сар дэч ныя сло вы вы ка за ла так са ма Ва-
лян ці на Ба бу ле віч, на стаў ні ца бе ла ру скай 
мо вы:

— Свя той па мя ці спа да ры ня Ве ра Міх ноў
ская гэ та бы ла про ста цу доў ная, вель мі 
сар дэч ная ў ад но сі нах да лю дзей асо ба. 
Бы ла ма ім ды рэк та рам 24 га ды і за гэ
ты пе ры яд я не па чу ла ад яе ні вод на га 
прык ра га, нес п ра вяд лі ва га сло ва. Ра зам 
з ды рэк та рам Ва сі лём Ляш чын скім яны 
да бі лі ся ў на шай шко ле не толь кі вы со
ка га ўзроў ню на ву чан ня, але і ства ры лі 
цу доў ную ся мей ную ат мас фе ру. У ма ёй 
па мя ці на заў сё ды за ста нец ца яе сар дэч
ная ўсмеш ка. Гэ тая ўсмеш ка да па ма га ла 
ра шаць, зда ва ла ся б, са мыя цяж кія праб
ле мы. Для мя не за па мя та лі ся доб рыя 
жыц цё выя па ра ды па ні ды рэк тар. Яна 
заў сё ды га ва ры ла, што ча ла век не мо жа 
жыць толь кі пра цай, ву чы ла нас, ма ла дых 
на стаў ні каў, не за бы ваць пра свае сем’і, 
сва іх дзя цей. Пас ля ады хо ду на пен сію, 
дзе вяць га доў та му, яна не пар ва ла су
вя зей са шко лай, пры хо дзі ла на кож ны 
Дзень на стаў ні ка. Для мя не вель мі важ
ным бы ло тое, што па ні ды рэк тар кож ны 
год зва ні ла з па жа дан ня мі ў дзень ма іх 
імя нін, а па жа дан ні бы лі вель мі муд рыя 
і сар дэч ныя, скла дзе ныя на бе ла ру скай 
мо ве. Апош нія па жа дан ні я ат ры ма ла 
на ват у вер ша ва най фор ме. Як я ця пер 

Не, гэ та не быў «ужэн до вы ды рэк тар»! 

Яна ўсім да па ма га ла...
vГанна КАНДРАЦЮК

Ве ра МІХ НОЎ СКАЯ (з до му Мак) на ра дзі ла ся 2 каст рыч ні ка 1945 го да ў Ру ду тах. Па
чат ко вую шко лу за кон чы ла ў Ор лі і па сту пі ла ў Гай наў скі бе ла ру скі лі цэй. Да лей ву
чы ла ся ў На стаў ніц кай сту дыі на ад дзя лен ні му зы кі. Пас ля ву чо бы, ра зам з бу ду чым 
му жам, Ва сі лём Міх ноў скім, бы ла на кі ра ва на на стаў ні чаць у На раў ку. У 1969 го дзе 
су жон ства пе ра е ха ла ў Кляш чэ лі і там пра ца ва ла ў Па чат ко вай шко ле. Ад на ча со ва 
Ве ра Міх ноў ская па сту пі ла на фа куль тэт пе да го гі кі па спе цы яль нас ці па чат ко вае на
ву чан не. Яе ма гі стар ская ды сер та цыя да ты чы ла лё саў вы ха ван цаў Дзі ця ча га до ма 
ў Бе ла ве жы. Да лей пра ца ва ла ў ПШ № 1 у Бель ску, а з 1984 го да да вы ха ду на пен
сію ў 2011 го дзе — у бель скай «трой цы». Па мер ла 21 лі пе ня 2020 го да пас ля хва ро
бы пад ст раў ні ка вай за ло зы. Па ха ва ная на но вых мо гіл ках, што па ву лі цы Міц ке ві ча.

чытайцеF5
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Ка лі вяс ной гэ та га го да Ра да Гай
наў скай гмі ны пры ня ла па ста но
ву аб спы нен ні з кан цом жніў ня 
дзей нас ці Па чат ко вай шко лы 

ў На ва кор ні не, баць кі не зда лі ся і па ча лі 
на ма ган ні, каб у школь ным бу дын ку зас на
ваць не пуб ліч ную шко лу, якая пе ра ня ла б 
аба вяз кі пуб ліч най шко лы. Спа чат ку бы лі 
роз ныя скла да нас ці, але ін фар ма цыя аб 
маг чы мым про да жы школь на га ўчаст ка 
з бу дын кам для за меж най су пол кі, якая 
на мер ва ец ца на ла дзіць у ім вы твор часць 
да кан ца не наз ва ных вы ра баў для сель
скай гас па дар кі, пад ш тур х ну ла баць коў да 
ра шу чых дзе ян няў. Ка лі ў на род пай ш ла 
ін фар ма цыя, што ад гэ тай вы твор час ці мо
жа ра зы хо дзіц ца сму род на На ва кор ні на, 
а мо жа на ват і на су сед нія вё скі, а жы ха ры 
На ва кор ні на не маг лі звя зац ца з прад стаў
ні ка мі за меж най су пол кі пад яе бе ла стоц
кім ад ра сам, спа ло ха лі ся так са ма і ста рэй
шыя жы ха ры Кор ні на. Пры пад т рым цы 
мяс цо ва га гра мад ства ўда ло ся саб раць 
яш чэ боль шую коль касць дзе так у даш
коль ным і школь ным уз рос це, якіх баць кі 
вы я ві лі ах во ту ву чыць іх у На ва кор ні не, каб 
школь ны бу ды нак мож на бы ло на да лей 
вы ка ры стоў ваць для аду ка цый ных мэт. 
Гра мад скаас вет нае аб’ яд нан не да па мо гі 
пак рыў джа ным і асо бам з аб ме жа ван ня мі 
«Аду ка тар» з Лом жы па прось бе баць коў 
вы сту пі ла да Гмін най уп ра вы ў Гай наў цы 
з пра па но вай ад крыць не пуб ліч ную па чат
ко вую шко лы ў На ва кор ні не. Аб’ яд нан не 
«Аду ка тар» су пра цоў ні чае ўжо з ула да мі 
Гай наў скай гмі ны, па коль кі вя дзе Не пуб
ліч ную па чат ко вую шко лу ў Арэш ка ве. 
Жы ха ры На ва кор ні на па е ха лі да вой та 
Гай наў скай гмі ны Лю цы ны Смак ту но віч 
з пат ра ба ван нем не пра да ваць школь нага 
бу ды нка, толь кі пе ра даць яго «Аду ка та
ру» на не пуб ліч ную шко лу. Войт Лю цы на 
Смак ту но віч вы сту пі ла да стар шы ні Ра ды 
Гай наў скай гмі ны Ярас ла ва Ко та з прось
бай склі каць не чар го вае па ся джэн не Ра ды 
і пад рых та ва ла пра ект па ста но вы, у якой 
вы каз ва ла ся зго да на ар га ні за цыю Не пуб
ліч най па чат ко вай шко лы ў На ва кор ні не 
Аб’ яд нан нем «Аду ка тар». Ра да за ся да ла 29 
лі пе ня, а га ла са ван не ў спра ве шко лы па пя
рэ дзі ла бур ная ды ску сія.

— Ін фар ма цыя аб маг чы мым про да жу 
школь на га бу дын ка і на ла джан ні ў ім вы
твор час ці кар моў або кам па нен таў для 
сель ска гас па дар чай пра дук цыі, якая спры
чы ніц ца да зас му родж ван ня на ва кол ля, 
вык лі ка ла вя лі кі су пра ціў жы ха роў ся ла 
і вель мі ма бі лі за ва ла нас, баць коў. Мы 
ра шы лі ад крыць у школь ным бу дын ку 
не пуб ліч ную шко лу і ўда ло ся нам знай с ці 
яш чэ больш баць коў ах вот ных па сы лаць 
сва іх дзе так у на шу шко лу. Да гэ туль мно гія 
баць кі са школь най ак ру гі ў На ва кор ні не не 
па сы ла лі дзе так у на шу шко лу, па коль кі ад 
мно гіх га доў га ва ры ла ся аб яе лік ві да цыі. 
Баць кі про ста не за піс ва лі дзе так у шко лу, 
якая хут ка мо жа быць лік ві да ва на. Ства
рэн не ста біль най не пуб ліч най шко лы па
він на даць пад ста вы для доў гай дзей нас ці 
на шай аду ка цый най уста но вы. Мы пе ра ка
на ны, што яш чэ больш баць коў ра шыц ца 
па сы лаць у На ва кор ні на сва іх сы ноў і да
чок, — ска жуць баць кі пас ля не чар го вай 
се сіі Ра ды гмі ны, якая ад бы ла ся 29 лі пе ня 
ў кан цэр т най за ле Гай наў ска га до ма куль ту
ры з за ха ван нем са ні тар на га рэ жы му ў су
вя зі з пан дэ мі яй ка ра на ві ру са.

Да па чат ку се сіі яе ўдзель ні кам па ме ра
лі тэм пе ра ту ру, усе пры сут ныя дэ зін фі ка ва
лі ру кі і зак ры лі тва ры ма ска мі. У вя лі кай 
за ле ха пі ла мес ца ўсім ах вот ным. Спа чат ку 
рад ныя пры ня лі зме ны ў гмін ным бю джэ
це, за тым за ня лі ся спра вай па чат ко вай 
шко лы ў На ва кор ні не.

Войт гмі ны Лю цы на Смак ту но віч па ін
фар ма ва ла, што ў ад па вед нас ці з па ста но
вай Ра ды Гмі ны Гай наў кі Па чат ко вая шко
ла ў На ва кор ні не спы ніць сваю дзей насць 
з кан цом жніў ня.

— Аб’ яд нан не «Аду ка тар» звяр ну ла ся да 
нас 7 лі пе ня 2020 го да з пра па но вай ар га
ні за ваць Не пуб ліч ную па чат ко вую шко лу 
ў На ва кор ні не, па ве дам ля ю чы, што па доб
ную шко лу вя дзе ўжо ў Арэш ка ве. Аб’ яд нан
не звяр ну ла ся з прось бай пе ра даць яму 
ў ка ры стан не школь ны бу ды нак і ас вет ную 
суб вен цыю, па чы на ю чы з ве рас ня 2020 
го да. Ад нак, ма ю чы на ўва зе ін та рэс гмін
на га бю джэ ту, ня ма маг чы мас ці пе ра даць 
ас вет ную суб вен цыю ад ве рас ня, ка лі б паў

ста ла та кая не пуб ліч ная шко ла. Я аб гэ тым 
па ін фар ма ва ла аб’ яд нан не «Аду ка тар», 
па коль кі та кія срод кі му сі лі б мы вы даць 
з улас на га бю джэ ту. Мы прад бач ва ем, што 
ў бя гу чым го дзе вы дзе лім на дзей насць 
Па чат ко вай шко лы ў На ва кор ні не ка ля 340 
ты сяч зло тых, ап ра ча ат ры ма най ас вет най 
суб вен цыі на 2020 год, — ска за ла войт Лю
цы на Смак ту но віч.

Войт пе ра кон ва ла, што са маў рад згод на 
з но вым ас вет ным за ко нам мо жа, але не 
мае аба вяз ку пе ра да ваць част ку ас вет най 
суб вен цыі ў час ка лян дар на га го да адзін
кам, якія ў гэ тым ча се ства ра юць но вую 
шко лу. Стар шы ня аб’ яд нан ня «Аду ка тар» 
у Лом жы Бар ба ра Ку ча лэк, якая вы каз
ва ла ся пе рад рад ны мі ў час тэ ле фон най 
су вя зі, чар го вы раз пап ра сі ла пе ра лі чыць 
Не пуб ліч най па чат ко вай шко ле ў На ва кор
ні не част ку ас вет най суб вен цыі. За я ві ла, 
што ка лі са маў рад не зга джа ец ца вы даць 
ас вет ную суб вен цыю, па ві нен пры няць 
па ста но ву ў гэ тай спра ве і ад та кой па ста
но вы мож на бу дзе ад к лі кац ца, па коль кі 
суб вен цыя прый ш ла за вуч ня мі і па він на 
быць пе ра да дзе на за імі да лей. Рад ны 
Вік тар Гры га рук пра па на ваў па шу каць юры
дыч нае тлу ма чэн не Вяр хоў на га су да РП 

у спра ве пе ра да чы ас вет ных суб вен цый.
Сак ра тар гмі ны Аляк сандр Ку лік па ін

фар ма ваў пра ход на ма ган няў прад стаў
ні ка су пол кі «Фі тэ ра», за рэ гіст ра ва най 
у Бе ла сто ку па ву лі цы Гет ман скай, які вы
сту піў пас рэд ні кам у спра ве куп лі ўчаст ка 
і школь на га бу дын ка ў На ва кор ні не. Стар
шы ня Фон ду «Ус ход» Мі ра слаў Мат рэн чук 
кры ху ра ска заў пра за меж ную су пол ку, 
якая ў Поль ш чы бы ла за рэ гіст ра ва на пад 
наз вай «Фі тэ ра». Праз пас рэд ні цтва Фон ду 
«Ус ход» вы сту пі ла яна да Гмін най уп ра вы 
ў Гай наў цы з пра па но вай куп лі школь на га 
ўчаст ка з бу дын кам у На ва кор ні не. Стар
шы ня няў ра да ва га фон ду Мі ра слаў Мат
рэн чук на ма гаў ся пе ра ка наць рад ных аб 
доб рых на ме рах су пол кі, якая дзей ні чае 
ў Ра сіі, Ка зах ста не, Ня меч чы не, Эсто ніі і хо
ча ар га ні за ваць сваю дзей насць у Тур цыі, 
Кі таі, Бе ла ру сі і Поль ш чы. Стар шы ня Фон ду 
«Ус ход» за я віў, што зга да ная су пол ка ў на
ва кол лі Бе ла веж скай пуш чы зай ма ла ся б 
эка ла гіч най пра дук цы яй для сель скай гас
па дар кі з вы ка ры стан нем бі я тэх на ло гій. 
Ад нак яго тлу ма чэн ні не пе ра ка на лі жы ха
роў На ва кор ні на.

— На шы сум нен ні і не за да валь нен не 
вык лі ка ла ін фар ма цыя аб су пол цы «Фі

Шко ла ў На ва кор ні не 

за ста нец ца
тэ ра», якая хо ча ку піць у нас школь ны 
ўча стак і бу ды нак. Ме ла б там ад бы вац ца, 
між ін шым, пра дук цыя кар моў, якая вы пу
ска ла б сму род. Су пол ка бы ла за рэ гіст ра
ва на ў Поль ш чы ў 2019 го дзе з ка пі та лам 
у 5 ты сяч зло тых. Што ж гэ та за ка пі тал? 
— ска жуць пас ля се сіі сол тыс На ва кор ні на 
Ярас лаў Гры га рук і Ані та Сі роц кая.

Ін фар ма цыя аб на ме рах куп лі школь
на га бу дын ка для гас па дар чай дзей нас ці 
вык лі ка ла мно га ад моў ных эмо цый у гра
мад стве вё скі. Рад ныя, якія ня даў на пра га
ла са ва лі за лік ві да цыю па чат ко вай шко лы 
ў На ва кор ні не, бы лі ўжо га то вы даць зго ду 
на ар га ні за цыю не пуб ліч най па чат ко вай 
шко лы ў На ва кор ні не або стры мац ца ад 
го ла су і та кім спо са бам пад тры маць ідэю 
за ха ван ня школь на га бу дын ка для аду ка
цый ных мэт. За пе ра да чу школь на га бу дын
ка аб’ яд нан ню «Аду ка тар» і зас на ван ню 
ў ім Не пуб ліч най па чат ко вай шко лы ў На
ва кор ні не пра га ла са ва ла 6 рад ных, 3 бы ло 
су праць, а 5 стры ма ла ся ад го ла су.

— Ра ней па эка на міч ных пры чы нах я га
ла са ваў за спы нен не дзей нас ці шко лы ў На
ва кор ні не. Ця пер я га ла са ваў за пе ра да чу 
школь на га бу дын ка аб’ яд нан ню «Аду ка
тар». Я так га ла са ваў і ў мі ну лым, ка лі ар га
ні за ва ла ся не пуб ліч ная шко ла ў Арэш ка ве. 
Са мае важ нае ў дзей нас ці са маў ра даў 
— гра мад ства і сён ня мы пры ня лі па ста но
ву згод на з яго пат ра ба ван нем, — ска заў 
стар шы ня Ра ды Ярас лаў Кот.

— Мы зма га лі ся з ча сам і нам вель мі за
ле жа ла, каб як най хут чэй вы ра шыць пы тан
не пе ра да чы школь на га бу дын ка аб’ яд нан
ню «Аду ка тар» у Лом жы, каб з па чат кам 
школь на га го да дзет кі маг лі ву чыц ца ў тым 
са мым школь ным бу дын ку, у якім ву чы лі ся 
ра ней. Ця пер мы, баць кі, ад чу ва ем вя лі кую 
па лёг ку, па коль кі рад ныя выс лу ха лі на шы 
ар гу мен ты і пра па но вы і пра га ла са ва лі 
за ар га ні за цыю не пуб ліч най шко лы ў На
ва кор ні не, — за я ві ла пас ля се сіі Да ро та 
Ра ма нюк.

