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XXІІІ 
Агуль на поль скі 

кон курс бе ла рус кай 
па э зіі і про зы

Рэ дак цыя „Ні вы”  і Беларускі саюз у 
Польшчы аб’ яў ляюць XXІІІ Агуль на-
поль скі кон курс бе ла ру скай па э зіі 
і про зы «ДЭБЮТ». У кон кур се бу дуць 
раз  гля дац ца пра цы гра ма дзян Поль-

ш чы на бе ла ру скай мо ве.

ПРЫН ЦЫ ПЫ ЎДЗЕЛЬ НІ ЦТВА

1. Кон курс пра во дзіц ца ў дзвюх уз-
ро ста вых гру пах:

— I гру па: дзе ці і мо ладзь па чат ко-
вых школ і ліцэяў,

— II гру па: астат нія ўдзель ні кі (вы-
ключ на аў та ры, якія не з’яў ля юц ца чле-
на мі лі та ра тур ных твор чых са ю заў).

2. У рам ках груп кон курс пра во-
дзіц ца ў дзвюх ка тэ го ры ях: па э зіі 
і про зы.

3. Кон кур с ныя пра цы, набраныя 
на камп’ютары або раз бор лі вы ру ка-
піс у двух эк зем п ля рах (па э тыч ныя 
тво ры — 3-5 вер шаў, ін шыя лі та ра-
тур ныя фор мы — аб’ ё мам да 22 ста-
ро нак стан дар т на га ма шы на пі су) 
трэ ба пад пі саць крып та ні мам, паз-
на чыць ну ма рам уз ро ста вай гру пы 
і па слаць на ад рас: Re dak c ja „Ni wy”, 
ul. Za men ho fa 27, 15-959 Bia łys tok 2, 
skr. poczt. 84 з пры пі скай на кан вер-
це: XXІІІ Ogól no pol ski Kon kurs Po ez ji 
i Pro zy Bia ło ru skiej.

4. Проз віш ча, імя і да клад ны ад рас 
аў та ра дас ла ных кон кур с ных прац 
трэ ба па мяс ціць у асоб ным зак ле е-
ным кан вер це, пад пі са ным звон ку 
та кім ну ма рам гру пы і крып та ні мам, 
як і кон кур с ныя пра цы.

5. На кон курс трэ ба да сы лаць тво-
ры, якія да гэ туль ні дзе не дру ка ва лі-
ся і не ўзна га родж ва лі ся на ін шых 
кон кур сах.

6. Ар га ні за та ры не вяр та юць дас-
ла ных тво раў.

ТЭР МІ НЫ

1. Тэр мін да сы лан ня да 20 
лістапада 2020 г. (вы ра шае да та паш-
то ва га штам па).

2. Вы ні кі кон кур су бу дуць аб’ яў ле-
ны ў лістападзе 2020 г.

3. Уру чэн не ўзна га род ад бу дзец ца 
на ад мыс ло вай су стрэ чы. Аб тэр мі не 
ме ра пры ем ства лаў рэ а ты і астат нія 
ўдзель ні кі кон кур су бу дуць па ін фар ма-
ва ны і за про ша ны пры няць у ім удзел.

Конкурс праводзіцца дзякуючы фі нан савай 
падтрымцы Міністра ўнутраных спраў 

і адміністрацыі.

2 каст рыч ні ка па Бе ла сто-
ку да поз ніх га дзін нес ла ся 
бе ла ру ская му зы ка. У цэн т ры 
го ра да, на плош чы пе рад Дра-
ма тыч ным тэ ат рам, прай шоў 
кан цэрт са лі дар нас ці з бе ла ру-
скім на ро дам. На сцэ не вы сту-
пі лі вы дат ней шыя бе ла ру скія 
му зы кі і ка лек ты вы. Ня гле дзя-
чы на дождж, лю дзі пад бел-
чыр во на-бе лы мі сця га мі спя ва-
лі бе ла ру скія пес ні сва бо ды. 

Кан цэрт „Сэр цам з Бе ла рус сю” быў ар га-
ні за ва ны Бе ла ру скім аб’ яд нан нем сту дэн-
таў, а так са ма фон дам „Ту та ка”, які дзей ні-
чае ў ка рысць бе ла ру скай куль ту ры і дзе ля 
пад трым кі поль ска-бе ла ру скіх кан так таў.

— Вель мі мно га лю дзей пад т ры ма ла 
на шу іні цы я ты ву: Алесь За рэм бюк з Бе ла-
ру ска га до му ў Вар ша ве ці Ма ры на Ляш чэў-
ская, якая з’яў ля ец ца стар шы нёй фон ду 
„Бе ла русь 2020”, — ска заў ар га ні за тар кан-
цэр та Ра дас лаў Пусь ка. — Мы ат ры ма лі вя-
лі кую пад трым ку ад прэ зі дэн та Бе ла сто ка 
і мар шал ка Пад ляш ска га ва я вод ства. Гэ та 
так са ма до каз, што Бе ла сток, ка лі ідзе пра 
пы тан не пад трым кі Бе ла ру сі, мае су поль-
нае ста но віш ча.

Яш чэ да кан цэр та ў сац сет ках з’яў ля-
лі ся ро лі кі, у якіх вя до мыя асо бы зап ра-
ша лі на ме ра пры ем ства: „Будзь ма ра зам 
і пад т рым лі вай ма бе ла ру скі на род у яго 
ба раць бе за сва бо ду. Жы ве Бе ла русь!” 
— ска заў прэ зі дэнт го ра да Та дэ вуш Тру ска-
ля скі. „Для нас вель мі важ най з’яў ля ец ца 
са лі дар насць. Вель мі важ на, каб мы ўсе ра-
зам саб ра лі ся і пад т ры ма лі адзін ад на го”, 
— га ва рыў ся бар Ка ар ды на цый най ра ды 
Па вел Ла туш ка. „Па ка жам бе ла ру сам, што 
іх лёс нам не а бы я ка вы”, — пад к рэс лі ваў 
мар ша лак Пад ляш ска га ва я вод ства Ар тур 
Ка сіц кі. „У гэ ты дзень бу дзем для ся бе вя лі-
кай сям’ ёй”, — пад к рэс лі ва ла Ма ры на Ляш-
чэў ская. „А мо жа хтось ці скі не спа сыл ку 
на на шу тран с ля цыю Аляк сан д ру Лу ка шэн-
ку?” — ры та рыч на пы таў Па вал Стан ке віч 
з фон ду „Ту та ка”.

Ня гле дзя чы на дождж пе рад сцэ най лю-
дзі ста я лі пад па ра со на мі ці пад рас пя ты мі 

над га ло ва мі бел-чыр во на-бе лы мі сця га мі. 
Над вор’е кры ху на мя ша ла, але амаль паў-
ты ся чы лю дзей з уся го све ту аг ля да ла ан-
лайн тран с ля цыю.

— Я гля джу ап ты мі стыч на на па дзеі 
ў Бе ла ру сі, — ска заў пе рад вы сту пам лі дар 
гур ту „Дзе цю кі” Алесь Дзя ні саў. — Па дзеі 
па каз ва юць, што на род абу дзіў ся! І вель мі 
важ на, што ме на ві та зра бі ла гэ та мо ладзь. 
Ра ней кож ны дзей ні чаў у ней кіх ма лых кру-
гах, але як па ка за ла сі ту а цыя, у аў та ры тар-
ным гра мад стве так са ма ня ма жыц ця для 
та кіх ма лых ту со вак. Усё роў на па лі ты ка 
і так да бя рэц ца, якім ты не быў бы пу шы-
стым і як да лё ка не тры маў ся б ад яе. За-
раз вель мі пры ем на гля дзець на гэ тыя ўсе 
пес ні і клі пы но ва га па ка лен ня. Яно зра бі ла 
са праўд ны вы бар і ўжо не бу дзе зда вац ца.

Ме на ві та ма ла дыя лю дзі з Бе ла ру сі, якія 
пе ра е ха лі ву чыц ца ў Бе ла сток, так са ма да-
лу чы лі ся да ар га ні за цыі кан цэр та. Для іх гэ-
та адзін спо саб, каб не як пад тры маць сва іх 
бліз кіх і сяб роў, якія за ста лі ся ў Мен ску.

— Мы за раз не мо жам удзель ні чаць 
у роз ных мі тын гах у Бе ла ру сі, але пры нам сі 
мо жам быць з бе ла ру са мі Бе ла сто ка, — ска-
за ла Ан на Га біс, ва лан цёр ка з Мен ска, якая 
жы ве і ву чыц ца ў Бе ла сто ку. — Я бы ла на 
пер шых страй ках у Мен ску. Бы ла на плош-
чы 9 жніў ня. Бы ло страш на. На ват ка лі 
я вяр ну ла ся ў Поль ш чу, так са ма на да лей 
ад чу ва ла страх і сум з-за та го, што там трэ-
ба жыць ма ёй сям’і.

Ан на ра зам са сва ёй сяб роў кай так са ма 
ез дзі лі на кан цэрт „Са лі дар ныя з Бе ла рус-
сю”, які прай шоў у Вар ша ве 26 ве рас ня.

— Гэ тая страш ная сі ту а цыя аб’ яд на ла 
лю дзей, — да да ла ва лан цёр ка з Бе ла ру сі 
Дар’я Смоль ная. — Ра ней я не ве да ла, што 
ў Бе ла сто ку жы ве так мно га лю дзей з Бе ла-
ру сі. Тут ад чу ва ец ца адзін ства. Ра ней мы 
ез дзі лі на „Ба со віч ша”, а за раз ста ра ем ся 
пры сут ні чаць на ак цы ях у Бе ла сто ку ці ў ін-
шых га ра дах Поль ш чы.

Кан цэрт ад крыў адзін з са мых па пу ляр-
ных ка лек ты ваў Бе ла ру сі „Na vi band”, які 
не ад ной чы вы сту паў на Пад ляш шы ў час 
„Ба со віш ча” ці „Бар даў скай во се ні”.

— Вель мі пры ем на, што мы маг лі ме-
на ві та тут вы сту піць, — ад зна чы ла Ксе нія 
Жук з гур ту „Na vi band”. — Гэ та наш пер шы 

кан цэрт у Поль ш чы за доў гі час. Шка да, 
што за раз мы тут з та кой на го ды, але ад на-
ча со ва дзя куй Бо гу, што ёсць маг чы масць 
саб рац ца і пад тры маць на шу кра і ну, на шых 
лю дзей, бе ла ру саў. Бе ла ру сы па ўсім све це 
за раз вель мі моц на аб’ яд ноў ва юц ца і ства-
ра юць не ве ра год ныя рэ чы.

На сцэ не пе рад бе ла стоц кім драм тэ ат-
рам вы сту піў так са ма па эт, ва ка ліст і му зы-
ка куль та вых гур тоў „N.R.M.” ці „Крам бам бу-
ля” — Ля вон Воль скі. Пра гу ча ла куль та вая 
пес ня „Тры ча ра па хі”, якой сло вы доб ра 
ве да лі пры сут ныя пад сцэ най. Ле ген да бе-
ла ру скай рок-му зы кі су поль на з Та ма шам 
Ар ган кам вы ка на лі пес ню „Му ры” Яц ка 
Кач мар ска га, якая ста ла сім ва лам пра тэ-
стаў у Бе ла ру сі.

— Гра лі ўжо ў Вар ша ве, а за раз тут, бо 
мы про ста аба вя за ныя ўдзель ні чаць у та-
кіх ак цы ях, — ад зна чыў Ля вон Воль скі. 
— Бе ла ру скі на род па ві нен ра зу мець, што 
ён не адзін, яго пад т рым лі ва юць, ён не кі-
ну ты на рас ці ран не амо наў цаў і Лу ка шэн кі. 
Су се дзі яго пад т рым лі ва юць.

Кан цэрт „Сэр цам з Бе ла рус сю” быў 
ар га ні за ва ны дзя ку ю чы фі нан са вай пад-
т рым цы го ра да Бе ла сто ка і са маў ра да 
Пад ляш ска га ва я вод ства. Га на ро вы мі 
пат ро на мі з’яў ля лі ся прэ зі дэнт Бе ла сто-
ка і мар ша лак Пад ляш ска га ва я вод ства. 
Кан цэрт „Сэр цам з Бе ла рус сю” — пер шая 
та кая вя лі кая му зыч ная па дзея ў ста лі-
цы Пад ляш ша, якая пра дэ ман ст ра ва ла 
пад трым ку для бе ла ру саў у зма ган ні за 
сва бо ду.

— Поль ш ча вы каз вае вя лі кую са лі дар-
насць з бе ла ру скім на ро дам і мы гэ та заў-
ва жа ем пры е хаў шы сю ды, — ска заў Ар цём 
Лук’ я нен ка з гур ту „Na vi band”. — У нас за раз 
вель мі мно га пра па ноў вы сту паў — лю-
дзям не а бы я ка вая сі ту а цыя ў су сед няй 
Бе ла ру сі. Ду маю, што за раз так са ма праз 
му зы ку мо жам па ка заць ка ва лак ці ка вай 
Бе ла ру сі. А з му зы кай у нас са праў ды ня-
дрэн на. Га лоў нае, каб у та кі спо саб па ка-
заць сваю пад трым ку — у час вы сту пу на 
сцэ не ў Бе ла сто ку ў нас быў стрым і лю дзі 
з Мен ска маг лі так са ма нас па чуць. У гэ-
тым ёсць мі сія.

Тэкст і фота 
Уршулі ШУБЗДЫ

Бе ла ру скі на род не адзін
У Бе ла сто ку прай шоў кан цэрт „Сэр цам з Бе ла рус сю” 
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Крыж 
і скальпель

Беларускі
абаранак

Сваімі вачыма

Народ — гаспадар

Ша ноў ныя чы та чы, пас ля даў жэй-
ша га пе ра пын ку вяр та ю ся із ноў у свой 
фе лье тон ны ку то чак, каб рас па вя даць 
вам, як гля дзіц ца мне гэ ты свет сва і мі 
ва чы ма. Пе ра пы нак не быў вы ні кам ані 
ма ёй крыў ды на род ча ла ве чы, ані твор-
чай ім па тэн цыі. Про ста, па дзеі звя за ныя 
з прэ зі дэн ц кі мі вы ба ра мі ў Бе ла ру сі 
вык лі ка лі та кі ўзрыў гра мад скіх пра тэ-
стаў бе ла ру ска га на ро да, што вы ра шыў 
я ад сту піць сваю па ла су гро дзен скім 
аў та рам Ула дзі мі ру Хіль ма но ві чу і Вік та-
ру Са зо на ву, каб яны шы рэй прад ста ві лі 
ніў скім чы та чам сваё ба чан не склаў шай-
ся ў Бе ла ру сі сі ту а цыі. Ка лі чы таю іх нія 
тэк сты, про ста га на ру ся пам к нен ня мі да 
сва бо ды і не за леж нас ці на ша га на ро да. 
Дзя кую ўсім тым лю дзям, хто па ўсёй 
Бе ла ру сі ад стой вае за раз на ша най важ-
ней шае, за дні год нас ці і гор дас ці, якія 
аб’ яд ноў ва юць усіх бе ла ру саў, ня гле-