— Бу ды нак шко лы ў На ва кор ні не — шы
кар ны, мес ца вель мі доб рае і на стаў ні кі 
вы дат ныя. Мой сын ра ней ву чыў ся ў па чат
ко вай шко ле ў Гай наў цы. Ка лі стаў ву чыц ца 
ў На ва кор ні не, я заў ва жы ла ста ноў чую роз
ні цу ў па раў нан ні з на ву чан нем у вя лі кай 
га рад ской шко ле і нам но га пап ра ві лі ся яго 
вы ні кі на ву чан ня. У не вя лі кай шко ле ў на
стаў ні каў больш ча су на ін ды ві ду аль ную 
пра цу з кож ным вуч нем, больш ча су раст лу
ма чыць менш зра зу ме лае кож на му вуч ню 
асоб на, — ска за ла Ані та Сі роц кая.

— Ця пер мы бу дзем па да ваць ад па вед
ныя да ку мен ты ў Ку ра то рыю ў Бе ла сто ку, 
каб ад па чат ку ве рас ня ат ры маць да звол 
на дзей насць Не пуб ліч най па чат ко вай 
шко лы ў На ва кор ні не, — за я ві ла стар шы ня 
аб’ яд нан ня «Аду ка тар» у Лом жы Бар ба ра 
Ку ча лэк.

Баць кі за я ві лі, што ўсё ж раз ліч ва юць 
на пе ра да чу з гмін на га бю джэ ту ў не пуб
ліч ную па чат ко вую шко лу ў На ва кор ні не 
част кі ас вет най суб вен цыі за пе ры яд ад 
ве рас ня да кан ца го да, каб шко ла маг ла 
бес пе ра бой на дзей ні чаць.

— Ужо баць кі дэк ла ру юць, што ад да
дуць у даш коль нае ад дзя лен не 22 дзе так. 
Сён ня ад на з мам па ве да мі ла, што да дат
ко ва баць кі пя ця рых дзе так з Гай наў кі вы
я ві лі ах во ту па сы лаць іх у на ва кор нін скую 
шко лу. Не каль кі ін шых баць коў га то вых 
за пі саць сва іх дзя цей у на шу шко лу, ка лі яе 
дзей насць бу дзе ста біль най. Спа дзя ем ся, 
што дзей насць не пуб ліч най шко лы ў На ва
кор ні не бу дзе ста біль най і баць кі бу дуць 
ад да ваць сва іх дзя цей на на ву ку ў на шу 
шко лу, — за я ві ла Да ро та Ра ма нюк.

— З па чат кам школь на га го да трэ ба 
бу дзе вы ра шаць мно га звы чай ных ар га ні
за цый ных пы тан няў і бу дзем ста рац ца што
дзень да па ма гаць у пра цы шко лы, як толь
кі рас пач не дзей насць, — ска заў сол тыс 
На ва кор ні на Ярас лаў Гры га рук, яко га дзі ця 
пой дзе ў даш коль нае ад дзя лен не.

vТэкст і фо та 
Аляк сея МА РО ЗА

n Ад ра ман та ва ны бу ды нак шко лы ў На ва кор ні не 

n На не чар го вую се сію пры бы лі баць кі, каб ад стой ваць ін та рэ сы шко лы

n За пе ра да чу школь на га бу дын ка Не пуб ліч най па чат ко вай шко ле ў На ва кор ні не пра га ла са ва ла 6 рад ных 
(3 бы ло су праць, а 5 стры ма ла ся ад го ла су) 
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на дво рак і па стаў ле на пе рад сцэ най, на 
якой зна хо дзіў ся ал тар. Пра гі сто рыю 
паў стан ня За ле шан скай іко ны Бо жай 
Ма ці, якой пак ла ня лі ся вер ні кі ў час ба га
служ баў і пас ля ўра чы стас цей, ра ска за ла 
мне ігу мен ня Ка ця ры на. Асо ба, якая хва
рэ ла, пры е ха ла па ма ліц ца ў За ле ша ны. 
Пра сі ла выз да раў лен ня і ў час лі тур гіі 
ўба чы ла Бо жую Ма ці на іко не ў ак ру жэн
ні ся мі анё лаў. Пас ля ў сне не каль кі ра зоў 
па чу ла жа но чы го лас, які га ва рыў, каб 
на пі саць іко ну Бо жай Ма ці. Гэ тая асо ба 
выз да ра ве ла і па чу тая ёю прось ба бы ла 
здзей с не на. На За ле шан скай іко не Бо
жая Ма ці ста іць у ак ру жэн ні ся мі анё лаў. 
Зні зу іко ны ві даць тра па ры ён «Ра дуй ся, 
Бла го дат ная Бо го ро ди це Де во, весь За ле
ша ны от унич то же ния вра жыя сох ра ни ла 
еси, и нас ны не про сяш чых Тво ея по мо
щи и за ступ ле ния от дья воль ских коз ней 
за щи ти, мо ля щи Сы на Тво е го и Бо га 
на ше го, по ми ло ва ти ду шы на ша». Зле ва 
ад тра па ры ё на на іко не на пі са ны дом, 
які за няў па жар, а спра ва на іко не ві даць 
трое ма лых дзе так у аг ні. Ігу мен ня Ка ця
ры на ўдак лад ні ла, што на пі са ны на іко не 
дом і дзет кі звяр та юц ца да тра гіч ных зда
рэн няў у За ле ша нах ад 29 сту дзе ня 1946 
го да, ка лі ат ра дам Ра му аль да Рай са «Бу
ра га» жы ха ры вё скі бы лі саг на ны ў наз
на ча ную ха ту і бы ла яна пад па ле на. Ха ця 
з да па мо гай доб ра га жаў не ра ат ра да «Бу
ра га», як яго ста лі на зы ваць мяс цо выя 
жы ха ры, за ле шан цам уда ло ся ўця чы з па
ла ю ча га до ма і вы ра та вац ца ад смер ці, 
то ў іх вёс цы бы лі та ды за бі тыя і зга рэ лі 
16 ча ла век, у тым лі ку жан чы ны, дзет кі, 
і амаль уся вё ска бы ла спа ле на.

— Лю дзі з ха ты, якая ў За ле ша нах 
бы ла пад па ле на, бег лі ў на прам ку вё скі 
Та пар кі і не ве да лі, які бу дзе іх да лей шы 
лёс. За ле ша ны га рэ лі, а гэ тыя лю дзі ба я
лі ся вяр тац ца да моў, — за я ві ла пры быў
шая на ўра чы стасць жы хар ка Та пар коў.

Ігу мен ня Ка ця ры на пе ра ка на ная, што 
дзя ку ю чы ха дай ні цтву ў Бо га па кут ні каў 
за бі тых у За ле ша нах паў стаў і дзей ні чае 
ма на скі дом, а за раз вы я ві ла асаб лі вую 
ра дасць па пры чы не прас лаў лен ня му
ча ні каў Пад ляш скіх. Ся род за бі тых і спа
ле ных жы ха роў За ле шан бы лі ся мей ні кі 

ігу мен ні Ка ця ры ны, якой баць ка, Сяр гей 
Ні чы па рук, ро дам з За ле шан. Ця пер 
ігу мен ня Ка ця ры на (Ні чы па рук) вяр ну
ла ся на па ста ян нае жы хар ства ў вё ску 
сва іх прод каў. З 2007 го да па спя хо ва 
кі руе дзей нас цю Жа но ча га ма на ска га 
до ма свя той ве лі ка му ча ні цы Ка ця ры ны 
ў За ле ша нах. Апош нім ча сам ап ра ча 
пад рых тоў кі да свят ка ван ня ігу мен ня 
Ка ця ры на на гля да ла за бу до вай му ра ва
най ма на стыр скай цар к вы. Рэ зуль тат бу
даў ні чых ра бот уба чы лі па лом ні кі ў час 
свят ка ван ня.

— З да па мо гай нам пры хо дзяць Бо
жая Ма ці і на шы свя тыя му ча ні кі тут 
за гі нуў шыя, а тра гіч ныя па дзеі 1946 го
да ня хай бу дуць пе рас ця ро гай для нас 
і чар го вых па ка лен няў, каб та кое больш 
не зда ры ла ся. Трэ ба ма ліц ца, каб па доб
на га больш не бы ло і пра сіць у Бо га пра
ба чэн ня пра ві наў за бой цам, — ска за ла 
ігу мен ня Ка ця ры на.

На ста я цель пра ва слаў на га пры хо да 
ў Ма ле шах про та і е рэй Марк Які мюк, які 
пры быў на прас лаў лен не свя тых му ча
ні каў у За ле ша ны, зап ра шаў на па лом ні

шка дую, што іх не за пі са ла і поў нас цю не 
па мя таю.

Ба цюш ка Ан д рэй Не лі пін скі, шмат га до вы 
на стаў нік рэ лі гіі ў «трой цы», за раз на ста
я цель пры хо да ў Плё сках. — Вы ха ван не 
ў ду ху пра ва слаўя яна ат ры ма ла ў род най 
ха це. Яе баць кі На вум і На тал ля, жы ха ры 
вё скі Ру ду ты, ме лі тры да чкі і яны ат ры
ма лі на хрыс це та кія імё ны: Ве ра, На дзея, 
Лю боў. Гэ та так мно га га во рыць пра іх 
як хрыс ці ян. Мы па зна ёмі лі ся ў 1988 
го дзе, ка лі я стаў на стаў ні кам Бо жа га за
ко ну ў «трой цы». Па мя таю той мо мант 
су стрэ чы — па ні ды рэк тар як раз скла да
ла план уро каў і мы па ча лі раз маў ляць 
як ад ра дзіць ду хоў нае жыц цё ў шко ле. 
Я ўжо ра ней на ве даў са сва ёй ма туш кай 
Жы ро ві чы і Па ча еў і ха цеў гэ тыя свя тыя 
мес цы прыў хі ліць на шым дзет кам. Па лом
ні цтва мы ар га ні за ва лі ў 1994 го дзе. Па ні 
ды рэк тар не толь кі да па ма га ла на ла дзіць 
па ез д ку, але са ма саб ра ла ся з на мі ў пі ліг
рым ку. Спа чат ку мы па бы ва лі ў Хме ле ве 
ў ай ца Се ра фі ма, ат ры ма лі яго блас лаў
лен не. Ад туль па е ха лі ў Жы ро ві чы і там 
па ма лі лі ся да Жы ро віц кай іко ны Бо жай 
Ма ці. На ша па лом ні цтва вя ло шля хам 
бе ла ру скіх свя тых, та му з Жы ро віч мы па
да лі ся на поў нач, да Еў ф ра сін ні По лац кай. 
Нам да зво лі лі па ма ліц ца і прык лас ці ся да 
мош чаў у ста ра жыт най цар коў цы, якую 
ўзвя ла са ма Еў ф ра сін ня. Нас, бе ла ру саў 
з Поль ш чы, там вель мі цёп ла пры ма лі, 
дзя ка ва лі нам за пад трым ку. Тое па лом
ні цтва зак ра ну ла яш чэ Літ ву — з По лац ка 
мы яш чэ па е ха лі ў Віль ню да Трох Бе ла ру
скіх Свя тых. Па ні ды рэк тар не толь кі бы ла 
апя кун кай мо ла дзі, яна са ма ма лі ла ся, 
прык ла да ла ся да мош чаў, спа вя да ла ся 

і пры чаш ча ла ся. Яе рэ лі гій насць бы ла звы
чай най і ад на ча со ва глы бо кай, шчы рай. 
Та кі воб раз рэ лі гій нас ці яна пе ра ня ла ад 
сва іх баць коў і пе ра да ла яго сва ім дзе цям, 
вуч ням, сяб рам, нам.

Сло вы прыз нан ня і ўдзяч нас ці вы ка за ла 
Аль ж бе та На вац кая, на стаў ні ца бі я ло гіі.

— У дру гім або трэ цім го дзе ма ёй пра цы 
(я ўжо на стаў ні чаю 25 га доў) адзін ву чань 
не па га дзіў ся на ацэн ку, якую я ра шы ла 
па ста віць на ка нец се мест ра. Я не ха це ла 
даць зго ды, каб ён яе па пра віў. На пе ра
пын ку па дыш ла да мя не па ні ды рэк тар 
і за сту пі ла ся за вуч нем. Яна пе ра ка на ла 
мя не, каб даць яму яш чэ адзін шанс, 
бо ў яго бы ла цяж кая сі ту а цыя ў ха це. 
Я пад рых та ва ла пап ра вач ны ма тэ ры
ял і на зна чы ла тэр мін. І на здзіў гэ ты 
ву чань ад ка заў на вы дат на. З той па ры 
я тры ма ю ся прын цы пу: лепш даць яш чэ 
адзін шанс, чым шка да ваць, што гэ та га 
не зра бі ла. Гэ та му на ву чы ла мя не лю бі
мая па ні Ве ра. Я за па мя таю яе як асо бу 
з доб ра зыч лі вай ус меш кай, ураж лі вую на 
люд скую крыў ду. Яна да па ма га ла нам, на
стаў ні кам, вуч ням і іх баць кам. Па мя таю 
так са ма суст рэ чу на го ра дзе, ка лі спа да
ры ня ды рэк тар Міх ноў ская вый ш ла ўжо 
на пен сію. Яна ра дас на аб ня ла мя не і пра
шап та ла: ву чы як най даў жэй, не спя шай ся 
на пен сію. Яна вель мі лю бі ла сваю пра цу 
і, ві даць, су ма ва ла па на шай «трой цы».

Сло вы Аль ж бе ты На вац кай пац вяр джае 
Пётр Ні ка ла юк-Ста сюк, ця пе раш ні ды рэк
тар ПШ № 3 з да дат ко вым на ву чан нем 
бе ла ру скай мо вы імя Ярас ла ва Ка сты цэ
ві ча:

— Я ву чыў ся ў той час, ка лі па ні Ве ра Міх
ноў ская бы ла ві цэды рэк та рам і за па мя
таў яе як цёп лую і доб рую асо бу. Ка лі бы лі 
ней кія праб ле мы, яна заў сё ды ста ра ла ся 
да па маг чы. Вуч ні яе лю бі лі, бо яна заў
сё ды ста я ла на іх ба ку. На ват ка лі трэ ба 
бы ло сха дзіць да яе ў ка бі нет, гэ та не бы
ло так страш на, бо яна заў сё ды слу ха ла 
вуч няў, ста ві ла пы тан ні, ра і ла, што зра біць, 
каб па зі тыў на вы ра шыць праб ле му. Сён ня 
я ха чу ад даць ёй пак лон, — ка жа Пётр Ні ка
ла юкСта сюк, — за тое, што ра зам з ды рэк
та рам Ва сі лём Ляш чын скім спры чы ні лі ся 
да роск ві ту і доб рай сла вы на шай шко лы. 
Так са ма за тое, што яны па зі тыў на ста ві лі
ся да бе ла ру скас ці, якая ўсіх нас пад ма ца
ва ла ў гра мад скім і люд скім сэн се.

— Ве ра Міх ноў ская бы ла 25 га доў ды рэк
та рам, — да дае Ва сіль Ляш чын скі, — та му 
ме ла вя лі кі ўплыў на воб лік і ха рак тар 
на шай шко лы. Бы лі га ды, ка лі «трой ка» 
ў на ву чан ні зай ма ла пер шае мес ца ў ва я
вод стве. Каб да біц ца вы ні каў, трэ ба пра ца
ваць, пра ца ваць, пра ца ваць. Та ды з ча сам 
мо жа і неш та ат ры ма ец ца. Так мы пра ца
ва лі і па ды ма лі ўзро вень на ву чан ня. Жаль 
што ады хо дзяць з жыц ця та кія лю дзі як 
Ве ра. Сён ня ін шая сі ту а цыя — ма ла дое па
ка лен не не ка ры ста ец ца дос ве дам. Яны 
не шу ка юць, як у ста ра жыт най Грэ цыі, 
па ра ды ў ста рэй шых, ім зда ец ца, што яны 
ўсё ве да юць. А дос вед — гэ та не толь кі ве
ды, але і прак ты ка, ра зу мен не, свой све та
пог ляд. Вар та ўсё ж па мя таць, што пос пех 
— гэ та доб рая ат мас фе ра!

— Я кож ны дзень ма лю ся за су па кой ду
шы па кой най Ве ры — ка жа ай цец Ан д рэй 
Не лі пін скі. — Я ве ру, што яна ўжо тра пі ла 
ў Ня бес ны Іе ру са лім і там суст рэ ла ся з Еў
ф ра сін няй По лац кай і ўсі мі Свя ты мі Бе ла
ру скай Зям лі.

vГан на КАН Д РА ЦЮК

У нас па ўік-эн дах 
не ез дзіць аў то бус 
ПКС 
У снеж ні 2017 го да з Гай наў кі ў Бе ла-

сток, між ін шым, це раз На раў ку, Но вае 
Ляў ко ва і Бан да ры па чаў ез дзіць аў то бус 
тран с пар т най фір мы ПКС. Не бы ло яго 
два га ды. Пус ці лі на зга да ны мар ш рут 
та ды, ка лі зда лі ў ка ры стан не пры го жы 
но вы бу ды нак вак за ла ПКС у Бе ла сто ку. 
Та ды і па мя ня лі раск лад ру ху і мар ш ру-
ты не ка то рых па са жыр скіх аў то бу саў. 
Аў то бу сам ПКС мож на зран ку па е хаць 
у ва я вод скі го рад і пад ве чар вяр нуц ца 
да до му. Гэ та доб ра. А бы ло б яш чэ лепш, 
ка лі б ён ез дзіў і ў вы хад ныя дні. Жы ха ры 
На раў чан скай і Мі ха лоў скай гмін час цей 
на вед ва лі б сва іх дзя цей, якія жы вуць 
і пра цу юць або ву чац ца ў Мі ха ло ве ці Бе-
ла сто ку. Уну кі і іх баць кі па ўік-эн дах пры-
яз джа лі б на вё ску і пад ве чар у ня дзе лю 
вяр та лі ся б у га ра ды. А так ся мей ныя су-
вя зі рвуц ца. Не ўсе ма юць свае аў та ма бі-
лі. Та кіх боль шасць.

На шы ай чын ныя па лі ты кі га во раць, 
што мар ш ру таў аў то бу саў ПКС бу дзе 
больш і на ват ад к ры юць но выя мар ш-
ру ты ў да лё кія ад га ра доў вё скі. Ка за лі, 
што пус цяць па са жыр скія па яз ды туды, 
дзе яны ра ней ез дзі лі. Але толь кі так га во-
раць, а на са мой спра ве гэ та га ня ма і ня-
ма. Як ка жуць, ча кай ля мо ра па го ды.

Ад бы лі ся прэ зі дэн ц кія вы ба ры. У хо-
дзе вы бар чай кам па ніі бы лі роз ныя 
абя цан кі. Але за раз лю дзі ўсё менш у іх 
ве раць. Не ка то рыя ма юць за са бой не 
ад ны вы ба ры. Яны ідуць з праб ле май да 
та го, хто блі жэй іх жы ве, між ін шым, да 
рад на га. А яму ў ад каз на яго ін тэр пе ля-
цыі ад піс ва юць, што ня ма гро шай на да-
дат ко выя мар ш ру ты аў то бу саў ПКС. Ня-
ма іх і на ра монт ва я вод скай уха бі стай 
да ро гі № 687 з Юш ка ва га Гру да ў На ва са-
ды це раз Бан да ры, Но вае Ляў ко ва, Плян-
ту і На раў ку. (яц)

З „Ні вай” 
у два Ма се ва
28 лі пе ня гэ та га го да я і мой ма та ры за-

ва ны сяб ра па е ха лі ў Но вае Ма се ва (тут 
сол ты сам Ярас лаў Ла маш ке віч) і Ста рое 
Ма се ва (сол тыс Да від Вяр біц кі) у На раў-
чан скай гмі не Гай наў ска га па ве та. Гэ тыя 
вё скі ў Бе ла веж скай пуш чы і ка ля на шай 
поль скай ус ход няй гра ні цы з Бе ла рус сю. 
За вез лі мы сё лет нія лі пень скія ну ма ры 
бе ла ру ска га што тыд нё ві ка, між ін шым, 30 
ну мар ды эк зем п ля ры „Ні вы” з бе ла ру скім 
ка лен да ром на 2020 год. Ака за ла ся, што „Ні-
вы” № 51 ад 22 снеж ня 2019 го да (ён быў 
з ук ла ды шам-ка лен да ром) яны не ме лі.

У мя не ёсць яш чэ не каль кі эк зем п ля-
раў бе ла ру ска га ча со пі са з ка лен да ром 
на гэ ты год і я іх дам у па да рун ку тым жы-
ха рам, якія не ма юць. У лі пе ні сын мае 
ся стры ўзяў „Ні ву” з ка лен да ром на 2020 
год у Фін лян дыю, дзе знай шоў са бе доб-
ра плат ную пра цу. Ён зноў пры е дзе ў род-
ную вё ску на Раж джа ство Хры сто ва.

29 лі пе ня г.г. па ехаў я ў Гай наў ку. Тут 
„Ні ву” мож на ку піць толь кі на га лоў най 
пош це па ву лі цы А. Зі на. За раз у го ра дзе 
не пра цуе ні адзін га зет ны кі ёск. Два бы-
ло ў шпі та лі, які зна хо дзіц ца пад ле сам 
у кан цы го ра да, але іх зак ры лі ў су вя зі 
з ві рус най пан дэ мі яй. На пош це ку піў 
я ча ты ры эк зем п ля ры 30 ну ма ра бе ла ру-
ска га ча со пі са (тут столь кі іх аста ло ся на 
про даж).

Ка лі ка ля поў д ня я вяр нуў ся ў Но вае 
Ляў ко ва, у мя не ўзя лі адзін эк зем п ляр 
у Ася ро дак эка ла гіч най аду ка цыі ў Се-
мя ноў цы ды двое жы ха роў но ва ляў коў-
скай ка лё ніі пры ле се Плян та. Пад ве чар 
та го ж дня апош ні эк зем п ляр 30 ну ма ра 
„Ні вы” я за вёз Ві та лю Су ха до лу — сол ты-
су трох вё са чак Пад ляў ко ва, Бяр нац ка га 
Мо ста і Суш ча га Бар ка.

30 лі пе ня г.г. лі ста но ша пры вёз мне 
з пош ты ў На раў цы шэсць эк зем п ля раў 
31 ну ма ра „Ні вы” ад 2 жніў ня г.г. і я па-
ехаў да чы та чоў на ша га род на га ча со пі-
са перш-на перш у Но вым Ляў ко ве. Узяў 
з са бою ўсе шэсць эк зем п ля раў. (яц)

цтва па мес цах за бой ства ва за коў і мір
ных жы ха роў у вё сках яго пры хо да.

— Заў т ра пла ну ем ма ліц ца да свя
тых му ча ні каў у час лі тур гіі ў Брань ску 
і на мес цах спа чы ну свя тых му ча ні каў 
у За нях і Шпа ках, а так са ма ка ля Пу ха
лаўСта рых, дзе бы лі за бі ты му ча ні кі 
з на шых вё сак. З го ду ў год боль шае 
коль касць па лом ні каў, якія пры яз джа
юць у наш пры ход ма ліц ца на мес цы 
за бой ства і спа чы ну на шых му ча ні каў. 
Пла ну ем ма ліц ца ў гэ тых мес цах так са
ма ў на ступ ных га дах, а свят ка ван не 
ў го нар на шых му ча ні каў за бі тых у За нях 
і Шпа ках прад ба ча на так са ма на 2 лю та
га, — удак лад ніў ай цец Марк Які мюк.

— Я ра ды што мой пра дзед Па вел 
Шпа коў скі са Шпа коў да лу ча ны да лі ку 
свя тых му ча ні каў. Ён пе рад смер цю рас
паз наў свай го за бой цу і па спеў ска заць 
пра ба бу лі, хто гэ та быў. Хлоп цы з вё скі 
ха це лі пай с ці і ад пом с ціць за за бой ства, 
але пра ба бу ля пра сі ла аста віць спра вяд
лі васць Бо гу, — ска заў ма ла ды муж чы на.

vТэкст і фо та 
Аляк сея МА РО ЗА

3Fпрацяг Ве ра МІХ НОЎ СКАЯ

1Fпрацяг Залешаны
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 15 жніўня 2020 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Сем ты сяч май ст роў
зра бі лі хат ку
без вуг лоў.
М.......
  (з на род на га)№ 32-2020

Ад каз на за гад ку № 28: ка пу ста. 
Уз на га ро ды, ка шуль кі з ла га ты пам 

«Су стрэч Зор кі», вый г ра лі 
Уля Ка ра сюк і Ды я на Іва нюк. Він шу ем!

Зя зю ля — птуш ка, якая схіт-
ры ла пе рад зям лёй і пры ро дай, 
але яна зра бі ла гэ та не вы пад-
ко ва. З зя зю ляй на шы прод кі 
па раў ноў ва лі жан чын, якіх пак-
рыў дзіў лёс ці дрэн ныя лю дзі. 
У зя зю лю маг ла пе рат ва рыц ца 
так са ма па крыў джа ная дзець мі 
ма ці, ка лі ёй хво рай не па да лі 
ва ды, або выг на лі з ха ты. У воб-
ра зе птуш кі ба чы лі так са ма 
дзяў чы ну, якая не па во лі баць-
коў вый ш ла за муж і за гэ та яе 
прак ля ла ма ці. Маг ла гэ та быць 
і ся стра, якая не да па маг ла бра-

ту ў бя дзе. Ці на ват уда ва, якой 
муж за гі нуў на вай не.

А яш чэ «зя зю ляй» на зы ва лі 
жан чын, якія не ха це лі на ра-
джаць і гля дзець сва іх дзе так. 
Вось, коль кі па раў нан няў, пер са-
ні фі ка цый і аса цы я цый!

Ча му так здзіў ля ла гэ тая 
птуш ка? — па ду ма е це. — Ча му 
яна — ге ра і ня мно гіх на род ных 
пе сень пра няш час ны лёс дзяў-
чы ны?

Як вя до ма, зя зю ля не пля це 
гняз да, а толь кі пад кі дае свае 

яй кі ў чу жыя гнёз ды. Яе дзе так 
вы хоў ва юць ашу ка ныя ёю птуш-
кі, якія дзень і ноч шчы ру юць 
і кла по цяц ца за яду пту ша ня-
там, якія іх пе ра ра ста юць ня рэд-
ка ў тры ра зы. Тым ча сам яна 
са ма лё тае па ля сах, гуч на ку куе 
і ў пры го жым па лё це на гад вае 
яст ра ба.

Лю дзі, ад нак, яе лю бяць і ап-
раў д ва юць. Вось «не ма ця рын-
скія» па во дзі ны гэ тай птуш кі 
тлу ма чаць ле ген ды. На пры клад, 
яе пас ла лі птуш кі шу каць ца ра 
Кру ка, каб яна пак лі ка ла яго на 
важ ную на ра ду. Гэ тая цяж кая 
за да ча зай ма ла птуш цы шмат 
тыд няў. За гэ та па а бя ца лі га да-
ваць яе дзя цей і та му не вы кі да-
лі іх са сва іх гнёз даў.

Па ку ка ван ні зя зю лі на шы 
прод кі ва ра жы лі і прад каз ва лі 
ўра джай. Вось, ка лі птуш ка за ку-
ка ва ла пер шы раз у ле се прык-
ры тым ма ла дым ліс цем, ча ка лі 
доб ры год. Па коль кас ці ку ка ван-

няў бе ла ру сы лі чы лі га ды, коль-
кі ка му на ка на ва на жыць.

На Пад ляш шы бы ла та кая 
пры маў ка, якую вы маў ля лі пад-
лет кі і дзяў ча ты і та кім чы нам 
яны га да лі пра сваё за муж жа: 
За зу ля пэ рэ пэ ру ля — ку оль кі мніэ 
лі эт до вэ сіль ля? 

Ка лі яна ку ка ва ла 2-3 ра-
зы, усе це шы лі ся, бо ра ней да 
двац ца ці га доў усе ха це лі ўжо 
вый с ці за муж. А ка лі зя зю ля 
ку ка ва ла доў га-доў га, дзяў ча ты 
вяр це лі ся ва кол свае во сі, смя я-
лі ся і аба роч ва лі сваю ва раж бу 
ў жарт.

Ці ка ва, што ў воб ра зе зя зю лі 
ста ра жыт ныя бе ла ру сы ўяў ля лі 
і ду шы па мер лых. Ве ры лі, што 
птуш ка мо жа пе ра даць ін фар ма-
цыю і прось бы прод кам на той 
свет.

(Ад рэ зак на ас но ве «Бе ла ру скай 
мі фа ло гіі для дзя цей»)

гак

На шы сяб ры, якія пры яз джа юць 
у рэ дак цыю «Ні вы», заў сё ды ці ка-
вяц ца му ра лам, што за мы кае ву лі цу 
За мен го фа. Кар ці на, раз ма ля ва ная 
на блё ку, прад стаў ляе да рос ла га 
ўжо Люд ві ка За мен го фа і яго ка ле гу 
док та ра Яку ба Ша пі ро. Яны — су-
свет ныя ле ту цен ні кі, та му над іх га-
ло ва мі лу на юць ка ля ро выя ша ры кі. 
Люд вік За мен гоф з дзі ця чых га доў 
ма рыў, каб ства рыць ад ну мо ву, на 
якой бу дзе раз маў ляць увесь свет. 
І гэ та яму ўда ло ся. Ён — ства раль-
нік пер шай уні вер саль най мо вы 
эс пе ран та. Ён сам пры знаў ся, што 
ідэю на шап та ла яму ат мас фе ра род-
на га Бе ла сто ка. У ча сы яго дзя цін-
ства ў го ра дзе раз маў ля лі на мно гіх 
мо вах: па-бе ла ру ску, па-ру ску, па-
поль ску, па-ня мец ку, на мо ве ідыш 
ды ін шых. Моў ны ка ла рыт не пе-
раш ка джаў жы ха рам кан так та ваць 
між са бою, на ад ва рот ён слу жыў 
раз віц цю і ўзба га чэн ню го ра да.

Сам За мен гоф быў за хоп ле ны ру-
скай мо вай і куль ту рай. Быў на ват 
у яго жыц ці пе ры яд, ка лі сла ву ты 
мо ва вед, жы ву чы ў не да лё кай 
Га род ні, на ду маў ся пе рай с ці ў пра-
ва слаўе. Праў да, як гэ та бы вае ў ле-
ту цен ні каў, ён хут ка раз ду маў ся. 
У той час бе ла ру ская мо ва яш чэ не 
іс на ва ла ў афі цый ным жыц ці, вя до-
ма ад нак, што, бу ду чы дзі цём, ён 
лю біў па бы ваць на Сен ным рын ку, 

ку ды пры яз-
джа лі лю дзі 
з на ва коль-
ных вё сак. Іх 
мо ва на па мі-
на ла яму пры-
го жую пес ню. 
Та му гэ ты 
пра бел, у сім-
ва ліч ным 
сэн се, не як 
за паў няе на-
ша рэ дак цыя 
(!).

Год та му ву-
лі ца За мен го фа па поў ні ла ся яш чэ 
ад ной па мят кай. У па чат ку ву лач кі, 
ад ву лі цы Лі па вай ста іць пом нік 
хлоп чы ка з кніж кай. На во кал яго 
«тан чаць» лі тар кі роз ных ал фа ві-
таў. Хлоп чык — той жа За мен гоф, 
бу ду чы ства раль нік мо вы эс пе ран-
та, з-за якой ве да юць Бе ла сток 
у све це. Лю дзі со ва юць яму ў ру кі 
сцяж кі або кла дуць квет кі. Мно гія 
лю бяць з ім фа таг ра фа вац ца. Асаб-
лі ва дзе ці — як мой два ю рад ны 
ўну чак Юлік Краў чо нак з Зя лё най-
Гу ры, што на гэ тым здым ку.

Фо та і тэкст: 
Ган ны Кан д ра цюк

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

Ад каз на кры жа ван ку № 28-20: 
Гук, Ян, лі пень, Лі, ра нак, ін дык, ох, тост, са ла-

вей ка, маль ва, дно, поль ка, Лі, юка, пад лік, фо та, 
пік, іл. Га рох, ах, На таль ка, коль ка, са ва, Літ ва, 
лак, дой лід, Лі, клад, вя нок.

Уз на га ро ды, за піс ныя кніж кі, вый г ра лі Ды я на 
Іва нюк і Мі ле на Фе да рук. Він шу ем!

Агур ко вая са лат ка 
ў агу рэч ні ка вай смя та не 

Чар го вая пра па но ва па вод ле куль-
та вых рэ цэп таў Ру ды Ба се ра, аў та ра 
ку лі нар на га да вед ні ка для гур ма наў 
і ага род ні каў «Зёл ка вае шчас це». 
Тым больш што за раз се зон на агур-
кі, якія сё ле та ўра дзі лі аж над та 
ба га та. Для стра вы не аб ход ны квіт-
не ю чы агу рэч нік (Bor go o�    ci na lis). 
Гэ ту рас лі ну ра ней вель мі ах вот на 
са дзі лі на пад ляш скіх ага ро дах, та му 
што яна да ска на лы да да так да бе ла-
га ха лад цу, які з лю бас цю спа жы ва лі 
з таў ка ніч кай. Та кі са стаў быў над та 
па пу ляр ны ў спя кот ны час жа ры 
і жні ва. Праў да, ма ла хто ду маў пра 
ві таль ныя і ле ка выя якас ці агу рэч ні-
ку, хут чэй ца ні лі яго за пах па доб ны 
да све жых агур коў. За раз у све це 
зноў вяр ну ла ся мо да на агу рэч нік. 
Ужо ад ста ра жыт ных ча соў вя до ма, 
што ён нак лі кае ра дасць і доб ры 
гу мар. Так са ма ма цуе сэр ца і дзей ні-
чае як га ю чы пла стыр на ра ны.