дзя чы на мес ца пра жы ван ня. Так са ма 
не менш важ ным для рэ дак цыі бы ло 
за пі саць стан ду ху і эмо цый не пас рэд-
ных удзель ні каў, а не толь кі выс но вы 
вон ка ва га наг ля дан ня за хо дам па дзей 
з су сед няй Бе ла сточ чы ны, ха ця не без 
мен шых эмо цый, але ўсё ж та кі без шы-
рэй ша га кру гаг ля ду. Ад свай го імя, але 
ду маю, што не саг ра шу, вы сту па ю чы 
так са ма ад імя чы та чоў, ка лі па дзя кую 
Ва ло дзю і Вік та ру за тое, што ма ю чы 
што дзень на га ла ве дзя сят кі ін шых 
спраў, аба вяз каў і паг роз, ні ко лі нас не 
пад вя лі, пас пя ва ю чы заў сё ды тэр мі но-
ва дас лаць свае тэк сты ў рэ дак цыю па 
па ня дзел ках ра ні цай. А кож ны з нас, хто 
ха ця кры ху дак ра нуў ся і па спра ба ваў 
жур на ліс ц кай пра фе сіі, доб ра ве дае, што 
зна чыць тэр мі но вае на пі сан не тэк стаў. 
Уво гу ле ў гэ тым мес цы вы каз ваю сло вы 
па ша ны і па ва гі ўсім не за леж ным жур на-
лі стам у Бе ла ру сі за тое, што ня гле дзя чы 
на рэ прэ сіі і пе рас лед, пат ра пі лі да нес ці 
бе ла ру скай і між на род най су поль нас ці 
праў ду пра жор ст кія па дзеі апош ніх двух 

ме ся цаў. На ша бе ла стоц кая, ніў ская рэ-
дак цыя са лі дар ная з ва мі. Маш таб насць 
і пра цяг ласць бе ла ру скіх пра тэ стаў вяр-
ну лі бе ла ру скі на род і яго дзяр жаў нае 
бу да ван не ў важ ны суб’ ект між на род най 
су поль нас ці. Хо чаш, не хо чаш, але ўся-
ля кія ана лі ты кі ці па лі ты кі мяс цо ва га ці 
да лей ша га, за меж на га бал ба тан ня му-
сяць, быц цам каў к нуў шы ўмоў ную жа бу, 
пе ра стаць тру біць у ме дыя і свед чыць 
сва і мі дзе ян ня мі, што Аляк сандр Ры го ра-
віч Лу ка шэн ка з’яў ля ец ца га ран там бе ла-
ру скай не за леж нас ці. Ім бы ло вы гад на 
га ва рыць з дык та та рам і пад трым лі ваць 
яго ру сі фі ка тар скую па лі ты ку, а не ўша-
ноў ваць і ўзмац няць бе ла ру скую то ес-
насць, і не ба чыць бе ла ру ска га на ро да 
як адзі на га паў нап раў на га гас па да ра на 
сва ёй зям лі. Та кім чы нам яны са мі да-
зво лі лі ў рэ аль нас ці на шмат га до вы пра-
цэс па шы рэн ня ру ска га мі ру і на дзе ян ні 
зя лё ных ча ла веч каў. Лю бі лі ад но га ва-
рыць, а дру гое ра бі лі і ў са праўд нас ці та-
кім чы нам даз ва ля лі дык та та ру Бе ла ру сі 
гу ляць па ўсіх яго ных пра ві лах. А ця пер 

гар ла па няць пра паг ро зу з бо ку ад на-
го і дру го га све таў. На шчас це хлус ня, 
з якой бе ла ру скім пат ры ё там пры хо дзі-
ла ся зма гац ца ця гам двац ца ці шас ці га-
до ва га ўла да ран ня Лу ка шэн кі, пра валь-
ва ец ца на ва чах усіх звы чай ных лю дзей 
не толь кі ў са мой Бе ла ру сі. Вяр тан ня да 
мі ну ла га не мо жа быць, але няў моль на 
ўзні кае ад но пы тан не: а што да лей? Ці 
ча кае нас пе ра мо га над дык та та рам, ці 
мо жа кры ва вая пом ста з яго бо ку над бе-
ла ру скім на ро дам? Та кія пы тан ні ста віць 
са бе кож ны бе ла рус. Так са ма ў нас, на 
Бе ла сточ чы не. Тут, у нас, усе раз ва жан ні 
ма юць яш чэ ад ну ад мет насць і спа лу ча-
ны яны са сво е а саб лі вым пад ляш скім 
рэ лі гій ным мі сты цыз мам. Лю дзі ўзгад-
ва юць і па-но ва му тлу ма чаць біб лей скія 
сло вы пра бу ду чы ню, вя лі кую вай ну і ка-
нец све ту. Па вод ле іх Ра сія бу дзе толь кі 
не вя лі кай дзяр жа вай ва кол Маск вы. 
Но вая су свет ная вай на мае та ды па чац-
ца з не вя лі кай кра і ны і ба чыц ца ім за-
раз... Ра сія або Бе ла русь. Тут важ на, каб 
зу сім не зду рэў сён няш ні кі раў нік Ра сеі 
(Рас Пу цін, як на зы ва юць яго не ка то рыя 
ста ра жы лы на шых вё сак). Пра ўсе та кія 
спра вы па чуў я ў ка бі не це свай го аку лі-
ста. Так, так аку лі ста, а не... акуль ты ста. 
Ён па дзя ліў ся са мною па чу тым ад па цы-
ен таў з гай наў ска га ста рон ня. Не хо чац-
ца да пу скаць да ся бе змроч ных ду мак, 
але за раз зям ны шар ба чыц ца лю дзям 
ад ной, вя лі кай боч кай по ра ху. 

Яў ген ВА ПА

У Грод не саб-
ра лі ся су дзіць 
вя до ма га док-
та ра-хі рур га. 
Уся „ві на” га ра-
дзен ца Аляк-
сан д ра Цы лін-

дзя па ля гае ў тым, што ён ста яў на ву лі цы 
го ра да з іко най на шыі і ма ліў ся, по бач 
бы ла жон ка з кры жам. Аб раз, да руй це за 
ка лам бур, аб ра зіў „блю сти те лей по ряд ка” 
і на ча ла ве ка скла лі пра та кол за ні бы та 
ўдзел у не сан к цы я на ва ным ма са вым ме-
ра пры ем стве.

На пер шы раз суд не ад быў ся. На ад-
мі ніст ра цый ны пра цэс прый ш ло ка ля 70 
ча ла век, яны прый шлі пад тры маць аў та-
ры тэт на га ле ка ра і шчы ра га хрыс ці ян ска-
га вер ні ка. Прый шлі да бу дын ка су да і свя-
та ры, пры чым аж но ча ты рох хрыс ці ян скіх 
кан фе сій! На пэў на та кая пры сут насць 
збян тэ жы ла тых, хто пры мае ўсе ра шэн ні 
ў гэ тым го ра дзе, раз г ляд спра вы пе ра нес-
лі. Пе ра нес лі зу сім не та му, што ў не ка га 
прач ну ла ся сум лен не ці пра ва вы сум неў. 
Про ста прад стаў ні кі кар най сі стэ мы не за-
ха це лі ліш ня га гра мад ска га роз га ла су.

У той са мы дзень у Ваў ка вы ску су дзі-
лі пра ва слаў на га свя та ра. Пра ві ніў ся 
ша ноў ны іе рэй Аляк сандр Бог дан пе рад 
піль ны мі ўла да мі тым, што ўсклаў квет кі 
да мяс цо ва га гі сто ры ка-кра яз наў ча га му-
зея. Свя тар прый шоў да бу дын ка, уск лаў 
квет кі, ці ха па ма ліў ся. Але квет кі бы лі 
ўскла дзе ны ў па мяць пра за гі нуў ша га 
ў жніў ні ма ла до га ды рэк та ра куль тур ніц-
кай уста но вы Кан стан ці на Шыш ма ко ва. 
Та го са ма га, які ад мо віў ся ў вы бар чы 
ве чар пад піс ваць пра та кол з фаль шы вы-
мі вы ні ка мі га ла са ван ня. Мі лі цыя, якую 
ўжо не вя до ма як і на зы ваць, уг ле дзе ла 
ў гэ тым уск ла дан ні кве так па ру шэн не 
за ка на даў ства. У вы ні ку Ваў ка вы скі суд 
не на ва жыў ся аш т ра фа ваць свя та ра, але 
яму аб вяс ці лі па пя рэ джан не. Юры дыч на 
гэ та ўсё роў на аз на чае, што свя тар, які 
ўсклаў квет кі, прыз на ны су дом ві на ва-
тым. У Го ме лі з ін шым пра вас лаў ным 
свя та ром Ула дзі мі рам Дра бы шэў скім 
уво гу ле не ста лі цы ры мо ніц ца. Спяр ша 
яго за тое, што вый шаў пад вок ны бу дын-
ка мяс цо ва га След ча га ка мі тэ та з пла ка-
там „Спы ні це гвалт!” арыш та ва лі на 10 
су так, а ўслед за ін шы вы хад на ву лі цу 
яму пры су дзі лі яш чэ 15 су так зня во лен ня 
ў вяз ні цы. Цар коў нае кі раў ні цтва са свай-
го бо ку не ас ме лі ла ся паз ба віць ба цюш ку 

свя тар ска га са ну, але ж ча мусь ці вы зва лі-
ла Дра бы шэў ска га ад вы ка нан ня цар коў-
ных аба вяз каў.

Тыя, хто ра ней не су ты каў ся з та кім „пра-
ва суд дзем”, шчы ра здзіў ля юц ца, што та кое 
маг чы ма ў двац ца тых га дах ХХІ ста год дзя. 
Але ня ма мя жы кры ва душ нас ці і жор ст-
кас ці гэ тай сі стэ мы. Ды ня ма ў ёй і за гад кі 
— ад па чат ку гэ тая ўла да куль ты ва ва ла 
ад ра джэн не ўся го гор ша га са вец ка га, та го, 
што бы ло звя за нае са ста лі ніз мам, ма раль-
ным і фі зіч ным зніш чэн нем лю дзей. Та го, 
што бы ло скі ра ва на на зніш чэн не і на цы-
я наль ных, і рэ лі гій ных каш тоў нас цей. Так 
што больш дзіў на, што та кі пра цяг лы час іе-
рар хі і клір ас ноў ных хрыс ці ян скіх кан фе сій 
па сут нас ці іш лі ў цес ным звяз ку з та кой 
ула дай і да клад на бы лі до сыць ла яль ныя 
да яе дзе ян няў. Па ва рот ным пун к там стаў 
хі ба так зва ны Ку ра пац кі кры жа лом, ка лі 
ўла да ад к ры та пе рай ш ла апош нюю мя жу 
пры стой нас ці. Ну а па дзеі збі ван няў, ка та-
ван няў, за бой стваў мір ных лю дзей 9-12 
жніў ня кан чат ко ва па ста ві лі ўсіх пе рад 
ма раль ным вы ба рам. На ват чу жа род ны па-
хо джан нем для Бе ла ру сі міт ра па літ Па вел, 
які ні ко лі не быў заў ва жа ны ў асаб лі вых 
сім па ты ях да бе ла ру саў, не выт ры маў і вы-
ка заў ся су праць гвал ту. Яго не ад клад на 
за мя ні лі. Ця пер у Бе ла ру сі но вы пра ва-
слаў ны міт ра па літ — Ве ні я мін, упер шы ню 
ў гі сто рыі Бе ла ру сі мяс цо вы па хо джан нем. 
Ад яго асо бы ў знач най сту пе ні бу дзе за-
раз за ле жаць лёс пра ва слаў най цар к вы 
ў Бе ла ру сі. А вось ка та ліц ка га міт ра па лі та 
Та дэ ву ша Кан д ру се ві ча, які цвёр да асу дзіў 
аг рэ сію ўлад, зу сім не пу ска юць у Бе ла-
русь, пры чым на су пе рак уся му іс на му за ка-
на даў ству. Але пра якое за ка на даў ства тут 
мож на га ва рыць...

Вя до ма да клад на, што та кія дак та ры як 
Аляк сандр Цы ліндзь і яму па доб ныя, а мно-
гія дак та ры сё ле та вы я ві лі ся бе вель мі 
год на, бу дуць і да лей кры жам і скаль пе лем 
зма гац ца за зда роўе і жыц цё ін шых, на ват 
тых, хто за раз чы ніць вы раз нае зло. Та кія 
свя та ры як Ула дзі мір Дра бы шэў скі бу дуць 
і на да лей ма ліц ца за ду шы не толь кі па цяр-
пе лых і за гі нуў шых ад гвал ту, але і іх крыў-
дзі це ляў. Бо та кія лю дзі, як Цы ліндзь, Дра-
бы шэў скі і скла да юць агуль нае сум лен не 
на цыі. А вось тыя, хто іх не за кон на і под ла 
пе рас ле дуе, ужо тра пі лі ў жыц цё вую Кні гу 
Гань бы, іх наш чад кі бу дуць са ро мец ца сва-
іх проз віш чаў, а маг чы ма і мя няць іх. Бо 
Праў да ўрэш це ўсё роў на пе ра мо жа.

Ула дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Ва ле рый Кар ба ле віч, яко га лі чаць ад-
ным з са мых пра нік лі вых бе ла ру скіх па лі-
то ла гаў, у ін тэр в’ю Ра дыё Сва бо да за я віў, 
што на ват ка лі бе ла ру ская рэ ва лю цыя не 
ат ры ма ец ца, яна ўжо пе ра маг ла ў тым сэн-
се, што лю дзі ў Бе ла ру сі ле там 2020 го да 
ста лі гра ма дзя на мі. Гэ та на леж ны стан 
бяс с п рэч ных ве даў пра апош нія па дзеі 
ў Бе ла ру сі. Мы не ве да ем, як бу дзе пра хо-
дзіць бе ла ру ская рэ ва лю цыя. А тое, што 
мы ве да ем, што не ве да ем, — поў ная не вя-
до масць. Мож на толь кі мер ка ваць, што са-
ма а бу джа ная гра ма дзян ская су поль насць 
у Бе ла ру сі з ця гам ча су ста не цвёр дай 
у сва ёй во лі ўплы ваць на аб ліч ча ўлас най 
кра і ны. На ват ка лі ат ра ды АМАП па го няць 
дэ ман ст ран таў з ву ліц ду бі на мі, толь кі зме-
няц ца фор мы іх гра ма дзян скай няз го ды на 
на мор д ні ка вы лад дзяр жа вы. Гэ ты пра цэс 
зда ец ца быць нес пы ня е мым. Ве ра год на, 
ма ла дыя, саб раў шы ся ў ха кер скія гру пы, 
пой дуць у «кі бер пар ты зан ку». Яна мае ве лі-
зар ны па тэн цы ял для са цы яль на га суп ра ці-
ву. Дзяр жа вы кі бер не ты зу юц ца, кі бер не ты-
зу юц ца гра мад ствы. У нас ужо ёсць рэ аль-
ныя до ка зы та го, што так са ма маг чы мыя 
эфек тыў ныя і пас пя хо выя кі бер рэ ва лю цыі. 
Ма ла дыя бе ла ру скія кі бер пар тыі ня даў на 
пе ра пы ні лі тран с ля цыі дзяр жаў ных тэ ле ві-
зій ных праг рам «Бе ла русь 1» і ОНТ, каб па-
ка заць сцэ ны жор ст ка га ўмя шан ня мі лі цыі 
су праць лю дзей, якія пра тэ сту юць на ву лі-
цах. Я ду маю, што ста рыя бе ла ру сы так са-
ма з ча сам да лу чац ца да но вых тэх на ло гій 
суп раць ста ян ня аў та ры тар на му рэ жы му. 
Ад нак усё, што ўсё яш чэ ад бы ва ец ца ў Бе-
ла ру сі, за ле жыць ад са міх бе ла ру саў. І ад 
ні ко га і ні чо га ін ша га. Ускос на прэ зі дэнт 
Фран цыі пры знаў гэ та, не без пэў на га за-
хап лен ня, ска заў шы пра бе ла ру саў: «Яны 
ве да юць ры зы ку, якую яны бя руць на ся бе 
(...), і ўсё ж пра цяг ва юць дзей ні чаць на ка-
рысць дэ ма кра тыі ў гэ тай кра і не».