Сён ня пра па ну ем да во лі про стую 
са лат ку, якая пры дак лад ным вы ка-
нан ні не толь кі на сы ціць і за хо піць 
выг ля дам, але і пад ба дзё рыць ды схі-
ліць да ве ся лос ці і жар таў.

Склад ні кі:
1 вя лі кі агу рок
1 жме ня ліс ця све жа га агу рэч ні ку
125 г кіс лай смя та ны
3 лыж кі смя тан кі
3 лыж кі він на га во ца ту
соль, чор ны пе рац, квет кі 
агу рэч ні ку для дэ ка ра цыі стра вы

Да пак ро е на га ў скры лі кі агур ка 
да баў це па се ча ныя ў дроб ныя па ло-
скі агу рэч нік, з апош ніх склад ні каў 
(ап ра ча кве так) пад рых туй це сме тан-
ко вы соўс. Змя шай це яго з агур ка мі 
і агу рэч ні кам і ад стаў це на 10 хві лін. 
Пас ля змя шай це, пе рак ла дзі це ў са-
лат ні цу і зра бі це на верх дэ кор з кве-
так. Част ку кве так па ма чы це ў во-
ца це, та ды яны на бя руць ру жо вы 
ко лер. Змя шай це іх з на ту раль ны мі 
— фі я ле та вы мі або бе лы мі квет ка мі, 
і пак ла дзі це на са лат ку. Стра ву най-
лепш па даць у бе лай па су дзі не і на 
бе лым аб ру се, та ды яна пра мо віць 
як гу стоў ны дэ кор цэ ла га ста ла.

А пас ля еш це і ве ся лі це ся!
(гак)
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Во сем пік таг ра маў-карт 
бу дуць раз меш ча ны на 
пля жы ў Бан да рах, уз наў-
ля ю чы па мяць пра ўжо не 
іс ну ю чыя вё скі, за топ ле-
ныя во да мі ва дас хо віш ча 
Се мя ноў ка.

— Гэ та бу дзе між па ка лен ны пе ра каз 
і па мяць гі сто рыі, як нось біт тра ды цый
ных каш тоў нас цей на род най куль ту ры 
Пад ляш ска га ва я вод ства, — пад к рэс лі ва
юць аў та ры пра ек та — Гур ток вя ско вых 
гас па дынь і гас па да роў (KGW) са лэ цтва 
Бан да ры. — Вар та га ва рыць пра мяс
цо вую гі сто рыю, пі саць і ства раць пра
ек ты, каб не толь кі ўзгад ваць ста рыя 
па дзеі і аба ра няць спад чы ну пэў най 
пра сто ры, але перш за ўсё наб лі зіц ца да 
гі сто рыі лю дзей. Мі ну лае ма лой ра дзі мы 
ста но віц ца ўсё больш аба ро не ным і па
пу ля ры за ва ным ужо ак ты ва ва ны мі клу
ба мі вя ско вых гас па дынь. Наш гур ток 
гас па дынь і гас па да роў (ма ем у ім дзе ся
цёх муж чын) ат ры маў да фі нан са ван не 
ад На цы я наль на га цэн т ра куль ту ры на 
рэ а лі за цыю пра ек та «Руд ня — Спад чы-
на за топ ле ных вё сак», дзя ку ю чы яко му 
ў Бан да рах і на бе ра га вой лі ніі ва дас хо
віш ча Се мя ноў ка ў ме жах му ні цы па лі тэ
таў Мі ха ло ва і На раў ка ад бу дзец ца шэ
раг ме ра пры ем стваў, якія ак ты ві зу юць 
мяс цо вую су поль насць, у тым лі ку вы
ста ва пік таг ра маў, якія ства ра юць кар ты 
вё сак, якіх ужо ня ма, за топ ле ных во да мі 
ва дас хо віш ча.

— Мы ха це лі б па ка заць, што гі сто рыя 
на ша га ра ё на скла да ец ца з са мых роз
ных і раз мы ва ю чых ся пра стор, якія з ця
гам ча су губ ля юць сваю ідэн тыч насць, 
— пад к рэс лі вае Ма ры ля Тва роў ская, 
док тар му зыч ных на вук, ка ар ды на тар ка 
гэ тай за да чы. — Ад сюль і ідэя пра ек та, 
га лоў ным эле мен там яко га бу дзе вы
ста ва пік таг ра маўкарт пя ці вё сак і трох 
ху та роў, якія ўжо не іс ну юць. Па зі тыў ная 
рэ ак цыя, якую мы ат ры ма лі не толь кі 
ад На цы я наль на га цэн т ра куль ту ры, які 
вы дзя ляе гран ты на пра ект, але і ад мяс
цо вай су поль нас ці, якая ўдзель ні ча ла 
ў яго рэ а лі за цыі, да каз вае, што ма лая гі
сто рыя гэ та га мес ца зас лу гоў вае на шай 
ува гі.

Кар ты сім ва ліч на па каз ва юць раз
мяш чэн не да моў і ін шыя асаб лі вас ці, 
ха рак тэр ныя для асоб ных вё сак. На таб
лі цах так са ма змеш ча ны вер шы пра род
ную ста рон ку на род ных па э таў з гэ тай 
ва ко лі цы — між ін шым Фё да ра Хля бі ча, 
Ма рыі Хля біч, Яў ге ніі Бу ры — пабе ла ру
ску і ў пе ра кла дзе на поль скую мо ву.

Са лэ цтва Бан да ры звя за ла ся з бы лы
мі жы ха ра мі і іх сем’ я мі з Руд ні, Гар ба
роў, Боў т ры каў, Буд, Ста рой Лу кі і пе ра
се ле ных з ху та роў Ба ху роў, Тар но па ля 
і Се мя ноў кі, каб пры сы ла лі вест кі ад
туль, дзе ця пер жы вуць. Ар га ні за та ры па
шу ка лі ін фар ма цыі і ўспа мі наў, для якіх 
яны знай ш лі ад па вед нае мес ца і фор му, 
пад к рэс лі ва ю чы, што мэ тай ат ры ман ня 
ін фар ма цыі з’яў ля ец ца за ха ван не па мя
ці лю дзей і мес цаў, якія ўжо не іс ну юць. 
Усім за ці каў ле ным асо бам пра па на ва лі 
звя зац ца з ар га ні за та ра мі па ад ра се 
элек т рон най пош ты: bon da ry.kgw@gma il.
com. Пра ект быў пра фі нан са ва ны На цы
я наль ным цэн т рам куль ту ры ў рам ках 
пра гра мы Et no Pol ska 2020.

Аляк сандр Кар даш: — Я со рак га доў 
збі раю спад чы ну ад за топ ле ных вё сак. 
Каб гэ та ўсё не пра па ла. Се мя ноў скае 
«во зе ра» ўзнік ла ў 19771990 га дах. 
Спы ні лі ва ду рэч кі Нар вы ў ру ка ве ў ра
ё не Лу кі і Ры ба коў. Па вер х ня ва ды пры 
мі ні маль ным уз роў ні на па ро зе 142,30 
мет раў над уз роў нем мо ра — 11,7 квад
рат ных кі ла мет ра (мак сі маль на 32,4 
кв. км), умяш чаль насць ва дас хо віш ча 
— 17,5 млн. ку ба мет раў ва ды (цал ка ві
тая — 79,5 млн ку ба мет раў), ся рэд няя 
глы бі ня — 1,5 м. Пяць ба ка вых дам баў 
даў жы нёй 8 250 мет раў... Гэ та ліч бы, 
а які лік лю дзей, якім гэ тае дзяр жаў нае 
ме па ры ем ства раз ва лі ла лё сы, рас се я
ла па све це, адар ва ла ад ко ра ня... Я з гэ

тым ва дас хо віш чам звя за ны з са мо га 
па чат ку. А з гэ тай зям лёй — ад свай го 
на ра джэн ня. Мая ба бу ля — з вё скі Боў
т ры кі. А дзед Іг нат з Гар ба роў. Лю дзей 
з ба бу лі най вё скі вы вез лі, а ха ты за лі лі 
ва дой. А я жы ву ў Бан да рах, пра цую пры 

эк с п лу а та цыі ва дас хо віш ча. Лю дзі да гэ
туль ма юць да мя не крыў ду, бо ж я «ма
каў» свае паль цы ў гэ тай бя дзе, што мы 
ад сюль іх выг на лі. А я толь кі пра ца ваў, 
вы кон ваў свае аба вяз кі, — тлу ма чыц ца 
Аляк сандр. — Ра зу мею іх боль. Му сі лі 
яны па кі нуць свае па ро гі, кож ную вы
раш ча ную рас лін ку, пад вор кі, якія па кі да
лі ўжо не раз іх нія прод кі. Там дру жы лі, 
га да ва лі ся, гу ля лі. Выб ра лі ся на но выя 
мес цы. Шмат хто з іх ужо па мёр, не пры
жыў шы ся на но вым ко ра ні. А я ха чу гэ та 
ўсё за ха ваць, каб па мяць не ка ну ла ў ва
ду гэ та га штуч на га ва да ё ма. Збі раў я па 
кры шын цы ўспа мі ны і воб ра зы ад ха ты 
да ха ты. Ма тэ ры я лы ска ні ра ваў, ары гі на
лы вяр таў у хат нія ар хі вы... Ха чу апі саць 
жыц цё кож най вё скі, лёс усіх ра зам. Ха
чу саб раць вест кі не толь кі з апош ня га 
пе ры я ду жыц ця гэ тых вё сак. Быў та кі 
час, ка лі гэ тым зем ля ро бам нель га бы
ло бу да ваць да моў, ста віць пла тоў. На 
сва ім! Жы лі ў няў пэў не нас ці. А ка лі су па
ко і ла ся, прый ш ло ся ім гля дзець на тое, 
як чу жыя ро бяць тут па рад кі. Лю дзі пры
вык лі, што заў сё ды бы ла ней кая зме на. 
Што пры хо дзі лі і пе ра мер ва лі іх няе, ка за
лі сы хо дзіць з гас па дар кі. Або і па лі лі... 
Лю дзі пры вык лі. Хлёб ну лі го ра не раз. 
На шы лю дзі вяр ну лі ся да ха ты пас ля ба
дзян няў па ўсім све це ў час бе жан ства, 
пас ля ад бу да ва лі ся. Мая ба бу ля з Боў
т ры каў бы ла ў Крас на яр скай гу бер ні... 
Наў кол усё га рэ ла, а яны вяр ну лі ся, хто 
даў ра ды... Як му сі лі да ста соў вац ца да 
ўсё но вых сі ту а цый, каб вы жыць. Ха чу 
па ка заць так са ма іх ха рак тар, ап ра ча 
здым каў хат, млы ноў, школ, у час пра цы 

і за ба вы, у час схо даў, пра цы і страй каў 
(у нас быў страйк арэ ляў), і ва ўся ля кіх 
ар мі ях. Пра ва слаў ных, ка то лі каў, зда вай
ны — яш чэ і яў рэ яў. Мож на за пі саць ус
па мі ны яш чэ жы вых лю дзей. Ус па мі ны 
ча ста ўжо па ні хід ныя, ба лю чыя, і для іх, 
і для мя не. Трэ ба саб раць у быль, ле ген
ду і анек до ту. Не мо жа яна за ліць па мя
ці! Гі сто рыя вё сак, сха ва ных пад ва дой 
ва дас хо віш ча Се мя ноў ка, вель мі ба га
тая і тра гіч ная. На пра ця гу мно гіх ста год
дзяў ра ё ны вер х няй На рвы ця пе раш ня га 
па меж жа да во лі ча ста мя ня лі па лі тыч
ную пры на леж насць. Тут кры жа ва лі ся 
роз ныя эт ніч ныя эле мен ты на сель ні
цтва, якое ка ла ні за ва ла ве лі зар ныя ля
сы, пе ра ся ка ла ся і змеш ва ла ся. Па ля кі, 
бе ла ру сы, лі тоў цы, ук ра ін цы і габ рэі па
ся лі лі ся па абод вух бе ра гах Нар вы. Тут 
ад бы ва лі ся раз на стай ныя па меж ныя 
і эт ніч ныя кан ф лік ты. На пра ця гу мно гіх 
па ка лен няў куль ту ра, ры ту а лы і звы чаі 
пе рап ля та лі ся. Лі хія баг ні стыя зем лі, 
скла да ныя ўмо вы, га ле ча і вой ны на ву
чы лі мяс цо вае на сель ні цтва ўза ем най 
даб ры ні і да па мо гі ў скла да ных сі ту а цы
ях. Яны вы ка ры стоў ва лі сваю мяс цо вую 
мо ву, сфар мі ра ва ную на пра ця гу не каль
кіх па ка лен няў. Ну, га ва ры лі пана ша му. 
Пабе ла ру ску.

— Ну, раз ты за лі ваў, дык гэ та і ра ту
еш, — з не са лод кай ус меш кай ка мен ту
юць сло вы Аляк сан д ра жан чы ны і слу ха
юць яго «да клад».

— Да мы бы лі па бу да ва ны з дрэ ва, 
вы се ча на га мяс цо вы мі цес ля ра мі. Крок
вен ныя да хі, пак ры тыя са ло май. Да мы 
ў вё сках раз мяш ча лі ся ўздоўж т.зв. 
ву лі цоў кі. Да Пер шай су свет най вай ны 
там бы лі не вя лі кія сціп лыя хат кі, ча сам 
з хлеў чу ком. Увесь дом быў ацеп ле ны 
вя лі кай печ кай. Яе вы ка ры стоў ва лі для 
пад рых тоў кі ежы, ацяп лен ня до ма і лож
ка для сну для па жы лых хво рых лю дзей 
і дзя цей — гэ та быў так зва ны „за пе чак”. 
Пас ля Дру гой су свет най вай ны ня даў
на па бу да ва ныя да мы з ган ка мі па ча лі 
ўпры гож ваць разь бой па дрэ ве. Мяс цо
выя жы ха ры да ве да лі ся пра гэ ты спо
саб уп ры гож ван ня сва іх да моў у глы бо
кай Ра сіі, ку ды яны ўця ка лі ад ня мец кай 
ар міі пад час Пер шай су свет най вай ны, 
іду чы ў бе жан ства.

Мяс цо вае на сель ні цтва, ак ра мя зем
ля роб ства і жы вё ла га доў лі, зай ма ла ся 
роз ны мі ра мё ства мі. У кож най вёс цы 
бы лі куз ні. Бы лі ва дзя ны млын у Руд ні 
і вет ра ны млын у Гар ба рах. Жан чы ны 
тка лі тка ні ны для па трэб до ма: аб ру сы, 
прас ці ны, тка ні ны для адзен ня, пос ціл кі, 
ды ва ны, за на ве скі, ра дзюж кі. На сель ні
цтва зай ма ла ся гар бар ным, кра вец кім 
ра мё ствам, вы ра бам ва лё нак і абут ку. 
Ган чар ства раз ві ва ла ся ў Лу цэ. Жы ха ры 
бу да ва лі да мы, пе чы, са мі вы раб ля лі 
драў ля ныя вы ра бы і мэб лю. Узім ку муж
чы ны пра ца ва лі на вы сеч цы і вы ва зе 
дрэў у бін ду гу. Вяс ной яны збі ва лі бяр
вен не ў плы ты. Яны бы лі аб’ яд на ны ў па
сы. Іх сплаў ля лі мяс цо выя плы та го ны 
— арэ лі — да Страб лі і Ты ко ці на... Сем’і 
бы лі шмат лі кі мі і шмат па ка лен ны мі. Аду
ка цыя бы ла вель мі доб ра раз ві та ў гэ тай 
га лі не. Ча ты рох к лас ныя шко лы бы лі 
ў Ба ху рах, Бу дах, Боў т ры ках і Тар но па лі. 
Ся мік лас ныя шко лы фун к цы я на ва лі 
ў Се мя ноў цы, Лу цэ, Шым ках, Ці соў цы 

Нель га за ліць па мяць
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Гмін ны Цэнтр Куль ту ры — Дом 
куль ту ры імя Ка сту ся Ка лі ноў ска
га ў Га рад ку за пра сіў на Свя та 
ву лі цы Хад ке ві чаў на 12 лі пе ня. 

У рам ках свя та, пры стро гім за ха ван ні 
ас ця рог ка ран ці ну, бы лі пра ве дзе ны 
пра ек ты: па каз ста рых здым каў на тэ ле
бі ме, вы ста ва ста рых здым каў на пло це 
паўз ву лі цу Хад ке ві чаў, ся мей ны ву ліч
ны пра бег, кон курс на са мае пры го жае 
ўбран не бра мы і вір ту аль ны шпа цыр 
па ву лі цы Хад ке ві чаў. Шпа цыр так сама 
мож на яш чэ ця пер вы ка наць шля хам 
фей с бу ка.