Ці пе ра мо жа рэ ва лю цыя ў Бе ла ру сі? 
Кі бер рэ ва лю цыя? Я аса бі ста сум ня ва ю ся 
ў ву ліч най рэ ва лю цыі. Не за леж на ад та го, 
што гэ та бу дзе, я на за ву яе гра ма дзян скай. 
Толь кі і аж гра ма дзян скай, бо яе цяж ка 
наз ваць паў сюд най. За ця пе раш няй па лі-
тыч най сі стэ май у кра і не ста іць уп лы во вы 
ледзь 40-50-га до вы біз нес і ІТ-істэб ліш-
мент, які зя зю лі ным спо са бам дас пя ваў 
да мі льён ных фар тун за кошт дзяр жа вы, 
але так са ма са зго дай свай го ўла да ра. І, 
на рэш це, і не да рэч на раз ві ты кан цы ляр скі 
апа рат, пад куп ле ны вы со кі мі апа на жа мі 

і вель мі доб ра 
ап лач ва ны мі 
пра ва а хоў ны-
мі служ ба мі. 
Гэ та не про ста 
не каль кі тру-
соў, вы цяг ну тых з шап кі ўлад Лу ка шэн кі. 
Гэ та так са ма іх вя лі кія, ка рум па ва ныя 
даб ра бы там сем’і, а так са ма іх нія сва я кі 
і збла та ва ныя сяб ру кі. Яны ўтва ра юць 
неш та нак ш талт бе ла ру ска га аба ран ка, які 
ў роў най сту пе ні вы зна ча ец ца дзір кай са-
мо га веч на га прэ зі дэн та і яго па лі тыч ным, 
эка на міч ным і са цы яль ным ася род дзем. 
Без гэ та га Лу ка шэн ка ні чо га не зна чыць 
— бо дзір ка ў аба ран ку са ма па са бе ні чо га 
не вар та. Су праць ча го і ка му ад бы ва ец ца 
гра ма дзян ская рэ ва лю цыя ў Бе ла ру сі? Ці 
су праць Лу ка шэн кі ці шы ро кай сі стэ мы 
сяб ру коў тру са, на якіх ён грун ту е сва ю 
ула ду? Гэ та пы тан не, на якое па він ны ад ка-
заць не толь кі бе ла ру сы, але і па лі тыч ная 
і ні бы та спры яль ная пра тэ стам у Бе ла ру сі 
еў ра пей ская элі та. «Тое, што ад бы ва ец ца 
ў Бе ла ру сі», — за я віў ня даў на прэ зі дэнт 
Фран цыі Эма ню эль Мак рон, — гэ та кры зіс 
ула ды, аў та ры тар най ула ды, якая не мо жа 
пры няць ло гі ку дэ ма кра тыі і якая пад т-
рым лі ва ец ца сі лай. Зра зу ме ла, — да даў ён, 
— што Лу ка шэн ка па ві нен зыс ці». Ну, пра-
віль на, па ві нен! Звы чай нае бле-бле-бле... 
Але што з рэш тай бе ла ру ска га аба ран ка? 
Ён мае стра тэ гіч нае зна чэн не для бу ду чы ні 
бе ла ру скай рэ ва лю цыі. Рэз кая за ява Ула-
дзі мі ра Па сту хо ва, вы дат на га па лі то ла га 
Лон дан ска га ўні вер сі тэц ка га ка ле джа для 
ра сій скай апа зі цый най «Но вой га зе ты», 
якую я цы тую за Onet.pl, дае шмат мес ца 
для раз ва жан няў. Па вод ле яго слоў, «[...] 
Лу ка шэн ку хут чэй зры не кон т р рэ ва лю цыя, 
чым рэ ва лю цыя». У лю бым вы пад ку, тоў-
сты аба ра нак за ста нец ца аба ран кам. Але 
для ка го ён тлу сты?

Ад нак я лі чу, што гра ма дзян ская рэ ва лю-
цыя ў Бе ла ру сі мае на ўва зе гэ ты ас пект. 
Я ве ру ў яе гра ма дзян скую дас вед ча насць 
і муд расць. Я ве ру, бо да клад на ні чо га не 
ве даю. Хто ўво гу ле ве дае? Ка лісь ці мі ністр 
аба ро ны ЗША До нальд Рам с фельд трап на 
ад зна чыў: «Ёсць вя до мыя рэ чы — ка лі мы 
ве да ем, што неш та ве да ем. Ёсць так са ма 
вя до мыя не вя до мыя — ка лі мы ве да ем, 
што ча гось ці не ве да ем. Але ёсць і не вя до-
мыя не вя до мыя. Гэ та рэ чы, пра якія мы 
на ват не ве да ем, што не ве да ем».

Мі ра слаў ГРЫ КА 
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— А з якім на ме рам вы па ве сі лі зды мак 
з ва дас хо віш чам? — спы таў у чы жоў ска га 
вой та пры сут ны на су стрэ чы зем ля роб 
з Нар ваў скай гмі ны.

Юры Ва сі люк, войт гмі ны Чы жы не 
толь кі па ве сіў зды мак у віт ры не пе рад 
бу дын кам гмі ны, але ён прый шоў з ім на 
суст рэ чу, каб пах ва ліц ца пе рад пас лом 
Ад ры я нам Зан д бер гам. Аб ра зок са лод кі 
— хоць ты ца луй. На ім ад па чын ка вы ком-
п лекс з ба сей на мі і пля жам, збу да ва ны на 
мес цы вы раб ле ных тар фя ных кар’ е раў. 
Гля неш і ду ма еш: ні якія Кры ты і Егі пе ты 
ўжо не па трэб ны! А грунт, усё бу дзе на мес-
цы, пад бо кам, не трэ ба да лё ка ез дзіць, 
тра ціць гра ша кі на бен зін і га тэ лі. Толь кі 
ду рань ад мо віц ца ад та ко га ра скош на га 
цу да...

Пры го жы ад па чын ка вы ком п лекс на 
здым ку гэ та пры клад і пад каз ка та го, што 
мо жа ўзнік нуць за трыц цаць га доў на мес-
цы вы раб ле ных шахт тор фу між Кле ні ка-
мі, Га род чы нам і Гра доч нам. Ад нак сён ня 
войт Юры Ва сі люк лі чыць на кан к рэт ны 
фі нан са вы пры бы так ад дзей нас ці тор-
фап рад п ры ем ства. Бу дуць но выя мес цы 
пра цы для 30 асоб, сціп лы бю джэт гмі ны 
па поў ніц ца па дат ка мі, ажы ве дух прад п-
ры маль нас ці. Для та кой сель ска гас па дар-
чай гмі ны як Чы жы, дзе ўсіх бю джэт ных 
гро шай ледзь ха пае на дзей насць ас ве ты, 
гэ та шанс на пра цяг іс на ван ня. Са ма спра-
ва зда бы чы тор фу вя до мая спа чат ку 2017 
го да.

— І я не ра зу мею, — абу ра ец ца Юры Ва-
сі люк, — ча му за раз вы па ды ма е це та кі 
крык!

* * *
— А мы прай ш лі ся праз Кле ні кі, па га-

ва ры лі з людзь мі і зра зу ме лі: не ўсё так 
про ста і пры го жа, — ка жа па сол Ад ры ян 
Зан д берг. — Жы ха ры Кле нік на ра ка лі на 
не да хоп ін фар ма цыі. Ма ла хто ра зу меў, 
што ад бы ва ец ца на са мой спра ве, якія 
па гро зы і ры зы ку ня се тор фап рад п ры ем-
ства. Усе спа сы ла лі ся ад но на ка рыс ці і па-
зі тыў, на па лёг ку жыц ця. Лю дзі паў та ра лі 
ар гу мен ты ін ве ста ра, а рэч у тым, — га ва-
рыў па сол Зан д берг, — каб яны ўлі чы лі 
свае са цы яль на-гра мад скія ін та рэ сы. Каб 
ра зу ме лі, што пад піс ва ю чы дэк ла ра цыю, 
яны ня суць ад каз насць пе рад бу ду чы мі 
па ка лен ня мі.

У цы ві лі за ва ным све це, ды на ват 
у Поль ш чы ўжо адыш лі ад пра мыс ло вай 
зда бы чы тор фу. Ра ней яго вы ка ры стоў ва-
лі ў ага род ні цтве, але за раз ёсць сін тэ тыч-
ныя за мен ні кі.

— Зда бы ча тор фу на но сіць вя лі кую 
і тры ва лую шко ду для ася род дзя, — пад-
няў тэ му пра фе сар Вік тар Ка тоў скі з Цэн-
т ра ахо вы вод на-ба лот ных тэ ры то рый. 
— Не толь кі па ні зіц ца ўзро вень ва ды 
ў на ва кол лі, па коль кі тар фя ні кі — на ту раль-
ны рэ зер ву ар і рэ гу ля тар у час па во дак 
і за су хі. Дзя ку ю чы ім зні жа ец ца тэм пе ра-
ту ра і ачыш ча ец ца па вет ра, па коль кі торф 
убі рае вуг ля кіс лы газ. Ка лі пой дзе пра мыс-
ло вая зда бы ча тор фу, та ды па вы сіц ца 
вы кід ван не вуг ля кіс ла га га зу ў ат мас фе ру, 
пад ско чыць тэм пе ра ту ра і пой дзе зме на 
хі міч на га са ста ву па вет ра і гле бы. Тыя 
пры лег лыя лу гі ўжо не бу дуць та кі мі як 
ра ней, на мес ца ба лот ных ві даў фло ры 
пой дуць ін шыя рас лі ны. Вось па гля дзі це 
ўваж на на гэ ты зды мак з пры го жым ад па-
чын ка вым ком п лек сам, — звяр нуў ува гу 
пра фе сар. — Якія рас лі ны по бач? Я ба чу, 
што там бу я ніць ад на... кра пі ва.

Апош няя заў ва га вык лі ка ла зда ро вую 
ўспыш ку сме ху ся род саб ра ных і пра па-
ган дыс ц кі пла кат не пры кмет на сы шоў 
з ва чэй і ўва гі.

Пра фе сар Ка тоў скі, як спе цы я ліст па 
пы тан ні асуш ван ня і абяз водж ван ня 
тор фу, па ка ры стаў ся маг чы мас цю, каб 

рас па вес ці пра на вей шыя, пры быт ко выя 
спо са бы гас па да ран ня тар фя ні ка мі і ба-
ло та мі. У трэн дзе — вы рош ч ван не ра го зу 
і трыс ня гу, якія поў нас цю ідуць на эк с парт 
у Ня меч чы ну і Ні дэр лан ды. Так са ма пры-
быт ко вай спра вай з’яў ля ец ца вы рош ч ван-
не вер ба ло зу і аль шы ны. Эка ла гіч ны від 
гас па дар кі за ха вае раў на ва гу між ва дзя-
ны мі ад но сі на мі, га ран туе ахо ву ра дзі май 
фло ры і пас п ры яе гнез да ван ню ба лот на га 
пта ства, пры цяг не ба га тых ту ры стаў з Еў-
ро пы...

* * *
— Я маю на дзею што гэ та ка паль ня, 

ні ко лі не паў ста не, — абу ра ец ца Ра і са Бэ нэ-
ды чук. — Іна чай, ку ды нам дзя вац ца!

Спа дар ства Бэ нэ ды чу кі га ду юць ка роў 
і ця лят. Іх лу гі мя жу юць з тэ ры то ры яй ад-
ве дзе най пад зда бы чу тор фу. Су сед ства, 
лі чыць мая су бя сед ні ца, пры му сіць іх да 
лік ві да цыі жы вё ла га доў лі. Тут не толь кі 
мо гуць уз нік нуць праб ле мы з ва дой, іх 
звы чай на выд ва раць з пра мыс ло вай зо-
ны. А гэ та не про ста га доў ля і гас па дар ка, 
гэ та зям ля прод каў, якую яны ха це лі б 
пе ра даць сва ім дзе цям. Спа дар ства Бэ-
нэ ды чу кі — жы ха ры гмі ны Нар ва, якая не 
вы ра шае пра па бу до ву. Усе фар маль ныя 
да мо вы з ін ве ста рам, то-бок вя до мым 
прад п ры ем ствам „Во кас”, вы ра ша юць 
у Чы жах.

— А там усё ра бі ла ся па ці ху, на ват су се-
дзі ў вёс цы не ве да лі, што нех та пра даў 
уча стак, — да дае Ра і са Бэ нэ ды чук.

Ат мас фе ра та ям ні час ці і сак рэт нас ці 

ў са праўд нас ці ўжо зруй на ва ла спа кой 
тым, што пра да ва лі ўчаст кі. Нам уда ло ся 
вы свет ліць, што за гек тар тар фя ной зям лі 
фір ма пла ці ла гас па да ру 12 ты сяч зло тых 
як за звы чай ны гек тар зям лі ні жэй ша га 
кла са. Тыя, што ра зу ме лі аб ста ві ны, стар-
га ва лі та кі сам гек тар за со рак ты сяч 
зло тых.

Пад піс ва ю чы да мо вы з ін ве ста рам, 
лю дзі це шы лі ся за роб кам і не ўяў ля лі, што 
мо гуць паш ко дзіць су се дзям, зем ля ро бам 
ці са мім са бе.

— Лю дзі ду ма лі, што там па ка па юць 
ней кія ям кі, як гэ та ра бі ла ся даў ней, ка лі 
зда бы ва лі торф для хат ня га ацяп лен ня, 
і на гэ тым скон чыц ца, — ка жа Се вя рын 
Пра ка пюк з пар тыі Ра зам. — Яны не ве-
да лі, што пад шах ты за куп ле на ўжо 170 
гек та раў, што бу дзе фаб ры ка для ап ра цоў-
кі сы ра ві ны, што праз іх вё ску пой дуць 
гру за ві кі, што па вет ра заб ру дзіц ца тар-
фя ным пы лам, што ўзнік нуць праб ле мы 
з ва дой.

Се вя рын Пра ка пюк пра па на ваў, каб 
гмі на Чы жы да пус ці ла да сва іх кан суль та-
цый так са ма жы ха роў су сед ніх гмін, якія 
не па га джа юц ца на дзей насць тор фап рад-
п ры ем ства і ба чаць у гэ тым вя лі кую паг ро-
зу для ася род дзя.

* * *
Войт Юры Ва сі люк па куль не ба чыць 

ін шых кры ніц за роб ку, як эк с п лу а та цыя 
за ле жаў тор фу. Ён так са ма не спа дзя ец ца 
на пры род ныя каш тоў нас ці ў стра тэ гіі раз-
віц ця гмі ны.

Я маю на дзею, што гэ тая ка паль ня ні ко лі не паў ста не!

— Усе, хто за ці каў ле ны пры ро дай, і так 
па е дуць у Бе ла ве жу, — ка жа. — Ту ры сты, 
праў да, мо гуць ка тац ца на ве ла сі пе дах 
праз на шы пры го жыя вё скі, але ўсё роў на 
па е дуць ес ці і спаць у Бе ла ве жу. На тэ ры-
то рыі гмі ны па куль два аг ра ту ры стыч ныя 
пан сі я на ты. Але ня гле дзя чы на ўсё, — ска-
заў ён, — мы не ад маў ля ем ся ад пра вя-
дзен ня кан суль та цыі ў на шай гмі не.