— Цяж ка ўя віць Вар ша ву без ка ло ны 
Жы гі мон та III Ва зы, Бе ла сток без сям’і 
Бра ніц кіх і Га рад ка без ву лі цы Аляк сан д
ра і Ры го ра Хад ке ві чаў, — ка жа гі сто рык 
і кра яз наў ца з Га рад ка Ве ра Та ра сэ віч. 
— Пра гэ та пі саў у той час рад ны Ля вон 
Та ра сэ віч, сён ня вя до мы ва ўсім све це 
жы ва пі сец, у аб г рун та ван ні да зво лу змя
ніць наз ву га лоў най ву лі цы ў Га рад ку.

Ця пе раш няя наз ва ву лі цы бы ла 
пры ня та на пад ста ве па ста но вы Ра ды 
гмі ны ў Га рад ку ад 28 каст рыч ні ка 1993 
го да. Да Дру гой су свет най вай ны ву лі ца, 
зболь ша га да мо ста, бы ла пра ця гам ву
лі цы Бе ла стоц кай, ад мо ста яна на зы ва
ла ся ву лі цай Піл суд ска га. У 1950я га ды 
на пра цяг мно гіх га доў ёй прыс во і лі імя 
ге не ра ла Ка ра ля Свяр чэў ска га. Ка лі дэ
ка му ні за цыя ўсту пі ла ў Га ра док, Ра да 
гмі ны да лу чы ла ся да ар гу мен таў, вык ла
дзе ных у аб г рун та ван ні Та ра сэ ві ча, і на
зва ла га лоў ную ву лі цу імем Хад ке ві чаў.

Ля вон Та ра сэ віч пі саў, чым Га ра док 
аба вя за ны Аляк сан д ру і Ры го ру Хад ке
ві чам. Ся род ін шых ар гу мен таў, якія ён 
прад ста віў, бы ло: ме на ві та Аляк сандр 
Хад ке віч у 1484 го дзе ат ры маў у спад чы
ну Блу даў скую пуш чу ра зам з мес цам, 
дзе раз мяш чаў ся Га ра док. Шля хам 
на дан няў і па ку пак, як вя лі кі маг нат, слу
жыў шы ка ра лю як над вор ны ка ню шы 
і гас па дар кі мар ша лак, ён на бы ваў зем лі 
ў ба сей не Свіс ла чы і Вер х няй Суп рас лі, 
а Га ра док стаў цэн т рам ма ён т каў Хад ке
ві чаў. Ён па бу да ваў драў ля ную крэ пасць 
«За мак Суп рас ль скі», да якой мож на 
бы ло даб рац ца толь кі па пад’ ём ным 
мос це з сён няш няй ву лі цы Ба лот най. 
Ме на ві та з гэ та га мес ца Аляк сандр апуб
лі ка ваў да ку мен ты, пад пі са ныя «Пі сан 
у Го род ку», «у Го род ку на Суп рас ле», што 
свед чыць аб вя лі кім зна чэн ні Га рад ка 
ў маг нац кіх ма ён т ках.

Зна ка мі тасць Га рад ка, ство ра на га 
Аляк сан д рам Хад ке ві чам, пра цяг нуў 
яго сын Ры гор Хад ке віч — каш та лян, ва
я во да і, на рэш це, вя лі кі лі тоў скі гет ман. 
Дзя ку ю чы яго на ма ган ням да Га рад ка 
бы лі да да дзе ны пра ва бя рэж ныя зем лі 
Суп рас лі. Пад час яго па на ван ня за мак 
у Га рад ку, які на ле жаў яму, на бы вае зна
чэн не, а сам Га ра док на бы вае но ва пац
вер джа ныя га рад скія пра вы.

 Та му, бе ру чы пад ува гу той факт, што 
ву лі цы ў Га рад ку па він ны ўша ноў ваць 
зас на валь ні каў і ства раль ні каў за ла то га 
ве ку Га рад ка сва ім імем, і каб нам не на-
да ва лі ні я кіх аль тэр на тыў ных імён у бу ду-
чы ні, — ар гу мен та ваў Ля вон Та ра сэ віч 
амаль трыц цаць га доў та му.

— Гі сто рыя ву лі цы Аляк сан д ра і Ры
го ра Хад ке ві чаў вель мі ба га тая, — адз
на ча ла Ве ра Та ра сэ віч. — Мы па чы на ем 
шпа цыр з та го мес ца, ку ды ў XVI ста год
дзі вя ла да ро га да зам ка Хад ке ві чаў. 
На ра гу ву ліц Ба лот най і Хад ке ві чаў, пад 
ну ма рам 1, ста іць неп рык мет ны, паў раз
бу ра ны драў ля ны дом Юза фа Аб ра міц ка
га, фа тог ра фа, цы руль ні ка і гра мад ска га 
дзе я ча яў рэй ска га па хо джан ня, які жыў 
там да Га ла ко сту. Ад яго за хап лен ня за

ста лі ся ме ма ры яль ныя фо таз дым кі да
ва ен ных дзе я чаў і фраг мен таў Га рад ка 
тых га доў. Дом Аб ра міц кіх зна хо дзіц ца 
на вель мі гі ста рыч ным мес цы. Су меж
ная, за ха ва ная пла ні роў ка ву ліц Бе ла
стоц кай, Мі ха лоў скай і Хад ке ві чаў ста ла 
ас но вай для прыз нан ня мес ца іх сты ку 
ўрба ні стыч ным пом ні кам. У 1957 го дзе 
яны бы лі за не се ны ў ва я вод скі рэ естр 
пом ні каў.

На дру гім ба ку раз віл кі ёсць дзве ўста
но вы, якія, бе зу моў на, важ ныя для жы ха
роў Га рад ка — Гмін ная ўпра ва і Гмін ны 
цэнтр куль ту ры (ГЦК). Ка му наль ны офіс 
— ся дзі ба мяс цо ва га са ма кі ра ван ня Га
ра доц кай гмі ны, якая заў сё ды бы ла быц
цам бы тут «ад заў сё ды», бы ла ство ра на 
ў кан цы 1960х га доў (1972 год на ін вен
тар най дош цы). У наш час усё боль шая 
коль касць за дач па каз вае га ра доц кую 
ма ру аб боль шай і больш фун к цы я наль
най па бу до ве ўпра вы гмі ны.

ГЦК, раз меш ча ны ў не пас рэд най 
бліз кас ці ад Гмін най уп ра вы, з’яў ля ец ца 
над звы чай су час ным аб’ ек там. Ка лі хто 
не ве дае яго гі сто рыі, па ві нен да ве дац
ца. Жы ха ры са мі бу да ва лі гэ ты бу ды нак 
у рам ках шмат га до вай гра мад скай дзей
нас ці і за гро шы, саб ра ныя з гра мад скіх 
збо раў, на Дом куль ту ры імя Ка сту ся 
Ка лі ноў са га. Ка лі ён быў уве дзе ны ў эк
с п лу а та цыю 5 чэр ве ня 1965 го да, лю
дзі вель мі га на ры лі ся вы ні ка мі сва ёй 
пра цы. Цэнтр куль тур на га жыц ця стаў 
уз на га ро дай за іх на ма ган ні, і ён вы дат
на слу жыць на ступ ным па ка лен ням і па 
гэ ты дзень.

На дру гім ба ку ву лі цы — на суп раць 
ГЦК — зна хо дзіц ца га ра доц кі фі лі ял 
Ка а пе ра тыў на га бан ка ў Бе ла сто ку. 15 
жніў ня, так са ма ў 1965 го дзе, у эк с п лу а
та цыю быў уве дзе ны су час ны ўні каль ны 
бу ды нак у ва я вод стве. Апош няя рэ кан ст
рук цыя, пра ве дзе ная ў 2020 го дзе, і доб
ры фі нан са вы стан фі лі я ла даз ва ля юць 
Бан ку ак тыў на дзей ні чаць на ка рысць 
сва іх ка а пе ра тыў ш чы каў. По бач з бан
кам ёсць сціп лая па мят ка На род най 
Поль ш чы — бы лая кні гар ня. Ад к ры тая 

ў 1963 го дзе, яна шмат га доў вы ка ры
стоў ва ла ся як за пас кніг, школь ных пры
лад і пад руч ні каў. Пе ра ста ла дзей ні чаць 
на мя жы ХХ і ХХІ ста год дзяў.

Больш дзя сят ка мет раў да лей па пе
ша ход ным мар ш ру це — ра ка Суп расль. 
Гэ та пра ва бя рэж ны пры ток Нар вы 
даў жы нёй 106,5 км, кры ні цы якой пра
ця ка юць на поў нач ад вё скі Та па ля ны. 
Абедз ве част кі Га рад ка мо стам злу ча ны 
з ле ва га і пра ва га бе ра га. Най ста рэй шы 
з тых, які па мя та ец ца — драў ля ны, быў 
па бу да ва ны ў 1948 го дзе, та му што моц
ны да ва ен ны мост быў раз бу ра ны пад
час ад ступ лен ня ня мец кай ар міі ў 1944 
го дзе. Па коль кі драў ля ная кан ст рук цыя 
бы ла не вель мі тры ва лай і ад чу валь най 
да па год ных умоў, праз дзе сяць га доў 
мост быў ад ра ман та ва ны, а ў 1969 го дзе 
бы ла па бу да ва на но вая ста лё вая кан ст
рук цыя. Ву лі ца на гэ тым участ ку бы ла 
ўзня та і па шы ра на.

Пра ма по бач з мо стам зна хо дзіц ца 
Доб ра ах вот ніц кая па жар ная часць. 
Пер шы пас ля вай ны бу ды нак па жар най 
час ці быў па бу да ва ны ў 19571964 га дах. 
Дру гі, боль шы, так са ма эка на міч на па бу
да ва ны, быў уве дзе ны ў эк с п лу а та цыю 
ў маі 1981 го да. У 2018 го дзе ад бы ло ся 
свят ка ван не 90год дзя Доб ра ах вот ніц
кай па жар най част кі ў Га рад ку ў спа лу
чэн ні з пры няц цем но вай вы ра та валь
най ма шы ны.

Ву лі ца А. і Р. Хад ке ві чаў — ад на з трох 
га лоў ных ву ліц Га рад ка. Вы пад ко ва па
даб ра ныя да ныя пра коль касць лю дзей 
на асоб ных ву лі цах па каз ва юць, што 
ў 2012 го дзе ўвесь Га ра док на ліч ваў 
2533 жы ха ры, а 317 ча ла век жы лі па ву
лі цы Хад ке ві чаў. Толь кі па ву лі цы Бе ла
стоц кай жы ве больш — 337 ча ла век.

Гэ та пры го жая і вель мі важ ная для 
Га рад ка ву лі ца ў 2014 го дзе ме ла сур’ ёз
ную рэ кан ст рук цыю па вер х ні. Ме дыі, 
якія бы лі па трэб ны жы ха рам, бы лі ад
ра ман та ва ны знач на ра ней. Ву ліч нае 
ас вят лен не мож на бы ло зра біць ад ра зу 
пас ля вай ны. У 1965/1966 га дах у Га рад

ку быў вы ка па ны глы бін ны ка ло дзеж, 
што па ча ло бу даў ні цтва пер шай лі ніі 
во да за бес пя чэн ня. Са ні тар ная ка на лі
за цыя па ча ла дзей ні чаць у 1998 го дзе, 
а ка на лі за цыя даж джа вой ва ды бы ла 
зроб ле на з агуль ным ра мон там у 2014 
го дзе. Не маг чы ма ўя віць сён няш нюю ву
лі цу ган д лё вым шля хам на ўсход ад XVI 
ста год дзя і на ват пас ля вай ны, па раў ноў
ва ю чы яе з вуз кай, бру ка ва най ву лі цай 
з драў ля ны мі аль бо бе тон ны мі слу па мі 
на ўскра і нах.

Вы дат най ві зіт най кар т кай га лоў най 
ву лі цы Га рад ка з’яў ля ец ца мес ца пад 
наз вай «вя ско вы ры нак». Вык ла дзе ны 
бру ка ван кай і бар дзю ра мі, з рын ка вай 
за лай і гас па дар чым бу дын кам, гэ та мес
ца, дзе ры нак мож на пра вес ці па аў тор
ках, але так са ма мож на ар га ні за ваць ме
ра пры ем ствы для жы ха роў у ін шы час, 
на пры клад, Но вы Год ці ся мей ны пік нік. 
Гэ тая вя лі кая плош ча так са ма мае сваю 
гі ста рыч ную каш тоў насць. У між ва ен ны 
час па ву лі цы Піл суд ска га ста я ла тэк
стыль ная фаб ры ка габ рэя Кро нен бер га. 
Раз бу ра ная пад час Дру гой су свет най 
вай ны, шмат па вяр хо вая фаб ры ка бы ла 
ўзве дзе на з цэг лы, якая пас ля вай ны бы
ла вы ка ры ста на для па бу до вы цар к вы 
ў Га рад ку. Па ся рэ дзі не плош чы ста я ла 
яш чэ ад на фаб ры ка габ рэя Гот лі ба, але 
яе так са ма зніш чы лі. У эпо ху ка му ніз му 
плош ча сён няш няй ган д лё вай пля цоў кі 
на ле жа ла рэ сур сам га ра доц ко га ка а пе
ра ты ва ГС «Са ма по мач хлоп ска» ў Га рад
ку. У той час тут бы лі ве лі зар ныя скла ды 
для ву га лю, уг на ен няў і сель ска гас па
дар чай пра дук цыі. Пас ля бан к ру цтва ГС 
скла ды бы лі зне се ны, а плош ча пе рай ш
ла ва ўлас насць гмі ны.

Не да лё ка ад рын ка вай пля цоў кі, на 
ву лі цы Хад ке ві чаў, 33, ёсць вя лі кі, шы
ро кі дом, які ў ця пе раш ні час па э тап на 
ад наў ля ец ца. Гэ та адзін з най ста рэй шых 
бу дын каў у Га рад ку. Яго жыц цё на пра
ця гу дзе ся ці год дзяў бы ло звя за на са 
слу жэн нем лю дзям. Да вай ны тут бы лі 
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Ла ры са Ге ні юш — го нар і сум лен не бе ла
ру скай на цыі. Асо бы та ко га маш та бу ў кож
ным на ро дзе на ра джа юц ца са праў ды мо жа 
раз у сто га доў. На ра дзі ла ся Ла ры са Мік ла
шэ віч 9 жніў ня 1910 г. у ма ён т ку Жло баў цы 
ка ля  Воў пы  (Ваў ка вы скі  ра ён).  Па хо дзі ла 
з за мож най ся лян скай сям’і Ан то на Мік ла
шэ ві ча.  У 19191920 гг.  ву чы ла ся  ў шко ле 
ў Гу дзе ві чах.  У 1928 г.  скон чы ла  поль скую 
гім на зію  ў Ваў ка вы ску.  Вый ш ла  за муж  за 
Ян ку Ге ні ю ша  і ў 1937 г. пе ра е ха ла  ў Пра гу, 
дзе  ён  ву чыў ся,  а по тым  пра ца ваў  ле ка
рам.  Пас ля  да лу чэн ня  За ход няй  Бе ла ру сі 
да СССР быў арыш та ва ны баць ка Ла ры сы 
Ге ні юш. Неў за ба ве, па ка рот кім зня во лен ні 
ў гро дзен скай тур ме, яго рас ст ра ля лі. Ма ці 
Ла ры сы  Ге ні юш  і дзве  яе  сястры  выс ла лі 
ў Ка зах стан.

У 19371947 га дах па эт ка жы ла ў Пра зе. 
На ла дзі ла су вязь з бе ла ру скай эміг ра цы яй, 
удзель ні ча ла ў пра цы ўра да БНР на эміг ра
цыі. У са ка ві ку 1943 г. ста ла ге не раль ным 
сак ра та ром ура да і зай ма ла ся за ха ван нем 
і па рад ка ван нем ар хі ва БНР. Апе ка ва ла ся 
бе ла ру скі мі эміг ран та мі, па лі тыч ны мі ўце
ка ча мі, ва ен на па лон ны мі ў Гер ма ніі.

З 1945 г. са вец кія ўла ды да ма га лі ся эк ст
ра ды цыі Ге ні ю шаў, ста вя чы ім у ві ну „ан ты
са вец кую  на цы я на лі стыч ную  дзей насць” 
у час вай ны. Пад ка нец 1947 г. Ла ры са Ге ні
юш пе раб ра ла ся з му жам з Пра гі ў Вім перк. 
5 са ка ві ка 1948 г. іх арыш та ва лі, а 12 жніў ня 
ра зам з му жам пе ра да лі са вец кім ула дам. 
Ге ні юш бы ла зня во ле на  ў са вец кіх  тур мах 
Ве ны  і Льво ва,  з кан ца  1948 г.  —  у тур ме 
ў Мін ску, дзе яе да пыт ваў мі ністр Дзяр ж бяс
пе кі БССР Лаў рэн цій Ца на ва, які без вы ні ко
ва па тра ба ваў ад яе пе ра даць ар хі вы БНР.