Як не ці ка ва, та кія кан суль та цыі ад бы-
лі ся ўжо ў гмі не Нар ва і лю дзі не па га дзі-
лі ся на па бу до ву шах таў. Ін ве сты цыя, не 
толь кі паў п лы вае на ін та рэ сы па а соб ных 
зем ля ро баў, але па гор шыць якасць жыц-
ця ўсіх жы ха роў да лі ны Нар вы. Яны не 
скры ва юць абу рэн ня, што пра лёс іх ра кі 
і да лі ны вы ра шаць жы ха ры Ку ра ша ва ці 
Ля даў. Для іх, у эт ніч на-мен таль ным сэн-
се, гэ та да лё кі і ча ста ва ро жы (вя до ма 
што ня ма вя лі кай друж бы па між па ра фі я-
мі Чы жы і Кле ні кі) свет. Так са ма кво лыя 
ар гу мен ты, што пад пі ра юц ца праб ле май 
бес п ра цоўя. Кож ны ах вот ны мо жа знай с-
ці пры стой ны за ро бак хоць бы ў прад пры-
ем ствах су пол кі „Про нар”, але там ёсць 
адзін прын цып — су хі за кон. Яш чэ больш 
нез ра зу ме ла пра маў ля юць фі нан са выя 
ка рыс ці ад дзей нас ці прад пры ем ства. Па-
вод ле пад лі каў фі нан сі стаў з-за па дат каў 
ад тор фап рад п ры ем ства гмі на ўзба га ціц-
ца на... сто ты сяч зло тых. Сло вам, адзін 
смех і бя да.

Ды са праў ды лепш ма ніць ся ля нам 
во чы ва дас хо віш чам і бу ду чай ра ско шай. 
Ня важ на, што на ва кол зац ві туць бур’ ян 
і кра пі ва!

Фо та і тэкст 
Ган ны КАН Д РА ЦЮК

Па сол Ад ры ян Зан д берг і Се вя рын Пра ка пюк

Юры Ва сі люк, войт гім ны Чы жы прый шоў на суст рэ чу з візуалізацяй вадасховішча

Раіса і Уладзімір Бэнэдычукі
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Oby wa te le pol s cy po cho dze nia bia ło ru-
skie go ma ją sta tus mniej szoś ci na ro do wej, 
przyz na ny na pod s ta wie prze pi sów us ta wy 
z dnia 6 stycz nia 2005 r. o mniej szoś ciach 
na ro do wych i et nicz nych oraz o ję zy ku re gio-
nal nym1.

Prze pi sy art. 13 us ta wy z dnia 7 wrześ-
nia 1991 r. o sys te mie oś wia ty2 umoż li wia ją 
or ga ni zo wa nie w szko łach pub licz nych 
— na wnio sek ro dzi ców — za jęć słu żą cych 
pod t rzy my wa niu toż sa moś ci ję zy ko wej i kul-
tu ro wej ucz niów na le żą cych do mniej szoś ci 
na ro do wych i et nicz nych oraz spo łecz noś ci 
pos łu gu ją cej się ję zy kiem re gio nal nym, 
przez or ga ni zo wa nie na u ki ję zy ka mniej-
szoś ci, na u ki włas nej his to rii i kul tu ry oraz 
ge og ra fi i pań stwa, z któ re go ob sza rem 
kul tu ro wym utoż sa mia się mniej szość na-
ro do wa.

Mniej szość bia ło ru ska w Rze czy pos po li-
tej Pol skiej two rzy zwar te sku pi ska lo kal ne 
na te re nie wo je wódz t wa pod la skie go, głów-
nie w oko li cach Haj nów ki, Biel ska Pod la skie-
go, Bia ło wie ży i Bia łe gos to ku.

Na u cza nie ję zy ka bia ło ru skie go pro wa-
dzo ne jest na te re nie wo je wódz t wa pod-
la skie go, a od ro ku szkol ne go 2017/2018 
tak że w War sza wie, gdzie przy Szko le Pod-
s ta wo wej nr 395 im. Rot mis t rza Wi tol da 
Pi lec kie go (ul. Sie ra kow skie go 9) zos tał 
po wo ła ny Mię dzyp rzed sz kol ny Zes pół Na-
u cza nia Mniej szoś ci Bia ło ru skiej oraz Mię-
dzysz kol ny Zes pół Na u cza nia Mniej szoś ci 
Bia ło ru skiej.

W bie żą cym ro ku szkol nym w na u ce ję zy-
ka bia ło ru skie go w War sza wie uczes t ni czy 
8 przed sz ko la ków oraz 9 ucz niów szko ły 
pod s ta wo wej.

1. Or ga ni zac ja pro ce su na u cza nia 
ję zy ka bia ło ru skie go.

Na u cza nie ję zy ka mniej szoś ci na ro do wej 
bia ło ru skiej or ga ni zo wa ne jest w for mie 
do dat ko wej na u ki te go ję zy ka w 2 przed sz-
ko lach, 25 szko łach pod s ta wo wych oraz 
w 2 li ce ach ogól nok sz tał cą cych na te re nie 
wo je wódz t wa pod la skie go.

Tab. 1. Wy kaz jed nos tek pro wa dzą cych 
do dat ko wą na u kę ję zy ka bia ło ru skie go i licz-
ba dzie ci po bie ra ją cych na u kę te go ję zy ka 
(da ne z SIO stan 1 mar ca 2020 r.)3

Na u cza nie ję zy ka bia ło ru skie go od by wa 
się zgod nie z prze pi sa mi roz po rzą dze nia 
Mi nis t ra Edu kac ji Na ro do wej z dnia 18 sier-
p nia 2017 r. w spra wie wa run ków i spo so bu 
wy ko ny wa nia przez przed sz ko la, szko ły 
i pla ców ki pub licz ne za dań umoż li wia ją-
cych pod t rzy my wa nie po czu cia toż sa moś ci 
na ro do wej, et nicz nej i ję zy ko wej ucz niów 
na le żą cych do mniej szoś ci na ro do wych 
i et nicz nych oraz spo łecz noś ci pos łu gu ją-
cej się ję zy kiem re gio nal nym (Dz. U. poz. 
1627).

Przed sz ko la i szko ły umoż li wia ją ucz-
niom na le żą cym do mniej szoś ci na ro do-
wych na u kę ję zy ka mniej szoś ci na ro do wej 
i na u kę włas nej his to rii i kul tu ry.

Wy miar go dzin na u ki ję zy ka bia ło ru skie go 
w szko łach wy no si 3 go dzi ny ty god nio wo.

Na u ka włas nej his to rii i kul tu ry jest pro-
wa dzo na dla ucz niów klas:

V i VI szko ły pod s ta wo wej — w wy mia-
rze 25 go dzin rocz nie,
II i III li ce um ogól nok sz tał cą ce go 
— w wy mia rze 20 go dzin rocz nie,
II i III tech ni kum — w wy mia rze 20 go-
dzin rocz nie,
I i II bran żo wej szko ły I stop nia — w wy-
mia rze 15 go dzin rocz nie,
I bran żo wej szko ły II stop nia — w wy-
mia rze 10 go dzin rocz nie.

Szko ły pub licz ne mo gą pro wa dzić dla 
ucz niów na le żą cych do mniej szoś ci na ro-

•

•

•

•

•

naz jów (do ro ku 2019) uczą cych się te go 
ję zy ka. Na bie żą co jest mo ni to ro wa ne za o-
pat rze nie szkół w pod ręcz ni ki do na u cza nia 
ję zy ków mniej szoś ci na ro do wych.

W ro ku szkol nym 2017/18 przep ro wa dzo-
no kon t ro lę pla no wą Oce na pra wid ło woś ci 
re a li zac ji za dań szkół i przed sz ko li w zak-
re sie or ga ni zac ji na u ki ję zy ka mniej szoś ci 
na ro do wej, et nicz nej i ję zy ka re gio nal ne go 
oraz włas nej his to rii i kul tu ry. Kon t ro lą ob-
ję to 1 przed sz ko le oraz 1 li ce um, gdzie 
na u cza ny jest ję zyk mniej szoś ci na ro do wej 
bia ło ru skiej. Wy da ne za le ce nia do ty czy ły 
przes t rze ga nia za pi sów art. 2 i 19 us ta wy 
z dnia 6 stycz nia 2005 r. o mniej szoś ciach 
na ro do wych i et nicz nych oraz o ję zy ku re-
gio nal nym (Dz.U. z 2017r., poz. 823). W obu 
przy pad kach dy rek to rzy ob ję li na u ką ję zy ka 
mniej szoś ci ucz niów nie po sia da ją cych oby-
wa tel stwa pol skie go.

3. Oce nia nie ucz niów.

Oce nia nie ucz niów od by wa się na pod s-
ta wie prze pi sów us ta wy z dnia 7 wrześ nia 
1991r. o sys te mie oś wia ty oraz dwóch roz-
po rzą dzeń:

1) roz po rzą dze nia Mi nis t ra Edu kac ji Na-
ro do wej z dnia 3 sier p nia 2017 r. w spra wie 
oce nia nia, kla sy fi  ko wa nia i pro mo wa nia 
ucz niów i słu cha czy w szko łach pub licz-
nych (Dz. U. poz. 1534) — ma zas to so wa nie 
do szkół pod s ta wo wych i po nad pod s ta wo-
wych;

2) roz po rzą dze nia Mi nis t ra Edu kac ji Na ro-
do wej z dnia 10 czer w ca 2015 r. w spra wie 
szcze gó ło wych wa run ków i spo so bu oce nia-
nia, kla sy fi  ko wa nia i pro mo wa nia ucz niów 
i słu cha czy w szko łach pub licz nych (Dz. U. 
poz. 843, z późn. zm.) — ma zas to so wa nie 
do ucz niów klas gim naz jal nych oraz trzy let-
nie go li ce um ogól nok sz tał cą ce go (szko ła 
po nad gim naz jal na), do za koń cze nia kształ-
ce nia w te go ty pu szko le.

Oce nia nie ucz niów od by wa się w ra mach 
wew nąt rz sz kol ne go sys te mu oce nia nia, uw-
z g lęd nia ją ce go spe cy fi  kę szkół.

4. Eg za min ma tu ral ny

Ab sol went szko ły lub od dzia łu z na u cza-
niem ję zy ka da nej mniej szoś ci na ro do wej, 
w tym ję zy ka bia ło ru skie go, przys tę pu je do 
eg za mi nu ma tu ral ne go z te go ję zy ka ja ko 
przed mio tu obo wiąz ko we go. Oz na cza to, 
że każ dy ab sol went tej szko ły lub od dzia łu 
na eg za mi nie ma tu ral nym z te go przed mio-
tu, tak jak w przy pad ku po zos ta łych przed-
mio tów obo wiąz ko wych (ję zyk pol ski, ję zyk 
ob cy no wo żyt ny i ma te ma ty ka), aby zdać 
eg za min ma tu ral ny, po wi nien ot rzy mać co 
naj m niej 30% pun k tów moż li wych do uzy-
ska nia (z każ dej częś ci eg za mi nu — us t nej 
oraz pi sem nej). Ab sol went szko ły lub od-
dzia łu z ję zy kiem na u cza nia mniej szoś ci na-
ro do wej, w któ rych za ję cia są pro wa dzo ne 
w tym ję zy ku, oraz ab sol went szko ły lub od-
dzia łu dwu ję zycz ne go, w któ rym ję zyk mniej-
szoś ci na ro do wej jest dru gim ję zy kiem 
na u cza nia, mo że zda wać na eg za mi nie ma-
tu ral nym przed mio ty w ję zy ku pol skim lub 
— z wy jąt kiem ję zy ka pol skie go oraz treś ci 
do ty czą cych his to rii Pol ski i ge og ra fi i Pol ski 
— w ję zy ku da nej mniej szoś ci na ro do wej. 
Co rocz nie oko ło 150 ab sol wen tów li ce um 
przys tę pu je do eg za mi nu ma tu ral ne go z ję-
zy ka bia ło ru skie go.

5. Wo je wódz ki kon kurs przed mio to wy 
z ję zy ka bia ło ru skie go oraz olim pia da 
ję zy ka bia ło ru skie go.

We wszys t kich szko łach pro wa dzą cych 
na u cza nie ję zy ka mniej szoś ci na ro do wej 
bia ło ru skiej ucz nio wie ma ją moż li wość 
ko rzys ta nia z ofer ty kon kur sów przed mio-
to wych, w tym wo je wódz kie go kon kur su 

War sza wa, ma rzec 2020 r.

Lp. Naz wa jed nos t ki

Licz ba 
ucz niów 

uczą cych 
się ję zy ka 

bia ło ru skie-
go

Licz ba 
ucz niów 

mniej szoś-
ci ogó łem

Licz ba 
ucz niów 
w szko le 
ogó łem

1 Przed sz ko le nr 1 w Haj nów ce 26 26 125

2 Przed sz ko le Sa mo rzą do we nr 14 w Bia łym s to ku 119 119 171

3 Nie pub licz na Szko ła Pod s ta wo wa św. św. Cy ry la 
i Me to de go w Bia łym s to ku 110 131 151

4 Szko ła Pod s ta wo wa w Du bi nach 79 79 178

5 Szko ła Pod s ta wo wa w No wo kor ni nie 23 23 27

6 Szko ła Pod s ta wo wa w Du bi czach Cer kiew nych 54 54 65

7 Szko ła Pod s ta wo wa w Bia ło wie ży 36 36 101

8 Szko ła Pod s ta wo wa im. Par ty zan tów Bra ci M. i A. 
Chrza now skich w Gród ku 80 80 300

9 Szko ła Pod s ta wo wa w Na rew ce 74 74 182

10 Szko ła Pod s ta wo wa nr 3 w Haj nów ce 79 79 141

11 Szko ła Pod s ta wo wa nr 1 im. J. Ku so ciń skie go 
w Haj nów ce 24 24 363

12 Szko ła Pod s ta wo wa nr 2 im. W. Ja gieł ły w Haj nów-
ce 90 90 332

13 Szko ła Pod s ta wo wa nr 4 im. H. Sien kie wi cza w Haj-
nów ce 116 116 537

14 Szko ła Pod s ta wo wa w Czy żach 69 69 121

15 Szko ła Pod s ta wo wa w Klesz cze lach 34 34 103

16 Nie pub licz na szko ła Pod s ta wo wa w Za łu kach 42 42 45

17 Szko ła Pod s ta wo wa im. Bo ha te rów Pow s tań Na ro-
do wych w Szu dzia ło wie 29 29 153

18 Szko ła Pod s ta wo wa im. A. Mic kie wi cza w Ba bi kach 24 25 68

19 Szko ła Pod s ta wo wa w Au gus to wie 83 83 327

20
Szko ła Pod s ta wo wa nr 3 z Do dat ko wą Na u ką Ję-
zy ka Bia ło ru skie go im. J. Kos ty kie wi cza w Biel sku 

Pod la skim
594 594 616

21 Szko ła Pod s ta wo wa nr 4 im. Sy bi ra ków w Bia łym s-
to ku 93 93 486

22 Szko ła Pod s ta wo wa im. gen. Zyg mun ta Ber lin ga 
w Nar wi 63 63 216

23 Szko ła Pod s ta wo wa z Do dat ko wym Na u cza niem Ję-
zy ka Bia ło ru skie go w Or li 71 71 196

24 Szko ła Pod s ta wo wa w Cze rem sze 24 77 148

25 Szko ła pod s ta wo wa im. W. Sy ro kom li w Mi cha ło wie 66 66 423

26 Sto wa rzy sze nie „Edu ka tor” w Łom ży — Szko ła Pod s-
ta wo wa w Orzesz ko wie 22 22 29

27 Nie pub licz na Szko ła Pod s ta wo wa nr 1 św. Abp. Łu-
ka sza Woj no-Ja sie niec kie go w Biel sku Pod la skim 16 16 16

28
II Li ce um Ogól nok sz tał cą ce z Bia ło ru skim Ję zy kiem 
Na u cza nia im. Bro nis ła wa Ta rasz kie wicza w Biel sku 

Pod la skim
264 264 264

29 II Li ce um Ogól nok sz tał cą ce z Do dat ko wą Na u ką Ję-
zy ka Bia ło ru skie go w Haj nów ce 325 325 325

Łącz nie: 2730 2804 6029

Tab. 1.

do wych na u kę ge og ra fi i pań stwa, z któ re go 
ob sza rem kul tu ro wym utoż sa mia się mniej-
szość na ro do wa, w wy mia rze do 30 go dzin 
na II eta pie edu ka cyj nym i do 15 go dzin 
w li ce um ogól nok sz tał cą cym, tech ni kum, 
bran żo wej szko le I stop nia, je że li or gan 
pro wa dzą cy szko łę przyz na go dzi ny na re a li-
zac ję tej na u ki.