У лю тым  1949 г.  Вяр хоў ны  Суд  БССР 
пры га ва рыў  Ла ры су  Ге ні юш  да  25  га доў 
зня во лен ня ў ла ге рах. Да та ко га ж тэр мі ну 
быў пры га во ра ны і яе муж Ян ка Ге ні юш. Па
ка ран не  па эт ка  ад бы ва ла  ў ла ге рах  Ін ты 
і Абе дзе (Ко мі АССР) і ў Мар доў скай АССР.

У 1956 г.  ра зам  з му жам  па эт ка  бы ла 
част ко ва  рэ а бі лі та ва на,  тэр мін  па ка ран ня 
змен шы лі да 8 га доў, якія ўжо прай ш лі з мо
ман ту  пры су ду.  А пас ля  выз ва лен ня  яны 
па ся лі лі ся на ра дзі ме му жа ў Зэль ве. Ла ры
са Ге ні юш прын цы по ва ад маў ля ла ся пры
маць  са вец кае  гра ма дзян ства,  за ста ла ся 
гра ма дзян кай Чэ хас ла ва кіі. Дом Ге ні ю шаў 
у Зэль ве  быў  пры ця галь ным  ася род кам 
для твор чай мо ла дзі Бе ла ру сі. Ня гле дзя чы 
на  наг ляд  КГБ,  ча сты мі  гас ця мі  ў Зэль ве 
бы ва лі  па э ты  і пісь мен ні кі,  ма ста кі  і на ву
коў цы.

Вер шы  Ла ры са  Ге ні юш  пі са ла  яш чэ 
ў гім на зіі,  дру ка вац ца  па ча ла  ў 1939 г. 
у бе ла ру скіх пе ры я дыч ных вы дан нях „Ра
ні ца”,  „Бе ла ру скі  ра бот нік”,  „Но вы  шлях” 
і ін шыя. У 1942 г.  у Пра зе вый шаў пер шы 
збор нік яе па э зіі  „Ад род ных ніў”. Пі са ла 
вер шы  і ў зня во лен ні. Пас ля выз ва лен ня 
яе твор часць ця гам дзе ся ці га доў бы ла за
ба ро не на. А ў 1967 г. пры спры ян ні Мак сі
ма Тан ка на дру ка ва ны яе пер шы ў са вец
кай Бе ла ру сі збор нік „Не ва дам з Нё ма на”. 
Доў гі  час ёй даз ва ля лі вы сту паць толь кі 
як  дзі ця чай  пісь мен ні цы  (апуб лі ка ва ла 
дзве кніж кі вер шаў для дзя цей). Да сён ня 
Ла ры са Ге ні юш афі цый на не рэ а бі лі та ва
ная.

Па ха ва на  Ла ры са  Ге ні юш  у Зэль ве  по
бач  з му жам.  Ся дзі ба  Мік ла шэ ві чаў  не 
за ха ва ла ся.  Пер шым  уша на ваў  Ге ні юш 
Алесь Бе ла коз  у Гу дзе віц кім му зеі. Пас ля 
раз ва лу Са вец ка га Са ю за пас мя рот на вы
да дзе ны най больш поў ныя і знач ныя збор
ні кі тво раў па эт кі і яе эпі ста ляр ная спад чы
на. У Зэль ве на тэ ры то рыі Свя таТро іц кай 
цар к вы ста іць ёй бюст. У зэль вен скай цар
к ве ёсць ме ма ры яль ная шыль да і не вя лі кі 
му зей па эт кі. У Грод не апош нія га ды пра хо
дзяць лі та ра тур ныя чы тан ні ў го нар па эт кі. 
Што год у Зэль ве ў жніў ні пра хо дзіць уша на
валь ная ак цыя па мя ці.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Ця пе раш няя  кам па нія  па  вы ба рах  прэ
зі дэн та  Бе ла ру сі  ўжо  ста ла  най больш  га
неб най для ця пе раш няй яе ўла ды на ча ле 
з Аляк сан д рам  Лу ка шэн кам.  Ма ла  та го, 
што  ад  маг чы мас ці  стаць  кан ды да та мі 
ў прэ зі дэн ты  бы лі  ад лу ча ны  най больш 
ці ка выя  ў па лі тыч ным  пла не  для  бе ла ру
ска га  гра мад ства  асо бы,  та кія  як  Вік тар 
Ба ба ры ка,  Сяр гей  Ці ха ноў скі  і Ва ле рый 
Цап ка ла  (пер шыя  двое  —  у тур ме,  трэ ці 
— за мя жой), але і гра ма дзян, якія мір на вы
каз ва лі свой пункт гле джан ня на сі ту а цыю 
ў кра і не, па лі цэй скія сі лы бру таль на збі ва лі 
і арыш тоў ва лі. Але збіць хва лю на род на га 
не за да валь нен ня  іл жы вай  і вя ду чай  ся бе 
пахам ску ўла дзе не ўда ло ся. І за мест тых, 
хто прый шоў у па лі ты ку па ўлас ным жа дан
ні, маг чы ма, па каш та ваць ней кія но выя для 
ся бе вост рыя па чуц ці, з’я ві ла ся тая ка бе та, 
якая да апош ня га ча су не ба чы ла ся бе лі да
рам со цень ты сяч бе ла ру саў. Гэ та Свят ла на 
Ці ха ноў ская — жон ка зак ра та ва на га бло ге
ра, які толь кі не каль кі ме ся цаў та му стаў са
праўд ным ву ліч ным па лі ты кам.

Свят ла на  Ці ха ноў ская,  на ват,  ка лі  па
гля дзець па яе сай це https://tsik ha no u ska-
ya2020.by, што быў ство ра ны ад мыс ло ва 
пад  вы ба ры,  з’яў ля ец ца  прад стаў ні ком 
звы чай ных бе ла ру саў. Прый шоў шы ў па лі
ты ку перш за ўсё дзе ля выз ва лен ня му жа, 
яна не збі ра ец ца ў ёй за ста вац ца. Ка бе та 
пад к рэс лі вае, што яе мі сія — пра вя дзен не 
ў най хут чэй шы тэр мін сум лен ных вы ба раў, 
і на сам рэч  ёй  больш  пры ем на  сма жыць 
кат ле ты,  чым вы сту паць на мі тын гах,  на
ват у яе пад трым ку.

Сайт кан ды дат кі вы гля дае да во лі пры
ваб на, хоць прос цень ка і бач на, што зроб
ле ны  на  не вя лі кі  час.  Га лоў ная  ста рон ка 
змяш чае вы ключ на ві дэ а ма тэ ры я лы пра
моў,  мі тын гаў  ці  на род ных  вы ступ лен няў, 
якія па даў ля лі ся бе ла ру скай мі лі цы яй.

Ся род  неш мат лі кіх  руб рык  сай та,  вар
та  вы зна чыць  „Пра гра му”.  Там мес ціц ца 
ін фар ма цыя аб Свят ла не Ці ха ноў скай і па
ве дам ля ец ца, што яна сва бод на ва ло дае 
бе ла ру скай,  ру скай  і ан г лій скай  мо ва мі. 
Мі ма ходзь адз на чым, што та кое ва ло дан
не  мо ва мі  для  ця пе раш ня га  прэ зі дэн та 
Бе ла ру сі Лу ка шэн кі так  і за ста ло ся не да
сяж ным.

Улас на  пе рад вы бар чая  пра гра ма  кан
ды дат кі  скла да ец ца  ўся го  з пя ці  пун к таў. 
Усе яны па чы на юц ца са слоў „я ха чу”. „Я ха
чу стаць прэ зі дэн там Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 
але не дзе ля па са ды, а дзе ля та го, каб вяр
нуць вам пра ва вы ба ру. Мы бу ду ем кра і ну 
не  толь кі  для  ся бе,  але  і для  на шых  дзя
цей. / Я ха чу, каб на шы дзе ці ат рым лі ва лі 
доб рую аду ка цыю, ме даб с лу гоў ван не, каб 
яны маг лі знай с ці доб рую пра цу, ства рыць 
сям’ю  і зай мець  улас нае жыт ло. Каб  яны 
за ста ва лі ся жыць тут, на сва ёй зям лі, а не 
ім к ну лі ся  з’е хаць  у по шу ках  больш  воль
най і спра вяд лі вай кра і ны. / Я ха чу, каб мы 
ад чу ва лі лю боў ды па ва гу да ся бе, ме лі пра
ва  вы ба ру  і га на ры лі ся  ўлас най  кра і най 
для жыц ця. / Я ха чу, каб Бе ла русь па ва жа
лі ў све це, каб мы шу ка лі сяб роў, а не во ра
гаў. / Я ха чу, каб адыш ла ў мі ну лае под лая 
тра ды цыя  пе рас ле ду  лю дзей  за  праў ду”, 
— ка жа Свят ла на Ці ха ноў ская.

Зва жа ю чы  на  гэ тыя  пун к ты,  мож на 
кан ста та ваць,  што  за  26  га доў  кі ра ван ня 
пер ша га  прэ зі дэн та  Бе ла ру сі  Аляк сан д ра 
Лу ка шэн кі бе ла ру сы цал кам згу бі лі маг чы
масць абі раць са бе ўла ду і мець хоць ней
кае зна чэн не для лю дзей у вы со кіх ка бі не
тах, тобок тое, што ка лісь ці да ла ім Пе ра
бу до ва, што іні цы я ваў Мі ха іл Гар ба чоў, які 
по тым  стаў  пер шым  і апош нім  са вец кім 
прэ зі дэн там. Гі сто рыя Бе ла ру сі вы хо дзіць 
на но вы ві ток.
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габ рэй скія кра мы і прад пры ем ствы аб с
лу гоў ван ня, пас ля вай ны — ган даль та ва
ра мі (куп ля і про даж), офіс ГС і пя кар ня. 
За раз бу ды нак зна хо дзіц ца ў пры ват най 
улас нас ці, але ён усё яш чэ вы ка ры стоў
ва ец ца для ка мер цый най і служ бо вай 
дзей нас ці.

На суп раць рын ку, праз да ро гу, з мая 
2009 го да пра цуе вя лі кая пра дук то вая 
кра ма. Сён няш ні ТОП МАР КЕТ (пара
ней ша му ЛЕ ВІ А ТАН так і да лей у па мя ці 
па куп ні коў) быў па бу да ва ны на зя мель
ным участ ку, дзе ў 19701993 га дах дзей
ні ча ла бу ты ля валь ная ўста ноў ка ГС для 
га за ва най ва ды, а рэ ста ран, у на ро дзе 
вя до мы як гас по да, зап ра шаў да сва іх 
дзвя рэй. Ста рыя неп ры го жыя бу дын кі 
бы лі зне се ны, а но выя доб ра аб с лу гоў ва
юць клі ен таў.

Ву лі ца, мяк ка пад ні ма ю чы ся ўга ру, 
вя дзе да лей да аў то бус ных пры пын каў. 
Сто я чы на  п ры пын ку, дзе аў то бу сы гра
мад ска га тран с пар ту па ча лі кур сі ра ваць 
ужо не каль кі га доў, ма ец ца від на кра
вец кую май стэр ню. На два ры ста ро га 
бу дын ка, па бу да ва на га пад час ра сій ска
га раз бо ру (ка ля 1913 го да), ёсць ква тэ
ра ця пе раш ня га ўла даль ні ка і ся дзі ба 
ма біль най эка ла гіч най па ра вай мый кі. 
Па жы лыя жы ха ры па мя та юць, што тут 
бы ла мяс цо вая ап тэ ка ў пе ры яд з 1958 
па 1991 год, перш чым яе пе ра вя лі ў но
вае па мяш кан не.

Школь ны бу ды нак раз мяс ціў ся па між 
ста рой ап тэ кай і ву лі цай Фаб рыч най ужо 
60 га доў. Па бу да ва ны для па трэб па чат
ко вай аду ка цыі, ён вы дат на вы ка наў 
ро лю ба зы для Пуб ліч най гім на зіі ў Га
рад ку, якая іс на ва ла ў 19992017 га дах. 
Ця пер ёсць тут Па чат ко вая шко ла імя 
пар ты за наў бра тоў Мі ха ла і Аляк сан д ра 
Хра ноў скіх.

Ча ка ю чы аў то бу са да Бе ла сто ка, ма ем 
за спі най яш чэ адзін ста рэнь кі бу ды нак. 
Гэ тыя астан кі да моў яў рэй скіх жы ха роў 
між ва ен на га пе ры я ду бы лі з ка рот кі мі 
пе ра пын ка мі ган д лё вым пун к там. Кра ма 
№ 1 мяс цо ва га ГС даў но за бяс печ ва ла 
хар ча мі мяс цо вае на сель ні цтва. Пас ля 
па лі тыч ных змен ула даль ні кі змя ні лі ся, 
але бу ды нак пара ней ша му зай ма ец ца 
ка мер цый най дзей нас цю. За раз там зна
хо дзіц ца кра ма з кар ма мі для жы вёл.

По бач з тым жа пры пын кам, збо ку ад 
мо ста, ста ры за кі ну ты бу ды нак. Да вай
ны там жы ла сям’я ка мен дан та па лі цыі. 
У 1946 го дзе рад ныя з Га рад ка вы ра шы
лі ўзяць у арэн ду дом для мяс цо ва га 
дзі ця ча га сад ка. Ён пра іс на ваў там да 
1977 го да. Пас ля адап та цыі бу ды нак, які 
на ле жаў гмі не, пе рат ва рыў ся ў ся дзі бу 
ўста но вы. Быў там офіс рэ фе ра та Гмін
най ра ды. Да 1989 го да там так са ма бы
ла ся дзі ба Гмін на га ка мі тэ та Поль скай 
аб’ яд на най ра бо чай пар тыі. Дом, на бы
ты ў 1993 го дзе пры ват най асо бай, за раз 

за ста ец ца пу стым — гэ та толь кі на па мін 
пра ста рыя ча сы.

Мы пра цяг ва ем шпа цыр і да бі ра ем ся 
да ся дзі бы шмат к ва тэр ных квар та лаў. 
Бло кі па ву лі цах Хад ке ві чаў, Пе ра ход няй 
і Паў д нё вай бы лі ўзве дзе ны ў 19781987 
га дах. Гэ та тэ ры то рыя, якой кі руе жыл лё
вы ка а пе ра тыў у Мі ха ло ве. Апош ні квар
тал (з трох) на га лоў най ву лі цы Га рад ка 
быў уве дзе ны ў эк с п лу а та цыю ў чэр ве ні 
1991 го да. У ім бы лі 3 ган д лё выя па мяш
кан ні, не аб ход ныя жы ха рам. Гэ та: ап тэ
ка, уні вер маг і цы руль ня.

На суп раць бло ка з ап тэ кай, на ра гу ву
ліц Хад ке ві чаў і За рэ чан скай, зноў ёсць 
важ нае мес ца. Іс нуе ган д лё вы па ві льён, 
які з кра са ві ка 2007 го да на ле жыць да 
сет кі LE WIA TAN (сён ня TOP MAR KET). Ра
ней, яш чэ ў той жа хар чо вай пра мыс ло
вас ці, ма га зін зна хо дзіў ся ў пры ват най 
улас нас ці, на бы ты ад фір мы ГС, якая 
па бу да ва ла яго; скон чыў сваю дзей
насць у 1993 го дзе. Там жа ў цаг ля ным 
бу дын ку пас ля яў рэя на пра ця гу дзе ся ці
год дзяў (да 1970х га доў) «Гас по да Ус ход
няя» аб с лу гоў ва ла мяс цо вых клі ен таў.

Іду чы ад ган д лё ва га па ві льё на ў на
прам ку боль шых ну ма роў да моў, мі на ем 
яш чэ адзін гі ста рыч ны бу ды нак. Гэ та 
дом, у якім за раз жы вуць дзве да мы 
ў дзвюх су сед ніх ква тэ рах. Ад ной з іх 
з’яў ля ец ца Га лі на Ма тэй чук, аў тар ка кні гі 
«Я бы ла кон су лам На род най Поль ш чы» 
(вый ш ла ў 2015 го дзе) і га лоў ная ге ра і ня 

філь ма «Кон сул усёй На род най Поль ш
чы». Дом ра ней вы кон ваў свае гра мад
скія за да чы. Да вай ны там жы лі яў рэі, 
якія тры ма лі га лан та рэю. Пас ля вай ны 
ў до ме кру ці лі ся на ступ ныя гос ці: біб лі я
тэ ка, свят лі ца мо ла дзе вай ар га ні за цыі 
ЗВМ, ша вец кая май стэр ня, цы руль ня, 
пар тый ны офіс і, на рэш це, у 19611977 га
дах — дзі ця чы сад. По тым гмі на пра да ла 
дом, і там жы лі аран да та ры.

Бу ды нак, у якім за раз зна хо дзіц ца пош
та, быў ад ра ман та ва ны ў ся рэ дзі не 1950х 
га доў. За тым паш то вае ад дзя лен не пе ра
вя лі ў мес ца па ад ра се Піл суд ска га, 15 (ву
гал Ка ша ро вай і Хад ке ві чаў). І з тых ча соў 
ён за стаў ся не па рыў ным і няз мен ным эле
мен там вы ха ду ву лі цы ў бок Бе ля віч.

Апош нім эле мен там, які вар та зга даць 
у гі ста рыч ным спі се ву лі цы Хад ке ві чаў, 
з’яў ля ец ца ста ры млын. Гі ста рыч ны, 
да ва ен ны бу ды нак млы на зна хо дзіц ца 
ў глы бі ні два ра. Га ды яго най сла вы пры
па лі на час раз віц ця ГС, ка лі з шы ро кай 
пля цоў кі пры яз джа лі для па мо лу поў ныя 
мя хі збож жа. Да 1970 го да по бач з млы
ном ста яў раз лі вач ны цэх фаб ры кі га за ва
най ва ды, а ў су сед нім бу дын ку пра ца ва
ла па лік лі ні ка для жы вёл. На ву лі цы, дзе 
сён ня пе рад млы ном зна хо дзіц ца бру ка
ва ная плош ча кам па ніі зем ля ных ра бот, 
ста яў офіс ГС. Мес ца, якое зна хо дзіц ца 
ў пры ват най улас нас ці, за ста ец ца ў це ню 
мі ну ла га, — да каз ва ла Ве ра Та ра сэ віч.

vТэкст і фо та Мі ры ЛУК ШЫ

9Fпрацяг Вуліца Хадкевічаў
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Адгаданка АдгаданкаАдгаданка
1.  вя лі кі  аў ст ра лій скі  го рад, 2. 

хі міч ны  эле мент  нр 1,  3.  дрэ ва, 
яко га  га лін кі ас вя ча юць ты дзень 
да Вя лі кад ня, 4. ды хан не, унут ра
ная ма раль ная сі ла, 5. ядо мы ка
ра няп лод  аран жа ва га  ко ле ру,  6. 
жы хар ка Жы то мі ра, 7. на зой лі вае 
на ся ко мае  ў...  коб рын скай  ра цэ, 
8.  паг ран пе ра ход  між  Грод нам 
і Бе ла сто кам.

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

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

Ад каз на ад га дан ку 
з 28 ну ма ра

Кіпр,  са маў рад,  Кры чаў,  чу ма, 
ра дзі ма, цырк, по куць, Аля ска.

Ра шэн не: 
Праў да ў чар цы ся дзіць.

і Ры ба ках. У 1960х га дах ва «ўтоп ле ных» 
вё сках ву чы ла ся 250 вуч няў. У шко лах 
вык ла да лі мяс цо выя на стаў ні кі... — тут 
Аляк сандр лі стае саб ра ныя школь ныя 
да ку мен ты жы ха роў вё сак, вуч няў на
ва коль ных школ. Да ку мен ты не пра па
дуць!

Ва дас хо віш ча ў Се мя ноў цы пе ра ся ка
юць пу ці чы гун кі — вуз кія і шы ро кія. Яны 
бы лі па бу да ва ны ў 19041906 га дах пад
час кі ра ван ня апош ня га ца ра Мі ка лая II 
Ра ма на ва. Мяс цо выя жы ха ры пра ца ва лі 
над іх бу даў ні цтвам, у гэ тай цяж кай ба
ло ці стай тэ ры то рыі. Чы гу нач ны на сып 
па дзя ляе ва дас хо віш ча на ас ноў ны ба
сейн — за ход ні і плы цей шы — ус ход ні. 
Тэ ры то рыя Вер х няй Нар вы шмат ра зоў 
бы ла мес цам вой наў. Іш лі нап ру жа ныя 
баі са шве да мі. На па ле о наў ская вай на 
так са ма пры нес ла вя лі кія стра ты і па ку
ты на сель ні цтву. На па ле о наў скі шлях 
пра ля гаў по бач. Ула даль нік ста ра даў няй 
ся дзі бы Ка зі мір Гоў вальт, ка ман ду ю чы 
мяс цо вым ат ра дам паў стан цаў, ак тыў на 
ўдзель ні чаў у Сту дзень скім паў стан ні. 
Ка за кі спа лі лі ма ё масць і сха пі лі яго 
ў ча ра тах нар ваў скіх ста рыц, за ка ва лі 
ў кай да ны і ад п ра ві лі ў Сі бір. ХХ ста год
дзе пры нес ла но выя вой ны і па ку ты. 
Не за леж насць шмат ра зоў губ ля ла ся, 
адзін во раг ува хо дзіў з ад на го бо ку, 
а дру гі — з дру го га. У жніў ні 1915 го да 
ра сій скія ўла ды звяр ну лі ся да на сель ні
цтва з прось бай па кі нуць свае ху та ры 
і ўця каць на ўсход. Боль шасць жы ха роў 
спя ша ла ся пад рых та вац ца да ўцё каў 
у не вя до мае і па кі ну ла род ныя мяс ці ны 
— яны ад п ра ві лі ся ў вы гнан не — у бе жан
ства. Нем цы ўся ляк вы ка ры стоў ва лі 
за ва я ва ную кра і ну, вя лі раз бой ную эка
но мі ку. Пад час Пер шай су свет най вай ны 
нем цы вы во зі лі ба лот ную ру ду з Руд ні 
(во зе ра За грэб ляй), — чы тае са сва іх ма
тэ ры я лаў.

Шы ку ец ца, ма быць, но вае вы дан не 
пра за лі тыя вё скі і іх лю дзей, па куль 
— Ма ры ля, Оля, Ган на, Эва, Ма рыя, Ге ня... 
іх іх му жы і сяб ры збі ра юць ма тэ ры я лы, 
да ку мен ты, вы ры соў ва юць і пра вя ра юць 
кар ты, на якіх бу дзе паз на ча на кож ная хат
ка з тых, што бы лі ра заб ра ныя, па кі ну тыя 
з іко най. Утоп ле ны яны на дне штуч на га 
«во зе ра», якое раз лі ло лё сы і плё сы...

Ма ры ля Тва роў ская, якая па ся лі ла
ся на «асед лі» ў Бан да рах, мае рад ню 
ў Шым ках і Гар ба рах. Яна — доб ры дух 
усёй кам па ніі. І ўсіх іх цяг не да свай го 
— да мес ца, да лю дзей. Пі шуць яны вер
шы, ус па мі ны, рых ту юць свой скія стра
вы, спя ва юць. За ах воч ва юць да дзей нас
ці сва я коў, ма лод шае па ка лен не.

8Fпрацяг

... 7 жніў ня на пля жы ў Руд ні ў 11.00 
пач нец ца пле нэр ная вы ста ва «За топ
ле ныя вё скі» (бу дзе яна пе ра соў ная), 
у 12.00 — пляж ны фэст «Кар та на пя ску. 
Руд ня Пра ект», у 16.00 — пле нэр ная 
гуль ня «Ад вё скі да вё скі». 8 жніў ня 
ў 10.00 пач нец ца ву ліч ны май старклас 
«Спя вай ду ша» — з ка ра го дам і тан ца мі 
ўдзель ні кі пой дуць ва кол Се мя ноў ска га 
ва дас хо віш ча (старт ка ра го да на асед лі 
Бан да ры) — праз вё ску Ры ба кі, пляж 
у Руд ні, Юш каў Груд, Ба ху ры, Се мя ноў ку, 

Но вую Лу ку, фі нал ля «Ка ры на» каля Бан
да роў. Ад на ча со ва (ад 11.00) бу дуць 
ад бы вац ца май старкла сы — ка ля «ра мі
зы» ў Бан да рах — «Ту тэй шыя прыс ма кі», 
у па лат цы на пля цоў цы су поль нас ці Бан
да ры — май старклас па ва лен ні воў ны 
«Філь ца кіцу да кі» і па са ло мап ля цен ні 
— «Са ло май і ніт кай ма ля ва нае». У 11.30 
у Юш ка вым Гру дзе ў цар к ве На ра джэн
ня Ба га ро дзі цы — кан цэрт рэ лі гій ных пе
сень, у 15.00 у Се мя ноў цы — кан цэрт пе
сень аб ра ду ку ста. А ў 18.00 пад за ез дам 
«Ка ры на» — кан цэрт на род ных пе сень 
і тан цаў ды на род ная за ба ва.

vМі ра ЛУК ША

Нель га за ліць па мяць
(22.03. — 20.04.) Мо жаш раз ліч ваць на шчас лі выя 
на го ды і шмат ус ме шак лё су, але най больш пос-
пе хаў зда бу дзеш сам (увесь ме сяц!). Па зі тыў ны 
на строй і ўда чы. 10-16.08. мо жаш мець кан ф лікт 
з не сум лен най асо бай. Ка лі ты ня даў на з но вай 
асо бай, за ча ра ван не мо жа ад п лыс ці. Куп ляй з га-
ла вой. Зро біш рэ чы, на якія ра ней бы не ра шыў ся. 
До ма — най лепш. Па мя тай аб сва ім кры ва цё ку.
(21.04. — 21.05.) Пе ра мо жаш кан ку рэн цыю 
і ўзмоц ніш сваю па зі цыю. Пе ра ка на еш ся, ад нак, 
што ў жыц ці не да ста неш уся го да рам. У па чуц цях 
больш раск ры вай ся. На пра цы шы ку юц ца ін т ры гі. 
На вы со кіх аба ро тах і вель мі нер во ва на пра цы 
ўвесь ме сяц. Але вар та зма гац ца, на га ры зон це 
ві даць уз на га ро ду. 14-16.08. хтось ці схо ча вы цяг-
нуць з ця бе сак рэт ныя ін фар ма цыі. Піль нуй сэр ца.
(22.05. — 22.06.) Спраў на да сі са бе ра ды з пе-
раш ко да мі і здзей с ніш пла ны. Вы ка ры ста еш 
доб ры час каб раск ру ціць свае ін та рэ сы. Зор кі 
спры я юць зда бы ван ню пры хіль ні каў. 13-16.08. 
бу дзеш сла бей шы, ста рай ся та ды не пе ра там ляц-
ца. 14-16.08. пад вя дзе ця бе хтось ці, на кім ты бе зу-
моў на па ля гаў. Мер ку рый за ах во ціць ця бе да зме-
ны сты лю жыц ця. Пра фе сій ны пос пех зда бу дзеш 
у ка лек ты ве.
(23.06. — 23.07.) Ця пер ніх то пе рад та бой не 
ўста іць. На пра цы ад к ры еш но выя маг чы мас ці 
раз вою. А ў па ры — но выя спо са бы на пар т нё-
ра. Рэ а лі за цыі цяж кіх за дач спры яе квад ра ту ра 
Мар са. Ма еш доб ры час на па чуц ці і су вя зі. Зор-
кі па мо гуць спла ціць даў гі, да га ва рыц ца з бан кам. 
Здзей с няц ца твае ма ры і спаз на еш смак сап раў-
д най жар с ці. Доб ра для твай го зда роўя зро біць 
фі зіч ная пра ца.
(24.07. — 23.08.) Не стой ця пер бяз дзей на ў мес-
цы, бо аб мі нуць ця бе пос пех і са праў ды вя лі кая 
ўзна га ро да. Ад пач неш у ін шы час. Дзей ні чай! Не-
ба дасць чэр паць поў ны мі жме ня мі з пры ем нас-
цей. Над го ніш кам па ней скія ад ста лас ці. З 13.08. 
ад важ ныя і хут кія ра шэн ні. Увесь жні вень гэ та твой 
час — дай з ся бе ўсё, бо ад гэ та га за ле жыць твая 
кар’ е ра. 10-14.08. вель мі піль нуй ся з тым, што ясі, 
бо па гра жае та бе ат ру чэн не, боль страў ні ка.
(24.08. — 23.09.) Возь меш на ся бе шмат аба вяз-
каў, а ад каз насць дасць та бе з імі ўзор на спра віц-
ца. Зор кі зму сяць ця бе да боль шай ас ця рож нас ці 
і дбан ня аб зда роўе. Па зі тыў нае стаў лен не да 
све ту. Бу дзеш мець но выя за ду мы. Энер гіі бу дзе 
менш, бу дзеш кры ху сан лі вы — да 20.08.; гэ та не 
пра я ва ней кай хва ро бы, а звы чай ны га да вы цыкл.
(24.09. — 23.10.) Да сі ра ды спра віц ца з уся ля кі мі 
пра ціў нас ця мі і на бя рэш са маў пэў не нас ці, што 
сам па кі ру еш сва ім лё сам. Мо жаш кры ху ад дых-
нуц ца. 13-15.08. зор кі бу дуць ця бе на маў ляць 
да за вя лі кіх усту пак. Не будзь зай з д рос ны. Сям’я 
пры хіль на па ста віц ца да тва іх пла наў. Не бу дзеш 
ці хім пра цаў ні ком, маў к лі ва пад так ва ю чым шэ фу, 
бу дзеш пат ра ба ваць леп шых умоў, што спа да ба-
ец ца ка ле гам. Доб ры мо мант на па ча так ме ра пры-
ем ства: 14-16.08. Ад моў ся ад са пер ні цтва.
(24.10. — 22.11.) Стаў пе рад та бой са праў ды 
ам біт ныя мэ ты. Бо на ват най вы шэй па стаў ле ную 
пе рак ла дзі ну пе ра ско чыш без вы сіл ку (увесь жні-
вень!). Ні я кая пра ца не бу дзе для ця бе цяж кай. 
За ры ен ту еш ся ва ўсіх ня яс ных сі ту а цы ях. Не бой-
ся ні я кіх праб лем. Зор кі спры я юць ад к ры ван ню 
но вых мес цаў і сма каў. Пра ца ві ты ўвесь ме сяц, 
шан цы на доб ры за ро бак, да сі ра ды з ра хун ка мі 
і па пе ра мі. Піль нуй ся ад уку саў на ся ко мых!
(23.11. — 22.12.) Бу дзеш дзей ні чаць з раз ма хам, 
зда бы ва ю чы тое, аб чым ма рыш. Усё прый дзе 
та бе без цяж кас цей і лёг ка. Ак тыў ны ад па чы нак. 
Флір ты, флір ты... Хат нія ра бот кі. На пра цы гро шы 
і спа кой. 9-13.08. не трап у паст ку.
(23.12. — 20.01.) Пе ра мо жаш усе цяж кас ці 
і з ра дас цю пры ві та еш па зі тыў ныя зме ны. Глянь 
праў дзе ў во чы і не пад ман вай сам ся бе. Бе скам-
п ра міс насць і ўпар тасць. Бу дзеш зда пін га ва ны да 
зма ган ня за сваю па зі цыю і ўплы вы. За гад ка вае 
па да рож жа ў глыб улас най ду шы. Па ра вы нес ці 
з па мя ці ста рыя кан ф лік ты і пра тэр мі на ва ныя жа-
лі. Піль нуй ін фар ма цыі ў ін тэр нэ це, асаб лі ва 10-
16.08. Дзей ні чаць бу дзеш па спя хо ва, але ча ста 
су праць нор маў; пос пех мо жа шмат каш та ваць. 
Дбай аб тое, што з та бою му сяць лі чыц ца. Мно га 
энер гіі, але 10-16.08. не страць яе на стрэс і аг рэ-
сіў ныя рэ ак цыі.
(21.01. — 19.02.) Нак руч ваць ця бе бу дуць пра фе-
сій ныя ам бі цыі і лю боў ныя за ва ё вы. Па ста рай ся 
знай с ці ў гэ тым раў на ва гу. Ад ва га для рэ а лі за цыі 
ўлас ных пла наў. Не бу дзеш азі рац ца на ні ко га. 
Ка лі ма еш сак рэт ныя ад но сі ны, 13-15.08. вель мі 
піль нуй ся, каб яны не рас паў сю дзі лі ся; ка лі гэ тая 
рэ ля цыя апі ра ец ца толь кі на сек се, кон чыш яе 
ў апош нюю дэ ка ду ме ся ца. З 14.08. (да 18.09.) да-
сі ра ды спра віц ца з най гор шы мі во ра га мі і вык лі ка-
мі. Фі нан сы ўверх з 16.08.! Мо жаш ку піць штось ці, 
аб чым даў но ма рыў.
(20.02. — 21.03.) Усё пой дзе па тва ёй дум цы, ка-
лі за ха ва еш ас ця рож насць. Раз ліч вай толь кі на 
ся бе. Бу дзеш пры цяг ваць ашу кан цаў і кру ця лёў, 
на шчас це зор кі па мо гуць та бе ад іх аба ра ніц ца. 
Схо чац ца та бе ўчы ніць гэ ты свет пры га жэй шым 
і леп шым. Трэ ба бу дзе зра біць рэ ма нент ся род 
зна ё мых. Бу дзеш раз дум ваць, ці ро біш тое што 
трэ ба, ці ад па вя дае та бе па са да. Ры бы з ІІІ дэ ка ды 
мо гуць ад чуць, што іх вы ка ры стоў ва юць — вар та 
пра гэ та ад к ры та па раз маў ляць. 10-14.08. пра вер 
сваю шчы та від ку (тар чы цу); не пі мно га ка вы, ме-
ды туй, слу хай спа кой ную му зы ку.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ
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Па Кны шын скай пуш чы 
тра сі ра ва ны не каль кі 
пе шых мар ш ру таў. Ёсць 
мар ш ру ты наз ва ныя ад 

імён ка ра на ва ных вяль мо жаў: На па ле о
наў скі і Ка ра ле вы Бо ны. Не над та вя до ма, 
ці слаў ны фран цуз скі за ва ёў нік, у вы ні ку 
яко га ка ман да ван ня на той свет ад п ра ві лі
ся сот кі ты сяч лю дзей, стаў ляў свае сля ды 
па гэ тай пуш чы. Але ж На па ле он Ба на парт 
за га ло вак ру жыў мно гі мі ле ту цен ні ка мі 
і яны на ма га юц ца ас вят ліць ас ляп ля ю чых 
іх яго ным бля скам шы ро кія пра сто ры. 
У тым лі ку і Кны шын скія мар ш ру ты для 
ту ры стаў.