Ro dzi ce ucz niów po bie ra ją cych na u kę ję-
zy ka mniej szoś ci na ro do wej bia ło ru skiej nie 
zgła sza li prob le mów do ty czą cych dos tę pu 
do na u cza nia włas ne go ję zy ka, włas nej his-
to rii i kul tu ry oraz ge og ra fi i.

Dy rek to rzy szkół i or ga ny pro wa dzą ce 
nie prze ka zy wa li in for mac ji wska zu ją cych 
na trud noś ci zwią za ne z or ga ni zac ją na u-
cza nia dzie ci i mło dzie ży na le żą cych do 
mniej szoś ci na ro do wej bia ło ru skiej.

2. Na dzór pod la skie go Ku ra to ra Oś wia ty 
nad or ga ni zac ją kształ ce nia mniej szoś ci 
na ro do wych.

W ra mach na dzo ru spra wo wa ne go przez 
Pod la skie go Ku ra to ra Oś wia ty pro wa dzo ne 

jest mo ni to ro wa nie re a li zac ji przez szko ły 
za dań słu żą cych pod t rzy my wa niu po czu cia 
toż sa moś ci na ro do wej ucz niów na le żą cych 
do mniej szoś ci na ro do wych.

Szko ły pro wa dzą ce do dat ko we na u cza-
nie ję zy ka mniej szoś ci są szko ła mi ogól no-
dos tęp ny mi w związ ku z tym są trak to wa ne 
tak sa mo jak in ne szko ły i w sto sun ku do 
nich sto su je się ta kie sa me wy ma ga nia jak 
w przy pad ku wszys t kich szkół.

W to ku na dzo ru pe da go gicz ne go wi zy-
ta to rzy zwra ca ją uwa gę na przes t rze ga nie 
prze pi sów pra wa oś wia to we go, szcze gól-
nie w zak re sie przy dzia łu licz by go dzin na 
na u kę ję zy ka mniej szoś ci oraz właś ci we go 
po dzia łu na gru py.

Przy opi nio wa niu ar ku szy or ga ni za cyj-
nych szkół du ży na cisk jest po ło żo ny na 
kwa li fi  kac je na u czy cie li uczą cych ję zy ków 
mniej szoś ci.

Na te re nie wo je wódz t wa pod la skie go 
Ku ra to rium jest or ga ni za to rem kon kur sów 
przed mio to wych w tym rów nież kon kur su 
ję zy ka bia ło ru skie go, w któ rym bio rą udział 
chęt ni ucz nio wie szkół pod s ta wo wych i gim-

na te mat sta nu edu kac ji mniej szoś ci bia ło ru skiej w Pol s ce
In for mac ja Mi nis t ra Edu kac ji Na ro do wej



5... СУМЕЖЖА, ДОПІСЫ11.10.2020              № 4111.10.2020              № 41

przed mio to we go z ję zy ka bia ło ru skie go. 
W ro ku szkol nym 2018/2019 na eta pie 
szkol nym w kon kur sie ję zy ka bia ło ru skie go 
wzię ło udział 108 ucz niów szkół pod s ta wo-
wych i 25 ucz niów gim naz jów, do stop nia 
re jo no we go zak wa li fi  ko wa ło się 47 ucz niów 
szkół pod s ta wo wych i 8 ucz niów gim naz-
jów, la u re a ta mi zos ta ło 15 ucz niów szkół 
pod s ta wo wych i 8 ucz niów gim naz jów.

W ro ku szkol nym 2019/2020 na eta pie 
szkol nym w kon kur sie ję zy ka bia ło ru-
skie go wzię ło udział 112 ucz niów szkół 
pod s ta wo wych, do stop nia re jo no we go 
zak wa li fi  ko wa ło się 43 ucz niów, do stop nia 
wo je wódz kie go zak wa li fi  ko wa ło się 26 ucz-
niów, la u re a ta mi zos ta ło 16 ucz niów szkół 
pod s ta wo wych.

Ucz nio wie li ce ów ogól nok sz tał cą cych 
uczes t ni czą w olim pia dzie ję zy ka bia ło-
ru skie go. W ro ku szkol nym 2018/2019 
la u re a ta mi zos ta ło 4 ucz niów li ce ów a 15 
ucz niów zos ta ło fi  na lis ta mi eta pu cen t ral-
ne go. W bie żą cym ro ku szkol nym do eta pu 
cen t ral ne go zak wa li fi  ko wa ło się 20 ucz niów 
li ce ów ogól nok sz tał cą cych.

6. Za pew nia nie ucz niom pod ręcz ni ków 
i ma te ria łów me to dycz nych.

Na u cza nie ję zy ka bia ło ru skie go, włas-
nej his to rii i kul tu ry oraz ge og ra fi i Bia ło ru si 
od by wa się na pod s ta wie prog ra mów na u-
cza nia do pusz czo nych do użyt ku przez dy-
rek to ra szko ły. Na u czy cie le re a li zu ją to na u-
cza nie wy ko rzys tu jąc pod ręcz ni ki, ma te ria ły 
edu ka cyj ne oraz ma te ria ły ćwi cze nio we lub 
tez ko rzys ta ją z włas nych, au tor skich za so-
bów po mo cy dy dak tycz nych.

W 2019 r. Mi nis ter stwo Edu kac ji Na ro-
do wej sfi  nan so wa ło pod ręcz ni ki i książ ki 
po moc ni cze przez na czo ne dla bia ło ru skiej 
mniej szoś ci na ro do wej op ra co wa ne przez:

a) Fun dac ję im. Księ cia Kon s tan te go Os t rog-
skie go:

„Rod na ja li ta ra tu ra.” Li te ra tu ra oj czys ta. 
Pod ręcz nik do kształ ce nia li te rac kie go 
i kul tu ral ne go z ję zy ka bia ło ru skie go 
dla kla sy III li ce um ogól nok sz tał cą ce-
go, Jan Kar czew ski,(nr ewi den cyj ny 
w wy ka zie 1083/3/2019);

b) Sto wa rzy sze nie Na Rzecz Dzie ci i Mło-
dzie ży Uczą cych się Ję zy ka Bia ło ru skie go 
„AB-BA”:

Le man tar. Pod ręcz nik do na u ki ję zy ka 
bia ło ru skie go dla kla sy 2. szko ły pod s-
ta wo wej. Wy da nie dru gie pop ra wio ne, 
Ali na Waw rze niuk, nr ewi den cyj ny w wy-
ka zie 1081/2/2019;
Kru ha hod. Pod ręcz nik do na u ki ję zy ka 
bia ło ru skie go dla kla sy 3. szko ły pod s-
ta wo wej. Wy da nie dru gie pop ra wio ne, 
Ali na Waw rze niuk nr ewi den cyj ny w wy-
ka zie 1081/3/2019;
Ze szyt ćwi czeń do na u ki ję zy ka bia ło-
ru skie go dla kla sy 2. szko ły pod s ta wo-
wej. Wy da nie pier w sze, Ali na Waw rze-
niuk;
Sce na riu sze lek c ji ję zy ka bia ło ru skie go 
dla kla sy 1 szko ły pod s ta wo wej. Wy da-
nie dru gie pop ra wio ne, Ali na Waw rze-
niuk.

Dys t ry buc ja pod ręcz ni ków i ksią żek 
po moc ni czych od by wa się pop rzez Ku ra to-
rium Oś wia ty w Bia łym s to ku. Szko ły ot rzy-
mu ją pod ręcz ni ki nie od p łat nie. Bez p łat ne 
egz. pod ręcz ni ków i ze szy tów ćwi czeń są 
przez na czo ne dla bib lio tek szkol nych, do 
wy ko rzys ta nia przez na u czy cie li i ko lej ne 
rocz ni ki ucz niów dek la ru ją cych przy na leż-
ność do bia ło ru skiej mniej szoś ci na ro do-
wej.

W ro ku szkol nym 2019/2020 pod ręcz ni ki 
i książ ki po moc ni cze dla kla sy II i III szko ły 
pod s ta wo wej do na u ki ję zy ka bia ło ru skie go 
zos ta ły do dnia 17 stycz nia 2020 r. roz dys-
po no wa ne do 25 szkół pod s ta wo wych, sto-
sow nie do zgło szo ne go za pot rze bo wa nia. 
Do szkół prze ka za no po 570 egz. pod ręcz ni-
ków „Le man tar” i „Kru ha hod” oraz 970 egz. 
ze szy tu ćwi czeń, na to miast po 30 egz. ww. 
pod ręcz ni ków i ze szy tu ćwi czeń po zos ta-
wio no w Ku ra to rium Oś wia ty w Bia łym s to ku 
— ja ko re zer wę do wy ko rzys ta nia w naj b liż-
szym cza sie.

Po nad to do szkół prze ka za no 470 egz. 
pod ręcz ni ka Rod na ja li ta ra tu ra. Li te ra tu ra oj-
czys ta. Pod ręcz nik do kształ ce nia li te rac kie-

1.

1.

2.

3.

4.

go i kul tu ral ne go z ję zy ka bia ło ru skie go dla 
kla sy III li ce um ogól nok sz tał cą ce go, na to-
miast 30 egz. po zos ta wio no w Ku ra to rium 
Oś wia ty w Bia łym s to ku — ja ko re zer wę do 
wy ko rzys ta nia w naj b liż szym cza sie.

Po nad to, na przyk ład II Li ce um Ogól nok-
sz tał cą ce z Bia ło ru skim Ję zy kiem Na u cza-
nia im. Bro nis ła wa Ta rasz kie wi cza w Biel-
sku Pod la skim ot rzy ma ło, w od po wied niej 
licz bie i nie od p łat nie, „His to rię Bia ło ru si” 
Eu ge niu sza Mi ro no wi cza, wy da ną w ję zy ku 
pol skim i ję zy ku bia ło ru skim.

7. Za pew nia nie szko łom od po wied nio 
przy go to wa nej kad ry na u czy ciel skiej.

W szko łach pro wa dzą cych do dat ko wą 
na u kę ję zy ka bia ło ru skie go zat rud nie ni są 
na u czy cie le po sia da ją cy wy ma ga ne kwa li-
fi  kac je. Do Pod la skie go Ku ra to ra Oś wia ty 
w os tat nich la tach nie wpły nę ły in for mac je 
o bra kach kad ro wych na u czy cie li uczą cych 
ję zy ka bia ło ru skie go oraz his to rii i kul tu ry 
mniej szoś ci bia ło ru skiej.

Na u czy cie le ję zy ka bia ło ru skie go mo gą 
ko rzys tać z po mo cy do rad ców me to dycz-
nych, zat rud nio nych w Cen t rum Edu kac ji 
Na u czy cie li w Bia łym s to ku. Pa ni Jo lan ta 
Gry go ruk peł ni fun k c ję do rad cy me to dycz ne-
go ję zy ka bia ło ru skie go.

Na u czy cie le ję zy ka bia ło ru skie go sys te-
ma tycz nie uczes t ni czą w róż nych for mach 
do sko na le nia za wo do we go, np.:

war sz ta ty me to dycz ne — „Re a li zac ja 
pod s ta wy prog ra mo wej z ję zy ka mniej-
szoś ci na ro do wej na róż nych eta pach 
kształ ce nia”,
war sz ta ty szko le nio we — „Me to da pro-
jek tu w na u cza niu ję zy ka bia ło ru skie go, 
his to rii i kul tu ry mniej szoś ci bia ło ru-
skiej w Pol s ce”,
se mi na rium dla na u czy cie li ję zy ka 
bia ło ru skie go z Pol ski pt. „Ak tu al ny ja 
py tan ni wy wu czen nia su czas naj bie ła ru-
skaj mo wy” w Miń sku (Cer ty fi  kat Mi nis-
ter stwa Edu kac ji Re pub li ki Bia ło ruś),
szko le nia me to dycz ne — „Bia ło ru skie 
tra dyc je we sel ne”, „Bia ło ru skie ob rzę dy 
wio sen ne” i „Kul tu ra nie wyk lu cza”,
udział w II Nie kon fe ren c ji Ed camp Be la-
rus w Miń sku,
pię ciod nio we kur sy dla na u czy cie li ję zy-
ka bia ło ru skie go w Miń sku.

8. Or ga ni zac ja wa ka cyj nych wy jaz dów 
ucz niów na Bia ło ruś.

Wy jaz dy na Bia ło ruś ze szkół pro wa dzą-
cych na u cza nie ję zy ka bia ło ru skie go od by-
wa ją się zaz wy czaj w trak cie ro ku szkol ne-
go i ma ją for mę wy cie czek zag ra nicz nych. 
W ro ku szkol nym 2018/2019 zor ga ni zo wa-
no 15, a w ro ku szkol nym 2019/2020-14 
ta kich wy jaz dów. Szko ły na u cza ją ce ję zy ka 
bia ło ru skie go nie zgła sza ły do wy ka zu pro-
wa dzo ne go przez KO or ga ni zac ji wy po czyn-
ku let nie go na Bia ło ru si. Or ga ni za to rem ta-
kie go wy po czyn ku w ro ku 2018 (dwie for my 
wy po czyn ku) i 2019 (je den wy po czy nek) był 
Urząd Mias ta Bielsk Pod la ski.

9. In ne dzia ła nia szkół na rzecz ucz niów 
na le żą cych do bia ło ru skiej mniej szoś ci 
na ro do wej.

Do dat ko we za ję cia dla ucz niów: ko ła 
te at ral ne, chór szkol ny, ko ła ję zy ka 
bia ło ru skie go, ko ła re gio nal ne, ko ła 
tań ca bia ło ru skie go, za ję cia te at ral ne 
w ję zy ku bia ło ru skim, za ję cia mu zycz-
ne, zes po ły wo kal ne, za ję cia ta necz ne 
— zes pół „Pad la ski Wia nok”, war sz ta ty 
et nog ra fi cz ne „Tu taj się uro dzi łem”, 
spot ka nia Klu bu Dy sku syj ne go AB-By 
„Po roz ma wiaj my o...”, spot ka nia dla 
ucz niów i ro dzi ców „Śpie waj my ra zem”, 
ko ło olim pij skie przy go to wu ją ce ucz-
niów do udzia łu w olim pia dzie ję zy ka 
bia ło ru skie go, stu dio fol k lo ru „Że u ży ki” 
oraz zes pół wo kal no-in s t ru men tal ny.
Re a li zac ja pro jek tów edu ka cyj nych: 
„Ob rzę dy i oby cza je pog ra ni cza Pol sko 
Bia ło ru skie go Na rew ka — Pru ża ny”, 
„Poz na je my sie bie wza jem nie — edu-
kac ja kul tu ro wa mło dzie ży pol skiej 
i bia ło ru skiej w re gio nie Pusz czy Bia ło-
wie skiej” (Sta ro stwo Po wia to we w Haj-
nów ce), „Za pom nia ny ta jem nic czar” 
(Mu ze um i Oś ro dek Kul tu ry Bia ło ru skiej 

—

—

—

—

—

—

a)

b)

w. we wspom nie niach przed s ta wi cie li 
mniej szoś ci bia ło ru skiej”, kon kurs re cy-
ta tor ski „Trój g łos po e tyc ki”, Re pub li kań-
ska Olim pia da z Ję zy ka Bia ło ru skie go.

10. Fi nan so wa nie za dań szkół 

W al go ryt micz nym po dzia le kwo ty częś ci 
oś wia to wej sub wen c ji ogól nej dla jed nos-
tek sa mo rzą du te ry to rial ne go na rok 2018 
i 2019, w od nie sie niu do ucz niów mniej szoś-
ci na ro do wych i et nicz nych oraz spo łecz-
noś ci pos łu gu ją cej się ję zy kiem re gio nal-
nym uw z g lęd nio no nas tę pu ją ce wa gi dla 
ucz niów na le żą cych do da nej mniej szoś ci 
na ro do wej lub et nicz nej oraz spo łecz noś ci 
pos łu gu ją cej się ję zy kiem re gio nal nym oraz 
dla ucz niów po cho dze nia rom skie go, dla 
któ rych szko ła po dej mu je do dat ko we za da-
nia edu ka cyj ne:

w po dzia le sub wen c ji na rok 20184: 
P19, P20, P21, P22,
w po dzia le sub wen c ji na rok 20195: 
P22, P23, P24, P25,
w po dzia le sub wen c ji na rok 20206: 
P24, P25, P26, P27.

Przyz na nie pier w szych trzech wag uza-
leż nio ne jest od licz by ucz niów w da nej 
szko le na le żą cych do da nej mniej szoś ci 
na ro do wej lub et nicz nej oraz spo łecz noś ci 
pos łu gu ją cej się ję zy kiem re gio nal nym, dla 
ucz niów po cho dze nia rom skie go. Na to-
miast wa gi P22 (2018 r.), P25 (2019 r.) oraz 
P27 (2020 r.) zos ta ły na li czo ne dla ucz niów 
od dzia łów i szkół z na u cza niem w ję zy ku 
mniej szoś ci na ro do wej lub mniej szoś ci 
et nicz nej bądź w ję zy ku re gio nal nym oraz 
dla ucz niów od dzia łów i szkół, w któ rych za-
ję cia edu ka cyj ne pro wa dzo ne są w dwóch 
ję zy kach: pol skim oraz ję zy ku mniej szoś ci 
lub ję zy ku re gio nal nym, bę dą cym dru gim ję-
zy kiem na u cza nia7.

Op ra co wa no w De par ta men cie Kształ ce-
nia Ogól ne go we współ p ra cy z De par ta men-
tem Prog ra mów Na u cza nia, Pod ręcz ni ków 
i In no wac ji oraz De par ta men tem Współ p ra-
cy z Sa mo rzą dem Te ry to rial nym

•

•

•

Rok bu dże to wy 2017 2018 2019 
Licz ba ucz niów ob ję tych 
na u cza niem ję zy ka bia ło-

ru skie go8
2661 2637 2594

Do dat ko wa kwo ta częś ci 
oś wia to wej sub wen c ji 

ogól nej (w tys. zł) na li czo-
na dla or ga nów pro wa-

dzą cych szkół, w któ rych 
zor ga ni zo wa no na u cza-
nie ję zy ka bia ło ru skie go

11.733 10.936 11.298

w Haj nów ce), „Spot ka nia z ludź mi 
dzia ła ją cy mi na rzecz roz wo ju kul tu ry 
bia ło ru skiej”, „Tran s g ra nicz ne tra dyc je 
w kon tek ś cie his to rycz nym i współ czes-
nym prze ka zie mło de mu po ko le niu” 
(pro jekt współ p ra cy z Bia ło ru sią), „Śla-
da mi przesz łoś ci, car ski pa łac w Bia-
ło wie ży”, Za ba wa za pus to wa „Mas le-
ni ca” — za cho wa nie daw nych tra dyc ji 
i zwy cza jów”, war sz ta ty dzien ni kar skie 
„Sus t re czy Zor ki” (we współ p ra cy z Ra-
dą Prog ra mo wą Ty god ni ka Ni wa), „Przy-
rod ni cza skar b ni ca po nad gra ni ca mi” 
(pro jekt edu ka cyj ny re a li zo wa ny w ra-
mach „Prog ra mu Pol ska — Bia ło ruś 
— Uk ra i na 2014-2020”), „Mniej szoś ci 
na ro do we bo gac t wem Eu ro py” (pro jekt 
współ fi  nan so wa ny w ra mach prog ra mu 
Unii Eu ro pej skiej „Eras mus+”).
Wy ciecz ki edu ka cyj ne: rajd ro we ro wy 
do skan se nu wiej skie go (daw na cha ta 
bia ło ru ska) w No wo be re zo wie, wy jazd 
do Brześ cia na Mię dzy na ro do wą Kon-
fe ren c ję „Z na u ką w ży cie” or ga ni zo wa-
ną przez II Ob wo do we Li ce um im. M. 
Ma sze ro wa, wy ciecz ka do bia ło ru skiej 
częś ci Pusz czy Bia ło wie skiej i wi zy ta 
w sie dzi bie bia ło ru skie go Dziad ka Mro-
za, „Szla kiem sak ral nym na wschód” 
— wy ciecz ka do pra wos ław nych mo-
nas te rów w Sa kach i Za le sza nach, wy-
ciecz ka do No we go Lew ko wa (udział 
w war sz ta tach ku li nar nych, wy pie ku 
chle ba i poz na nie eu ro re gio nu Pusz czy 
Bia ło wie skiej), wy ciecz ka do Orzesz-
ko wa (Cha ta Ba by Ja gi — na rzę dzia 
i przed mio ty co dzien ne go użyt ku), do 
Bia ło wie ży (Sio ło Bu dy — tra dy cyj na 
kuch nia bia ło ru ska — war sz ta ty),do 
Sup raś la i Kru szy nian ( róż no rod ność 
kul tur Pod la sia ).
Współ p ra ca z or ga ni zac ja mi mniej szoś-
ci na ro do wych i szko ła mi par t ner ski mi 
na Bia ło ru si: Mu ze um Kul tu ry Bia ło ru-
skiej w Haj nów ce, Fun dac ja na Rzecz 
Bu do wy Ot war te go Spo łe czeń stwa 
ONI TO MY, Bia ło ru skie To wa rzy stwo 
Spo łecz no-Kul tu ral ne w Bia łym s to ku, 
Sto wa rzy sze nie na rzecz Dzie ci i Mło-
dzie ży Uczą cych Się Ję zy ka Bia ło ru-
skie go AB-BA w Bia łym s to ku, Cen t rum 
Edu kac ji i Pro moc ji Kul tu ry Bia ło ru skiej 

w Szczy tach, Ga le ria im. Ta ma ry So ło-
nie wicz w Na rew ce, Re dak c ja Ga ze ty 
„Ni wa”, Ra dio Rac ja, bia ło ru ska sek c ja 
Ra dio Bia łys tok, Te le wiz ja Bieł sat, Cen-
t rum Kul tu ry Bia ło ru si w War sza wie, 
Sto wa rzy sze nie „Na sza Szko ła”, kon-
su lat Bia ło ru si, Oś ro dek Pog ra ni cze 
w Sej nach, Fun dac ja Vil la Sok ra tes, Mi-
nis ter stwo Edu kac ji Re pub li ki Bia ło ruś, 
Am ba sa da Re pub li ki Bia ło ruś w Pol s ce, 
„SZCZY TY” — Zwią zek na Rzecz Edu-
kac ji i Pro moc ji Kul tu ry Bia ło ru skiej, 
Sto wa rzy sze nie Li te rac kie „Bia ło wie ża”, 
Bia ło ru skie To wa rzy stwo His to rycz ne, 
Szko ła Śred nia w Dmit ro wi czach na Bia-
ło ru si (re jon ka mie niec ki), II Ob wo do we 
Li ce um im. M. Ma sze ro wa w Brześ ciu, 
Śred nia Szko ła nr 1 w Kob ry niu.
Udział ucz niów w kon kur sach, przeg-
lą dach, fes ti wa lach: ogól no pol ski 
kon kurs „Poz naj Bia ło ruś”, kon kurs 
re cy ta tor ski „Oj czys te Sło wo”, kon kurs 
bia ło ru skiej pro zy i po ez ji „De biu ty”, 
kon kurs „Ga wę dy Bia ło ru skiej,” ogól no-
pol ski fes ti wal „Pio sen ka Bia ło ru ska”, 
fes ti wal „Haj now skie Spot ka nia z Ko-
lę dą Pra wos ław ną”, Olim pia da Ję zy ka 
Bia ło ru skie go, kon kurs re cy ta tor ski 
„Sło wo sce nicz ne”, „Prze mia ny spo łecz-
no-po li tycz ne w Pol s ce i re gio nie pod-
la skim w la tach osiem dzie sią tych XX 

c)

d)

e)

1 Dz. U. z 2017 r. poz. 823 tj.
2 Dz.U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.
3 In for mac ja Pod la skie go Ku ra to ra Oś-

wia ty z dnia 6.03.2020 r.
4 Roz po rzą dze nie Mi nis t ra Edu kac ji 

Na ro do wej z dnia 15 grud nia 2017 r. 
w spra wie spo so bu po dzia łu częś ci 
oś wia to wej sub wen c ji ogól nej dla 
jed nos tek sa mo rzą du te ry to rial ne go 
w ro ku 2018 (Dz. U. 2017, poz. 2395).

5 Roz po rzą dze nie Mi nis t ra Edu kac ji 
Na ro do wej z dnia 18 grud nia 2018 r. 
w spra wie spo so bu po dzia łu częś ci 
oś wia to wej sub wen c ji ogól nej dla 
jed nos tek sa mo rzą du te ry to rial ne go 
w ro ku 2019 (Dz. U. 2018, poz. 2446 
z późn. zm.).

6 Roz po rzą dze nie Mi nis t ra Edu kac ji 
Na ro do wej z dnia 12 grud nia 2019 r. 
w spra wie spo so bu po dzia łu częś ci 
oś wia to wej sub wen c ji ogól nej dla 
jed nos tek sa mo rzą du te ry to rial ne go 
w ro ku 2020 (Dz. U. 2019, poz. 2446).

7 Ucz nio wie prze li cze ni wa ga mi P22 
(2018r.), P25 (2019 r.) oraz P27 (2020 
r.) wys tę pu ją w wa gach P19-P21 
(2018 r.), P22-P24 (2019 r.) oraz P24-
P26 (2020 r.)

8  Do sub wen c ji nie wli cza się dzie ci 
w przed sz ko lach.
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 41-20

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 25 кастрычніка 2020 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Ад каз на за гад ку № 37: сэр ца. 
Уз на га ро ду, ка ля ро выя алоў кі, 

вый г раў Кац п эр Іва нюк. 
Він шу ем!

    

Чор ны, ды не грак, ра га-
ты ды не бык, шэсць ног 
без ка пыт, ідзе — зям лі 
не дзя рэ.
   Ж..

Міра Лукша

Квінтэт Юлі
Коцік шчаслівы,
чухае яго за вушкам Юля.
Коцік куслівы,
ён кусае Юлю як матулю.
Коцік рабенькі,
чорна-белы з плямачкай 

над вокам,
коцік маленькі,
ды ўчарэпкаецца і з падскокам.
Коцік міленькі,
і найлепш яму там на каленках.
Коцік хвастаты,
з мушкай як у арыстакрата,
блізнюк кацюга,
пяе мурмуры, кашэчы братка.
Не валацуга
той коцік-дзедка 

ў чорным фраку,
глядзяць праз пальцы
з Юляй-падругай
на  трыо мальцаў...
Чатыры міскі,
ну а пятая – самой матулі.
Хто есць без лыжкі,
а маленькай лыжачкай 

есць Юля.
Еж, мацуйся ты,
мецьмеш сілы і да зорак трапіць,
анёлы ж – каты:
дом твой ахінуць пячаткі лапкі.

Ну та ко га пры ві тан ня я ні дзе яш чэ 
па чу ла!

— Pro sze pa ni, а я — бе ла рус! — за я-
віў Воў ка Сан д рус і па ля цеў да хлап цоў-
скай кам па ніі.

Спа чат ку хлоп цы тры ма лі ся збо ку, 
больш цяг ну ла іх да гім на стыч ных пры-
лад, вы стаў ле ных на школь най пля цоў-
цы. Дзяў чат кі тым ча сам вя ноч кам ак ру-
жы лі на стаў ні цу і шча бя та лі як пту ша ня-
ты, не па кі да ю чы ні ад ной се кун ды для 
пе ра дыш кі. Ад ра зу ста ла яс на, што яны 
ве да юць усе бе ла ру скія пес ні. Спа чат ку 
пад пе лі „Жу ка-Жу ко ві ча”, да лей „Ла с я нят 
з Ла сі нян” і „Ко ці ка мар кот на га”, яко му 
не спа ла ся, бо ён на ду маў ся жа ніц ца... 
Ве да лі так са ма аў тар ку, на шу Мі ру Лук-
шу! За тым пай ш лі вер шы кі і ра сказ пра 
іх ро лі ў тэ ат раль ных спек так лях. І пра 
«Пад ляш скі вя нок», у якім тан чаць дзяў-
ча ты.

— А які за раз вы ву ча е це та нец? 
— спы та лі ся мы.

— Бе ла ру скі та нец «Ко шы кі», — ад ка-
за лі мне хо ры кам.

Як раз на днях, 3 каст рыч ні ка г.г., тан-

Ма ці па шы ла бел-чыр во на-бе лы сцяг і мы па ве сі лі ў ак не кла са 
(Рэ пар таж з су стрэ чы ў чац вёр тым «а» кла се, што ў бе ла стоц кай «чац вёр цы»)

ца валь ны ан самбль «Пад ляш скі вя нок» 
ад зна чыў свой пер шы юбі лей — пяць 
га доў іс на ван ня. За гэ ты час яны ста лі 
вя до мы мі і зве да лі шмат га ра доў і кра ін, 
аб тан ца ва лі шмат ме ра пры ем стваў.

Ме на ві та з тэ мы па да рож жаў мы па-
ча лі і на шу суст рэ чу — дзе хто быў, што 
за па мя таў, ча му на ву чыў ся ў час ка ні ку-
лаў. Пра свае па да рож жы дзе ці рас па вя-
лі ўжо ў час пер шых уро каў.

— Я пад вя лі кім ура жан нем прэ зен-
та цыі, якую зра бі ла Воль га Сце па нюк, 

— ка жа на стаў ні ца Алі на Ваў ра нюк. 
— Яна пры нес ла па кет ка мень чы каў 
з-над мо ра і шмат ча го ра ска за ла. Ды ка-
ры ста ла ся та кім ба га тым слоў ні кам, што 
ўсе гля дзе лі і слу ха лі як за ча ра ва ныя. 
Ха чу так са ма ска заць, што ў чац вёр тым 
«а» кла се вель мі ра зум ныя дзе ці. Я спа-
дзя ю ся, што ў на ступ ным кла се ўсе яны 
пры сту пяць да прад мет на га кон кур су.

— А ска жы, ад куль ты пры вез ла ка-
мень чы кі? — спы та лі мы Олю.

— Я ад па чы ва ла над мо рам у Літ ве. 

І мы сям’ ёй па ду ма лі, каб не куп ляць 
ца цак і па мя так зроб ле ных ру ка дзель ні-
ка мі. А про ста... са мі прыд ба ем неш та ці-
ка вае. І мне спа да ба лі ся ка мень чы кі на 
пля жы Бал тый ска га мо ра. Там бы лі ўсе 
ко ле ры і фор мы, і на ват бур ш тын. Мне 
вель мі ха це ла ся па ка заць свой скарб 
сяб рам на ўро ках з па няй Алі най.

Дзе ці чац вёр та га «а» — Зо ся Га лу-
боў ская, Юля Алек ся юк, Зо ся Гры га рук, 
Дар’я Пят роў ская, Ган на Са ла ду ха, 
Воль га Сце па нюк, Леў Дам б роў скі, Пят-
русь Пап лаў скі, Шы ман Са доў скі і Воў ка 
Сан д рус — пра хо дзяць асаб лі вы тэст. Іх 
заў ва гі, ці ка васць, кем лі васць і па чуц цё 
гу ма ру на стаў ні ца «за пі са ла» ў пад руч-
нік па бе ла ру скай мо ве для чац вёр та га 
кла са. У пла нах так са ма за піс пе сень 
з фа наг ра май для чац вёр та га кла са. Пра-
ца для за пі су ўжо па ча ла ся, на шы сяб ры 
як раз вы ву ча юць пес ню «Ве ра сень, 
поз няя па ра» на сло вы і му зы ку Вік та ра 
Шал ке ві ча.