Ёсць і мар ш рут ка ра ле вы Бо ны, якая, 
цал кам ве ра год на па гэ тых шля хах ка ля
сі ла ў сва ёй ка рэ це. Але — ня ма па Кны
шын скай пуш чы згад кі, што па яе ляс ных 
да ро гах пра яз джа лі ін шыя ка ра лі ро ду 
Яге ло наў; па на ван не та го ро ду, як мне зда
ец ца, ка ра ле ва Бо на і пры кон чы ла, кап рыз
ні ча ю чы на жон кі свай го сы на Жы гі мон та 
Аў гу ста...

Ка ра ле ва Бо на бы ла ад ным з най яр чэй
шых свя ці лаў на поль скім ма нар шым не бе 
— як фа ра о ні ха Кле а пат ра ў Егіп це, ка ра ле
ва Вік то рыя ў Ан г ліі ці ца ры ца Ка ця ры на 
ў Ра сіі. У пад руч ні ках па гі сто рыі згад ва ец
ца ў нас га лоў ным чы нам пра ка ра лёў, пра 
муж чын, бо ж гі сто рыю пі са лі муж чы ны. 
А жан чы ны — як сла ву тая ку хар ка з Ле ні на
ва га афа рыз ма — маг лі быць толь кі аз до ба
мі ў ней кім мі ні стэр скім ран гу, або ге ра і ня
мі ней кіх кам па ней скіх подз ві гаў...

Для прык ла ду, Зыг мунт Гло гер так пі саў 
пра ва лоч ную па ме ру ў сва ёй „Ста ра поль
скай эн цык ла пе дыі”: „Ка роль Жы гі монт 
Аў густ за га даў, каб цэ лы край быў па ме ра
ны і каб бы ла ство ра на та кая кар та, каб ве
даць, коль кіх лю дзей мо жа пра кар міць і які 
стан на шай дзяр жа вы, у якой Гос пад Бог 
дае нам пра віць”. А вось су час ная Ві кі пе
дыя пі ша пра ва лоч ную па ме ру так: „Са ма
ад воль нае рас ся лен не, якое ад бы ва ла ся 
на гэ тых зем лях да па ло вы XVI ста год дзя, 
вя ло да не рэ гу ляр най за бу до вы і рас ця ру
ша нас ці ўгод дзяў. Па іні цы я ты ве ка ра ле вы 
Бо ны ў ка ра леў ш чы нах, якія ад ку пі ла з за
ло гу ў 1533 го дзе ад кан ц ле ра Аль б рэх та 
Гаш толь да, з Бель скам, Су ра жам, Брань
скам, Нар вай і Кляш чэ ля мі, у вы ні ку ча го 
ат ры ма ла іх у па жыц цё вае ва ло дан не, па
ча ло ся пра сто ра вае доб раў па рад ка ван не 
і ка ма са цыя грун тоў. Пра ве дзе ная рэ ар га
ні за цыя ас ноў ва ла ся на аб’ яд нан ні рас се я
ных вя ско вых па ся лен няў у вя лі кія і су цэль
ныя вё сківу лі цоў кі ў стро га ак рэс ле ных 
ме жах. У на ва кол лі Бель скаПад ляш ска га 
ме ран не грун тоў па ча ло ся ў 1540 го дзе. (...) 
Зас на ва ная та кім чы нам вё ска ме ла вы
гляд ву лі цоў кі. Да мы ста я лі ў шэ ра гу (або 
ў двух па абод вух ба ках) пры да ро зе, за да
ма мі бы лі гас па дар чыя бу дын кі, на кан цы 
ста до лы. Ча сам за ста до ла мі бы ла дру гая, 
па ра лель ная да га лоў най, за гу мен ная да
ро га [зак лун не — А. В.]. Дзя ку ю чы гэ так 
пра ве дзе ным зме нам вё скі ат рым лі ва лі рэ
гу ляр ную за бу до ву, за ха ва ную ця гам со так 
га доў, а да хо ды з ка ра леў ш чын уз рас лі ў не
каль кі ра зоў”. На шы ту тэй шыя вё скі і бы лі 
за ду ма ны ка ра ле вай Бо най з мі лан ска га 
ро ду Сфор цаў — мо жа яна і аса бі ста выз на
чы ла пла ні роў ку не ка то рых з іх...

Яна, Бо на, маг чы ма, і пры кон чы ла па
на ван не Яге ло наў, але мяс цо вую па мяць 
пра іх то ўжо па клон ні кі ад лег лых ад нас 
гі ста рыч ных зо рак. А яны ж, Яге ло ны, не 
так зноў і рэд ка, ка ля сі лі з Віль ні ў Кра каў 
і на ад ва рот. І паз ней шыя ка ра лі так са ма. 
Ад нак ней ка га мар ш ру та з ка ра леў скім 
наз ван нем у Кны шын скай пуш чы і на ва
кол лі яш чэ, ба дай, ня ма. Ёсць Яге лон скія 
мар ш ру ты ў Кра ка ве, Сан до мі ры, Люб лі
не... А да лей — ці шы ня. Ку дою ж ка ра лі 
еха лі з Люб лі на? А ў Бе рас це, а да лей 
у Мі лей чы чы, зга да ныя Кляш чэ лі, зга да ны 
Бельск, зга да ную Нар ву, Га ра док, Крын кі, 
Га род ню... І на зад па тым жа, або па кры ху 
ін шым мар ш ру це.

За ду маў я прай с ці ся з Га рад ка ў на прам
ку Кры нак і па ба чыць тыя мес цы, па якіх 
маг лі ка ціц ца ма нар шыя ка рэ ты. Шчас лі ва 
яш чэ, што да пе шых мар ш ру таў мож на даб
рац ца на ін шым тран с пар це, у тым вы пад
ку на аў то бу се. Быў я тут ня даў на кры ху па
на ра каў на ван д роў ніц кі пар тал pod roz nik.
pl, што там ней кія вя сё лыя лю дзі гу ля юць 
наз ва мі мяс цо вас цей, уво дзя чы маг чы
мых па да рож ні каў у зман. Ра ней пар тал 

гэ ты пра па на ваў маг чы ма му ка ры сталь
ні ку пуб ліч ным тран с пар там шмат лі кіх 
па стаў ш чы коў тран с пар т ных пас луг, за раз 
жа гэ тая пра па но ва — пры нам сі ў на ва
кол лі Бе ла сто ка — аб ме жа ва ная толь кі да 
неп ры ват ных суб’ ек таў. Ня ма ў наз ва ным 
пар та ле пра па но вы важ на га ў нас Ва я жо ра 
— каб да ве дац ца пра яго пас лу гі, трэ ба заг
ля даць на яго ны ўлас ны пар тал. А ёсць жа 
яш чэ і та кія суб’ ек ты, якіх і ў се ці ве ня ма, 
на пры клад Ак то бус, што за яз джаў у На раў
чан скую гмі ну...

Ну, злез я ў Га рад ку з аў то бу са і шпа ру 
ў на прам ку Грод на і Віль ні. На зад вор ках 
Га рад ка та маш ні ку рорт, зна чыць ва дас
хо віш ча з пля жам; з ра ні цы пу стое мес ца. 
А па ас фаль тоў цы, што ад ва дас хо віш ча 
ў на прам ку Баб роў ніц кай ша шы, фіз куль
тур ныя руп ліў цы ка ры ста юц ца па год ным 
над вор’ ем, каб кры ху па ва ру шыц ца на 
пры ро дзе — ці то бя гом, ці то пяш ком. Ас
фаль тоў ка пе ра ся кае чы гу нач ную лі нію 
ў на прам ку Ба ра на віч, Ваў ка вы ска, ра ней 
яна да хо дзі ла да пры пын ку Зуб кі — ця пер 
на чы гу нач ным па лат не пад ні ма ец ца ля
сок. Лан д шафт быц цам вяр та ец ца ў эпо ху 
ка ра ле вы Бо ны...

За ба ра на віц кай ша шой вуз кая жві роў ка 
ў на прам ку Грод на і Віль ні. Па той да ро зе 
то на ват су час ны жніў ны кам байн не пра е
хаў бы, та кая вуз кая. Але жніў ныя кам бай
ны па той да ро зе не ез дзяць, так як і даў
нія кон ныя ка рэ ты. У вуз кіх ярах, па якіх 
пра хо дзіць жві ро вач ка, то і лег ка вуш кі не 
мі ну лі ся б. А ці ка ва, як у яге лон скую эпо ху 
вы гля да ла аб мі нан не на та кой вуз кай да ро
зе — ці бы лі та ды ней кія агуль ныя пра ві лы 
да рож на га ру ху, ці па ра дак маг чы мых тран
с пар т ных ту со вак выз на чаў та ды толь кі 
ранг еду чых па са жы раў...

Да рож ны па ка заль нік ін фар муе, што 
ў ня поў ных двух кі ла мет рах ад ша шы 
зна хо дзіц ца мяс цо васць Глейск. Уда ло ся 
мне па ба чыць там дзве ха ты; і кру гом лес. 

А ў ле се ні я кіх да рож ных па ка заль ні каў 
і трэ ба зда гад вац ца, ку ды па дац ца на рас
ход ных да ро гах...

І дрэн на я зда га даў ся, і зай шоў бы, 
ма быць, аж у Кру шы ня ны; нап ра віў ся ж 
я толь кі ў Ша ці лы. Шчас лі вень ка пе ра да 
мною па ка заў ся сво е а саб лі вы шлаг баўм, 
за ба ро на іс ці па да ро зе па пры чы не вы сеч
кі ле су. Ле са ру бы пра ца ва лі на поў ную моц, 
а дак лад ней — не тра ды цый ныя ле са ру
бы, а ле са піль ныя ма шы ны, ці дак лад ней 
— ле саг ру зіль ныя, якія гру зі лі ве лі зар ныя 
ка ло ды на тран с парт. У лес ні коў да ве даў ся 
я пра сваю няў да лую зда гад ку, па ін фар м ва
лі мя не як вяр нуц ца на пра віль ную ў Ша ці
лы да ро гу.

Усё маг чы мае, маг чы мае на ват і тое, 
што нех та так са ма за хо ча прай с ці ся з Га
рад ка ў на прам ку Ша ціл. Та ды ін фар мую, 
што, вый шаў шы ка ля га ра доц ка га ва да
ё ма, трэ ба шпа рыць увесь час пра ма, не 
звяр та ю чы ўва гі на тра сі роў ку мар ш ру таў; 
я па ва лок ся па ве ла сі пед ным і трэ ба бы ло 
ад сту паць...

Вый шаў я да вё сач кі Юзэ фо ва. Аба ра
ніў ся я пе рад спа ку сай заг ля нуць на вя
ско вую ву лі цу, бо крыш ку саст рэ са ваў ся 
— не толь кі няў да лай зга да най зда гад кай, 
але яш чэ і тым, што ўда ло ся мне згу біць 
ра ней бу тэ леч ку ва ды, а яна, ва да, гэ та ж 
ас ноў ны ру ха вік не толь кі даў ніх па ра во заў, 
але і кож на га жы во га ар га ніз ма, у тым лі ку 
і ван д роў ніц ка га.

Мя не мо жа пад во дзіць па мяць, коль кі 
ра зоў у „Ні ве” згад ва ла ся пра Юзэ фо ва, ма
лень кую вё сач ку па ся рэ дзі не пуш чы. Згад
ва ла ся пра яе на пэў на раз — пры на го дзе 
наз на чэн ня на па са ду мі ніст ра фі нан саў 
Поль ш чы ўра джэн ца гэ тай вё скі Ва сі ля 
Са мой лі ка. Мі ніст рам фі нан саў быў ён з 17 
лі пе ня 1986 го да да 14 каст рыч ні ка 1988 го
да ва ўра дзе Збіг не ва Мес не ра...

За Юзэ фо вам два пом ніч кі тра гіч на му 
ча ла ве ча му лё су. Яш чэ ў ле се цэ мен т ны 

пом нік з ін фар ма цы яй 
пра смерць дзе ся ці га
до вай дзяў чын кі са 
зла чын ных рук — звыш 
ста га доў та му. А пе рад 
са мы мі Ша ці ла мі пом
нік з ін фар ма цы яй, пра 
смерць ся мі дзе ся ці га
до ва га муж чы ны, так
са ма са зла чын ных рук 
— звыш двац ца ці га доў 
та му. У кож ную эпо ху 
бы вае ча ла век ча ла ве
ку ваў ком...

У Ша ці лы па даў ся 
я не вы пад ко ва. Ме на
ві та ў рам ках вяр тан ня 
аў то бу саў на ра ней 
злік ві да ва ныя мар ш
ру ты бы ла на тыд нях 
за пуш ча на лі нія па між 
Зам б ра вам і ме на ві та 
Ша ці ла мі. Па ці ка віў ся 

я, які яна дае штур шок мяс цо ва му раз віц
цю. Прый шоў я ў Ша ці лы ка ля паў га дзі ны 
да пры ез ду ту ды пер ша га зам б раў ска га 
аў то бу са і паў та ры га дзі ны да яго ад’ ез ду. 
Спа чат ку мер ка ваў ска ра таць час на вед ва
ю чы та маш няе на ва кол ле, але ра шыў па ча
каць пры ез ду, каб па ба чыць як мяс цо вы 
на род ка ры ста ец ца вяр тан нем тран с пар т
най тра ды цыі.

Пры езд аў то бу са за цяг ваў ся і я на ват 
уз ра да ваў ся, што не па даў ся ў раз вед ку на
ва кол ля — бо ка лі б аў то бус не пры е хаў, то 
я вяр нуў ся б у Га ра док, най б лі жэй. А ка лі б 
па ва лок ся ў на прам ку Кры нак, то бы ло б 
мне ту га ва та, бо Крын кі ска му ні ка ва ныя 
з Бе ла сто кам не так кам фор т на як Га ра
док.

Аў то бус, ад нак, пры е хаў, пят нац цаць 
мі нут паз ней чым па ві нен, без па са жы раў. 
Спы таў я ў ва дзі це ля, як мно га па са жы раў 
еха ла на аў то бу се ра ней, але ён пат лу ма
чыў мне, што за раз у яго ад па чы нак; ад сут
насць ад ка зу гэ та так са ма ж ад каз... Да 
ад’ ез ду аста ва ла ся мне пад га дзі ну ча су. 
Па ту паў я ў Не ту пу. А Не ту па — як шах мат
ная дош ка: ад ны па над вор кі чыс цень ка 
выст ры жа ны, ін шыя ва ўла дан ні пры ро ды. 
У вёс цы толь кі адзін гас па дар зай ма ец ца 
жы вё ла га доў ляй, у апош ніх ха тах ца рыць 
„зас лу жа ны ад па чы нак”... У Ша ці лах жы
вёль на га па ху не ад чу ва ла ся, а з вё скі 
вы е хаў у рап са вае по ле збож жаў бо рач ны 
кам байн. А на се на жа ці пра ца ваў трак тар 
з ка сіл кай...

З Ша ціл да Кру шы нян адзі ным па са жы
рам быў я. У Кру шы ня нах аў та ста ян ка Та
тар ска га цэн т ра за бі тая ма шы на мі біт ком. 
На аў то бус заб ра ла ся шэсць асоб: дзве з іх 
злез лі ў Крын ках, дзве ў Суп рас лі і дзве 
ў Бе ла сто ку. З Кры нак у Паў ноч ны Вост раў 
быў адзін па са жыр. І з Суп рас ля дзве жан
чы ны ў Бе ла сток...
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Пры ха ва ны яге лон скі 
мар ш рут

n Кап лі ца ў Ша ці лах

n „Вост раб рам скі” ва лун ка ля Ша ціл