— А ў ста рэй шых кла сах дзе ці вель мі 
хо чуць раз маў ляць пра па дзеі ў Мін ску, 
— ад зна чае на стаў ні ца. — Яны га на рац-
ца людзь мі, якія пра я ві лі ад ва гу і да ма-
га юц ца дэ ма кра тыч ных пе ра мен. Гэ ты 
го нар ад чу ва юць усе. На пры клад, ад на 
пя цік лас ні ца пры нес ла нам па да ру нак. 
Яе ма ма па шы ла бел-чыр во на-бе лы 
сцяг, які мы па ве сі лі ў ак не кла са. За раз 
хто не ідзе — ба чыць. А пер шы клас 
дык зу сім нез вы чай ны! Там аж но 21 ву-
чань і аж но шас цё ра дзя цей з Бе ла ру сі. 
Баць кі ра зу ме юць, што гэ та важ на.

Фо та і тэкст
 Ган ны КАН Д РА ЦЮК
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За поў ні це клет кі бе ла ру скі мі сло-
ва мі. Ад ка зы, з нак ле е ным кан т роль-
ным та ло нам, на пра ця гу трох тыд-
няў даш лі це ў „Зор ку”. Тут ра зыг ра ем 
ці ка выя ўзна га ро ды.

Ад каз на кры жа ван ку № 37-20: 
Па ле на, верш, га нак, ска ла, Об, 

корт, Ала, каш тан, ер, гуз, ара, зда бы-
ча, на. Во чы, газ, курд, ар, сказ, кош, 
гарт, Ал тай, лу на, Ас, ко лер, ба ра да.

Уз на га ро ду, бе ла ру скія лі тар кі 
на кам п’ ю тар ную кла ві я ту ру, вый-
г ра ла Ма ры ся Крот. Він шу ем!

Вяр ба — яе вель мі лю бі лі 
і ша на ва лі на шы прод кі і на дзя-
ля лі жа но чы мі ат ры бу та мі. Пер-
шыя ко ці кі на га лін ках лі чы лі 
не толь кі прык ме тай вяс ны, але 
іх ска ры стоў ва лі ў на род ным 
ле ка ван ні ад пе ра пу даў і ля-
ку. Асаб лі вую моц ме лі квет кі 
вяр бы, ас ве ча най на Вер б ні цу. 
Ме на ві та з га лін ка мі вяр бы, 
а не паль мы, ідуць і су час ныя 
бе ла ру сы ў цар к ву на Вер б ні цу. 
Бу кет з га лі нак вяр бы звы чай на 
пры аз доб ле ны стуж ка мі і су хі мі 
квет ка мі гэ та бе ла ру скі за мен-
нік той гі ста рыч най паль мы, 
з якой яў рэі ві та лі ўезд Ісу са 
Хры ста ў Іе ру са лім.

Бе ла ру сы, як прак тыч ны на-
род, ска ры стоў ва лі ас ве ча ную 
вяр бу дзе ля зда роў’я і пос пе хаў. 
Яны сця ба лі адзін ад на го вет ка-
мі па на гах і ру ках, са сло ва мі: 
Вяр ба, б’е — не я б’ю, за ты-
дзень Вя лік дзень, будзь ба га та 
як зям ля, будзь бя гу ча як ва да, 
будзь вя сё ла як вяс на, будзь зда-
ро ва як ка ро ва...! 

Вяр ба лёг ка пры жы ва ец ца 
і хут ка рас це. Лю дзі ве ры лі, што 
ка лі ўват к нуць у зям лю ас ве ча-
ную га лін ку вяр бы, з яе з вы рас-
це дрэ ва, пад якім ут во рыц ца 
кры ні ца. Яна вы ра туе ў ча сы за-
су хі і по шас ці, якая заб рудж ва ла 
ка ло дзе жы і рэ кі. Так са ма з ас ве-
ча най вяр бой вы га ня лі на Юр’я 
ка роў і аве чак, а пас ля за хоў ва лі 
яе ўвесь год за аб ра за мі. Га лін кі 
пас ля спаль ва лі ў печ цы, каб не 
апа га ніць ас ве ча на га рэк ві зі ту.

Вяр ба для на шых прод каў 
бы ла не ад наз нач ным дрэ вам. 
Ча сам яе лі чы лі пры тул кам для 
чар цей і ру са лак. Ме на ві та за 
га лін кі вяр бы чап ля лі свае ко сы 
ру сал кі, каб гуш кац ца і смя яц-
ца пра цэ лы ру саль ны ты дзень. 
Лю дзі ба я лі ся асаб лі ва ста рой 
вяр бы з дуп лом. Там, лі чы лі 
ў на ро дзе, ха ва юц ца злос ныя 
ня чыс ці кі. Іх за да чай бы ло па-
ло хаць ван д роў ні каў і пе раб лыт-
ваць ім да ро гі. Каб зас це раг чы ся 
ад не чыс ці, па да рож ні кі бра лі 
з са бой ко ці кі вяр бы, ас ве ча най 
на Вер б ні цу, і чап ля лі іх на гру-
дзях у якас ці аму ле та.

У за мо вах вяр ба ча ста з’яў ля-
ец ца сво е а саб лі вым свяш чэн-
ным цэн т рам: На мо ры, лу ка-
мор’і ста іць вяр ба, на ёй сем сот 
гал ля, а ў тым гал лі зві та ла пу-
хо ва гняз до, а ў тым гняз дзе ля-
жыць Ева-ца ры ца....»

Ча ста пад выг ля дам вяр бы 
ў пес нях, каз ках і ле ген дах ха-
ва ец ца неш час лі вая дзяў чы на, 
якая, каб ура та вац ца ад за муж-
жа з ня лю бым і ста рым жа ні-
хом, пе рат ва ра ец ца ў дрэ ва.

На Па лес сі па раў ноў ва лі па хі-
ле ную над ва дой вяр бу з са мот-
най ма ці, якая стра ці ла дзя цей.

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

гак

Пар ме за на выя чып сы 
з рым скім кро пам

Чып сы звы чай на лі чаць нез да ро вай 
ядой, ад якой пух не жы во цік і хо чац ца 
спаць. Мы ад нак пра па ну ем раз ві тац-
ца з гэ тым мі фам. Рэ цэпт мы знай ш лі 
(і спрак ты ка ва лі) у ку лі нар ным да вед ні-
ку Ру ды Ба се ра для гур ма наў і ага род ні-
каў «Зёл ка вае шчас це». На шы чып сы не 
толь кі раз бу дзяць сма ка выя рэ цэп та ры, 
але і па зі тыў на паў п лы ва юць на пра цу 
страў ні ка і кі шак. Усё дзя ку ю чы дроб-
най прып ра ве — зяр нят кам рым ска га 
кро пу. Ужо ста ра жыт ныя на ро ды лі чы лі, 
што спа жы ван не рым ска га кро пу не 
толь кі пап раў ляе смак, але і аб васт рае 
зрок.

Ува га для тых, хто не лю біць пя ку ча га 
пер чы ку чы лі: мож на па ка ры стац ца су-
ша ны мі па мі до ра мі.

Склад ні кі,
200 грам сы ру пар ме за ну,
2 лыж кі зяр ня так рым ска га кро пу,
3 су ша ныя пер чы кі чы лі

Наг рэй це ду хоў ку (пя кар нік) да 200оС 
і пад рых туй це дзве бляш кі з па пе рай 
для пя чэн ня. Сцёр ты на буй най тар цы 
сыр лы жач кай да гар ба ты на сып це коп-

чы ка мі на па пе ру і рас п ляш чы це ў круг-
ляч кі. Зяр нят кі рым ска га кро пу і пер чык 
ра зат ры це ў ступ цы ды па сып це імі круг-
ляч кі з пар ме за ну. Чып сы пя чэм 5 хві лін 
(!). Да стаў шы чып сы з пе чы, па кінь це іх 
на бляш цы, па куль пра сты нуць.

Зер не рым ска га кро пу як і апош нія 

склад ні кі да ста нем у мар ке це, а рым скі 
кроп (ko pe rek anyż ko wy) — у ап тэ цы. 
Ла су нак фай на са ма стой на пад рых та-
ваць на дзень на ро дзі наў, або на пік нік 
з сяб ра мі.

Пас ма ку еш раз і паль чы кі аб лі жаш!
(гак)

Toast

Ty

Dostatek
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Але каб лю дзей лепш адур ма ніць сва ім 
са вец кім ла дам і па рад кам, ула ды хіт ра, 
прыт вор на з пра я вай чы стай ма ні пу ля цыі 
і аб ма нам 22 каст рыч ні ка 1939 го да сар-
га ні за ва лі вы ба ры мяс цо вых на род ных 
дэ пу та таў, каб на веч на праг лы нуць За ход-
нюю Бе ла русь, у тым лі ку на ша Пад ляш-
ша. І яс на, так як у са вец кім па рад ку, мы 
ўсе пра га ла са ва лі «Так». І мы ста лі гра ма-
дзя на мі «Шы ра кой стра ны ма ёй рад ной, 
дзе так воль на ды шыт ча ла век». І хі ба 
на све це ня ма та кой дзяр жа вы, дзе так 
воль на-свад бод на ды хае ча ла век. Там мо 
ў ла ге рах, тур мах па вет ра та кое пры ем нае 
і па ху чае, як мёд. Хто ве дае? Мо і так.

І сён ня ў Бе ла ру сі, дзе пра віць Лу ка шэн-
ка (і хі ба ў Ра сіі) дзень 17 ве рас ня з’яў ля-
ец ца вя лі кім свя там і лю дзі не пра цу юць 
(мо ў Ра сіі не) і гэ ты дзень у іх няй гі сто рыі 
і ва ўсіх эн цык ла пе ды ях на зы ва ец ца: 
Выз ва лен не За ход няй Бе ла ру сі і Ук ра і ны. 
А ска жы там пуб ліч на, што гэ та бы ла са-
вец кая аку па цыя на шай зя мель кі, дык 
ад ра зу за су дзяць і тра піш у тур му. Што ж, 
наш ге рой Аляк сандр Ры го ра віч Лу ка шэн-
ка нез дар ма вы ста віў у Свіс ла чы пом нік 
свай му да ра го му па ду ху і дзей нас ці дру гу 
і на стаў ні ку Ста лі ну. І яго ўро кі піль на сце-
ра жэ — най перш тап таў шы шпар ка на гою 
род ную бе ла ру скую мо ву і яе пра я вы. Та-
ко га «зма га ра» хі ба ня ма ні дзе ў све це.

Не ка то рыя на шы лю дзі спа чат ку на ват 
зна хо дзі лі пра цу і на чы гун цы, як чы гу нач-
ні кі, ці неш та па доб нае, але ка рот кая бы ла 
іх пра ца; трэ ба бы ло ўзмац няць аба ра наз-
доль насць но вай кра і ны і трэ ба вы ка наць 
план — вы ваз ку фу ра мі вы ра за ную ў пуш-
чы і ле се драў ні ну, а так са ма і ка мен не, ды 
ча ста ў да лё кія мяс ці ны. На ся лян так са-
ма бы лі на кі ну ты вя лі кія па дат кі і нак ла-
дзе ны па стаў кі збож жа і мя са; так каб хут-
чэй заг наць іх у лю бі мы кал гас. У Ду бі чах 
не ўспе лі яго ар га ні за ваць.

Яс на, бы ла выб ра на ў нас і но вая ўла да. 
Трох дэ пу та таў: Тра фім Пан фі люк, Іван 
Чык він (брат Ар цё ма) і Па нас Іва нюк. Ме лі 
яны і сва іх па моч ні каў. Яны ве ры лі ў но-
вую ўла ду і яе ідэі, але ста ра лі ся, каб бы ло 
як най лепш, але гэ та бы ло не так лёг ка, бо 
сцер лі ся дзве сі лы: даб ра і зла, і апош няе, 
на жаль, да мі на ва ла. І на шы лю дзі даў жэй-
шы час ве ры лі са вец кай пра па ган дзе аб 
даб ра бы це са вец кіх гра ма дзян, па куль 
са мі не апяк лі ся на га ра чым вог ніш чы жа-
лез на га рэ жы му. Роз най мас ці агі та та ры 
за клі ка лі лю дзей на лёг кі хлеб у шах ты на 
Дан ба се: маў ляў, там за ро бак та кі вя лі кі, 
што на ўсё хо піць — і на хлеб, і да хле ба, 
на ква тэ ру амаль да рэм ную, а ў ма га зі нах 
там столь кі даб ра, што сце ны аж ло па юц-
ца. І не ка то рыя з на шых ся лян, і пе ра важ-
на з бяд ней шых ся мей стваў, спа ку сі лі ся 
на гэ тыя абя цан кі і па е ха лі на лёг кі хлеб, 
а бы лі гэ та Іван Кі ры люк, Аляк сей Хі лі ма-
нюк, Іван Ха мі чук, Мі ка лай Кі ры люк сын 
Ак сен ція з жон кай Ма ры яй. І за е ха лі, і ад 
та го, што ўба чы лі, ва ла сы на га ла ве ды-
бам ста лі.

У шах тах пра ца цяж кая, тэх ні ка пры мі-
тыў ная, ас на ва ная на кон скай сі ле і пе ра-
да чы. Гэ тыя бед ныя, га лод ныя жы вё лы 
па-над свае сі лы ця га лі цяж кія ва га нет кі 
з ву га лем па ня роў ных рэй ках. Амаль усе 
ко ні бы лі сля пыя, бо ад га доў не ба чы лі 
со неч на га свят ла. Іх тры ма лі ўдзень і ўна-
чы ў цём най, як ноч, шах це. За ро бак быў 
мі зэр ны, ад 200 да 300 руб лёў. Хар чы бы лі 
да ра гія і ма ла да ступ ныя. Па хлеб ста я лая 
кі ла мет ро вая чар га і той шчас лі вец, хто 
мог яго ку піць. І бы лі ці ка выя фо ку сы са-
вец кіх лёт чы каў, якія пра ля та ю чы сва і мі 
хут кі мі зніш чаль ні ка мі вы со ка над тлу-
мам, рап там зні жа лі ся і з ро вам пі кі ра ва лі 

сва ёй ма шы най над са мы мі га ло ва мі люд-
ской чар гі па хлеб. А лю дзі раз бя га лі ся як 
аша ле лыя, топ чу чы адзін ад на го. І та ды 
на шы «шчас ліў цы» ўба чы лі рэ аль ны са-
вец кі рай: усю ды бруд, сму род, га ле ча. Але 
зва рот най да ро гі не бы ло. Бо ка лі ты пад-
пі саў аба вя за цель ства пра ца ваць у шах це 
«на бла го Ро ди ны род ной», дык пра цуй 
і не шка дуй сва іх сіл, бо та ва рыш Ста лін 
і пар тыя най лепш ве да юць, ча го па тра буе 
і жа дае ча ла век.

А кож ны з іх ма рыў, каб зах ва рэць; бо 
мо та ды ад пус цяць да моў, ды, на бя ду, хва-
ро ба іх не бра ла. І Іван Ха мі чук, яры ку рэц, 
ты тунь, які быў пры зна ча ны да ку рэн ня як 
па пя ро сы — гэ тую шкод ную для ар га ніз ма 
суб стан цыю глы таў як хлеб, каб толь кі зах-
ва рэць. І на пі саў у пісь ме жон цы Па лаш-
цы, а ве даў, што цэн зу ра пра вя рае лі сты, 
та кія сло вы: «Да ра гая мая, жы ву вель мі 
доб ра, так як наш Дзям’ ян у вёс цы...». Жон-
ка ўсё зра зу ме ла, бо вя до ма, якое жыц цё 
сля по га ча ла ве ка. Але гэ ту вест ку раст ра-
па ла, бо ме ла доў гі язык і на шы ўла ды пра 
гэ та да ве да лі ся і спы та лі жан чы ну: «Дзе 
пісь мо ад му жа, дзе ўспом не ны Дзям’ ян?» 
Яна: «Ні я ка га пісь ма не бы ло». Не па ве ры-
лі і да вай шу каць. Але сын Па лаш кі Гры-
ша, яш чэ дзі ця, ней кім цу дам пісь мо ад 
баць кі за су нуў за па зу ху і па лез пад ло жак 
ды не як усу нуў яго ў шчы лі ну між дош ка мі 
пад ло гі, але не цал кам, бо пад ло га бы ла 
амаль пе ра ла ма ная ка ля са май зям лі, бо 
не бы ло пе рак ла дзі ны ўпо пе рак. Але на 
шчас це ніх то з ула ды ту ды не заг ля нуў 
ды адзін з іх ска заў: «Хо піць гэ та га!» І пай-
ш лі. Ві даць, яны і не ха це лі знай с ці та го 
лі ста. Але свой аба вя зак му сі лі вы ка наць. 
І ней кім цу дам усе яны вяр ну лі ся да моў, 
ап ра ча Аляк сея Хі лі ма ню ка, які за стаў ся. 
Але до ма і ні дзе на ват сло ва не піс ну лі аб 
рай скім жыц ці і лёг кім хле бе ў Са вец кім 
Са ю зе. Ба я лі ся як аг ню ска заць праў ду.

Ві даць там пе рад ад’ ез дам доб ра «пра-
ву чы лі» як ха ваць та ям ні цу. Са вец кі на-
род і да сён ня вер ны гэ тай «свяш чэн най 
пры ся зе». Ха ця не ска жу; на пэў на і та ды 
трап ля лі ся пры стой ныя ка му ні сты ся род 
ру скіх і ін шых на цый, і яны ста ра лі ся са-

праў ды за пэў ніць даб ра быт і шчас це свай-
му на ро ду і мно гія з іх за гэ та за пла ці лі 
най да ра жэй шым: сва ім жыц цём, а на ват 
жыц цём сва іх бліз кіх. Бо Ста лін і яго клі ка 
та кіх лю дзей не цяр пе лі. І мо та му праз 
та кіх пры стой ных лю дзей не ўсё стра ча на.

А кра і на ста на ві ла ся, як бы ска заць, на 
но гі. Ін дуст рыя, пра мыс ло васць, бу до ва 
га ра доў, чы гу нач ных да рог — хут ка ад наў-
ля лі ся (ха ця ча ста на ча ла ве чых кас цях). 
Пра гэ та сён ня на пі са ны ты ся чы та моў 
і та му не бу ду рас цяг вац ца на гэ ту тэ му. 
А няш час цем ру ска га на ро да бы лі не на віс-
ныя кал га сы, гэ та дзі кая, вар вар ская, не-
ча ла ве чая пры му со вая, звер ху на вя за ная 
ка лек ты ві за цыя і ма са вае да нос ні цтва 
ад на го на ад на го. Там ужо ў шко лах з пер-
ша га кла са ву чы лі дзя цей, як да но сіць на 
ўсіх, і на сва іх баць коў, і бліз кіх. А ве да ем, 
што дзе ці най больш па дат ныя і пры хіль-
ні кі та ко га зла, бо за не каль кі цу ке рак 
ці ша ка лад — а амаль усе ў кра і не лю дзі 
цяр пе лі бя ду, го ра, го лад — мож на бы ло 
дзі ця пры ма ніць да ся бе, а яно і ў ста лым 
уз рос це на да лей мо жа пры чы няць толь кі 
ад но зло. Та му сце ра жы це ся да нос чы каў, 
а і сён ня гэ та рас п ла дзі ла ся ўсю ды, на ват 
на Пад ляш шы. І ўся бя да, што іл жы вых 
да нос чы каў, якія вы ключ на свае под лыя 
іл жы выя па чы ны ро бяць толь кі та му, каб 
зніш чыць доб ра га ча ла ве ка, па дар ваць 
яго імя, аў та ры тэт і па ша ну да яго. У та кіх 
да нос чы каў (не лю дзяў) у іх сэр цы за се-
ла пом ста і зло, і, на жаль, на шы ор га ны 
бяс пе кі: па лі цыя, су ды, пра ку ра ту ра... на 
гэ тых лю дзей — іл жы вых да нос чы каў 
гля дзяць з па ша най і не ка то рым чап ля-
юць на гру дзі за ла тыя ме да лі. І іх яў на 
пры ду ма ныя няп раў ды з ня на віс ці і зла 
ор га ны гэ тыя з хіт рас цю і цы ніз мам пе рат-
ва ра юць у «праў ду», а тваю істот ную праў-
ду зро бяць «няп раў дай». Та кіх іл жы вых 
і пом с лі вых да нос чы каў па він ны су дзіць 
як най гор шых зла чын цаў і на гэ та па ві нны 
быць пры ду ма ны асоб ныя па раг ра фы і ар-
ты кул. Мо та му і та ды быў бы ў нас ней кі 
па ра дак. Праз та кіх лю дзей з цём най ду-
шою і сэр цам мі льё ны ня він ных лю дзей 
за гі ну лі, па цяр пе лі ў час ад ной дык та ту ры 
— са вец кай, і дру гой — фа шыс ц ка-ня мец-

кай, а і за раз і ў нас, пас ля за кан чэн ня вай-
ны, а на ват і паз ней. Та кі ча ла век бу дзе ку-
саць ця бе да кан ца твай го жыц ця і адзін 
вы хад з гэ та га: на яго нік чэм ны злас лі вы 
яд даць спра вяд лі вае «ля чэб нае» суп ра-
цьяд дзе і гэ та не з тва ёй ста ра ны (бо яно 
ні чо га не дасць), а з бо ку ор га наў бяс пе кі.

Не ска жу, ёсць і ў гэ тых ор га нах — па-
лі цыі, су дах, пра ку ра ту ры... пры стой ныя 
і сум лен ныя пра цаў ні кі; там іх суст рэ нем. 
Та му не ўсё стра ча на.

У час ня мец кай аку па цыі на ад ным 
схо дзе ся лян ней кі ка мі сар ска заў на шым 
жы ха рам та кія сло вы: «Гэ та не мы, нем цы, 
вас ніш чы лі, а толь кі вы са мі ся бе ніш чы-
це, а мы з са бою сва іх са бак не пры вез лі». 
Ён гэ та ска заў так агуль на, бо ў нас на 
шчас це амаль та кіх лю дзей з цём най ду-
шою не бы ло і ха ця вё ска не аца ле ла, бо 
зга рэ ла амаль дат ла, але са мае га лоў нае 
— ура та ва лі ся жы ха ры. А гэ та наш най вя-
лік шы скарб і гі сто рыя.

Адзін ру ска-са вец кі пісь мен нік, і хі ба 
гэ та быў Мак сім Гор кі, ска заў больш-менш 
та кія сло вы: «Да нос чы ка іл жы ва га (ён 
і здрад нік) нель га па раў наць ні з кім і ні 
з чым. Ду маю, што па раў нан не з да нос чы-
кам бы ло б крыў д ным на ват для ты фоз-
най во шы». На жаль, наш па чэс ны Мак сім 
у сва ёй ха це меў свай го да нос чы ка — свай-
го сы на Аляк сея Пяш ко ва, які кож ны рух, 
сло вы свай го баць кі да клад на пе ра да ваў 
у ор га ны НКВД. Але ка лі ў 1936 го дзе 
яго баць ка Мак сім па мёр, дык ён ужо не 
быў па трэб ны ор га нам і ско ра пра паў 
як кам фо ра. І пе ра важ на та кі лёс ча каў 
амаль кож на га ад да на га да нос чы ка, і за 
гэ та ор га ны са вец ка га ча су мож на на ват 
і пах ва ліць. Ха ця ту зы та го ра мя ства і за-
ста лі ся ў жы вых (ха ця ням но га і не ўсе), 
гэ ту змроч ную гі сто рыю і па дзеі, на жаль, 
не зме нім і зла не на за вем даб ром. О не, 
не змо жам, ка лі ў сэр цы чу ем дух ча ла веч-
нас ці і спа чу ван ня. Ну і хо піць гэ та га. Гэ та 
ёсць свай го ро ду ас ця ро га, каб мы ад гэ та-
га ўця ка лі і то най да лей.

І пры са ве тах мы не як жы лі і дзет кі 
ра дзі лі ся, але ча мусь ра дзей і гэ та ці ка-
ва, бо пры ня мец кай аку па цыі, і то дзі ва, 
больш іх ра дзі ла ся, у тым лі ку я сам. Але 
гэ та свай го ро ду фі ла со фія, але я яе ма ла 
ра зу мею.

Са ве ты вя лі вай ну з Фін лян ды яй і яна 
до ра га каш та ва ла на ез ні ку з ус хо ду. А нем-
цы піль на са чы лі за ёю і дай шлі да вы ва-
ду, што Са вец кі Са юз са праў ды гэ та ка лос 
на глі ня ных на гах. Бо та кая не вя лі кая ў па-
раў нан ні з Ра сі яй кра і на і са сла бей шай 
ва ўзбра ен ні, але муж най ар мі яй маг ла 
гра міць са вец кія тан ка выя час ці і нес ці 
пе ра мо гі. Так, са вец кая ар мія не бы ла пад-
рых та ва на вес ці на леж на вай ну, бо ў ёй 
бы лі дэ ма ра лі за цыя, ха ос, пра даж насць, 
ка руп цыя, зла дзей ства, і мно гія сал да ты 
ўжо на це шы лі ся са вец кім ка му ні стыч ным 
па рад кам. І чыст кі ў ар міі ў 1937-1938 га-
дах сваё так са ма зра бі лі, і са вец кая ар мія 
бы ла ма ла моц най ду хо ва, як і ў ве дах. Так-
са ма ды ві зі я мі кі ра ва лі амаль не ву кі і бал-
ва ны. Бы лі і здоль ныя ка ман дзі ры вы-
шэй ша га ран гу, але яны амаль усе ся дзе лі 
ў тур мах, як Кан стан цін Ра ка соў скі, яко му 
і зу бы вы бі лі ў час до пы таў. Ад нак са ве ты 
не як пе ра маг лі па вя лі кіх сва іх стра тах, бо 
дзе сяць ра зоў боль шых ад страт фі наў і за-
ха пі лі Ка рэль скі пе ра шы ек і част ку тэ ры то-
рыі на поў д ні. Ад нак не змаг лі ава ло даць 
усёй Фін лян ды яй, бо фі ны па ка за лі сваю 
муж насць, ад да насць і лю боў да сва ёй 
кра і ны, каб тая зноў не тра пі ла ў кіп цю ры 
на гэ ты раз ка му ні стыч най ім пе рыі.

(пра цяг бу дзе)

Мі ка лай ПАН ФІ ЛЮК

У краіне саветаў
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У Гай наў цы і яе на ва кол-
лі жы ве мно га лю дзей 
у пен сій ным уз рос це, 

якія на о гул ча ста пат ра бу юць 
ле кар скай да па мо гі. Апош нім 
ча сам што раз час цей ле чац-
ца асо бы, якім яш чэ аста лі ся 
дзя сят кі га доў да вы ха ду на 
пен сію і каб яны маг лі паз бег-
нуць мно гіх хва роб, па трэб-
ныя пра фі лак ты ка і зда ро вы 
лад жыц ця. У гэ тым на прам ку 
па ча ло дзей ні чаць гай наў-
скае ад дзя лен не Пра ва слаў-
на га бра цтва свсв. Кі ры лы 
і Мя фо дзія і ста ла ла дзіць 
«Фэст зда роўя». У Гай наў скім 
до ме куль ту ры і перш за ўсё 
ва кол яго бу дын ка 30 жніў ня 
быў ар га ні за ва ны VІІ «Фэст 
зда роўя» пад ло зун гам «У зда-
ро вым це ле зда ро вы дух», 
які ў гэ тым го дзе пра хо дзіў 
з са ні тар ны мі аб ме жа ван ня-
мі з-за эпі дэ міі ка ра на ві ру са. 
Так як бы ло ў мі ну лых га дах, 
на фэст пры бы лі асо бы ста-
рэй ша га і ся рэд ня га ўзро сту, 
а ўва гу пры цяг ва лі дзет кі, якія 
прый шлі з баць ка мі.

Ува хо дзя чы ў бу ды нак ГДК, трэ ба бы ло 
на дзець ма ску, абез за ра зіць ру кі і за поў-
ніць дэк ла ра цыю з пер са наль ны мі да ны-
мі, каб у вы пад ку за ра жэн ня ка ра на ві ру-
сам знай с ці асо бы, якія ме лі кан такт з хво-
ры мі. Аб ме жа ван ні ты чы лі ся так са ма 
пра бы ван ня на пля цоў ках ва кол бу дын ка 
до ма куль ту ры. Най ма лод шыя ўдзель ні кі 
фэ сту за ці ка ві лі ся ат рак цы ё на мі для дзе-
так, а пас ля гу ля лі ў га рад ку гуль няў.

Фэст зда роўя ад к ры лі Лю цы на Ру шук 
— стар шы ня гай наў ска га ад дзя лен ня Пра-
ва слаў на га бра цтва свсв. Кі ры лы і Мя фо-
дзія, якое дзей ні чае пры Свя та-Тро іц кім 
са бо ры ў Гай наў цы, і апя кун гай наў ска га 
ад дзя лен ня бра цтва про та і е рэй Марк 
Юр чук. Звяр ну лі яны ўва гу на ло зунг 
фэ сту «У зда ро вым це ле зда ро вы дух» 
і за ах воч ва лі по бач ду хоў ных на ма ган няў 
ка ры стац ца так са ма пра фі лак ты кай, пра-
вя раць сваё зда роўе і тры мац ца пра ві лаў 
зда ро ва га ла ду жыц ця, які да зво ліць паз-
бег нуць част кі хва роб, з чым ме лі маг чы-
масць па зна ёміц ца ўдзель ні кі гай наў скіх 
фэ стаў зда роўя. На ме ра пры ем ства пры-
бы лі бур га містр Гай наў кі Ежы Сі рак і ды-
рэк тар Гай наў ска га до ма куль ту ры Бар ба-
ра Са доў ская. На сцэ не ду хоў ныя тво ры 
пра спя ва лі ма наш кі Жа но ча га ма на сты ра 
ў Тур ко ві цах. Рас па вя лі яны так са ма пра 
рэ цэп ты смач на га і зда ро ва га хар ча ван-
ня, якія змяс ці лі ў но ва вы да дзе най кніж-
цы «На ша ве ра ад кух ні».

— Мы рых ту ем што раз но выя стра вы 
і за піс ва ем най леп шыя рэ цэп ты. У но ва вы-
да дзе най кніж цы прэ зен ту ем раз на род ныя 
стра вы з на шай кух ні. У ёй мож на знай с ці 
мно га пос ных страў, якія вы кон ва лі мы 
з ча ста спа ты ка ных і рэд ка суст ра ка ных 
кам па нен таў. Ці ка выя так са ма рэ цэп ты 
ары гі наль ных страў, на пры клад га луб цоў 
з ліс цем ві наг ра ду, — ска за лі ма наш кі, з які-
мі гу тар ку на сцэ не вя ла Лю цы на Ру шук.

Ма наш кі за ах воч ва лі да су поль ных ся-
мей ных абе даў і вя чэ раў, якія, між ін шым, 
уз мац ня юць ся мей ныя су вя зі. По бач бу-
дын ка ГДК ста я ла па лат ка, у якой ма наш-
кі з Тур ко віц пра да ва лі ікон кі, кры жы кі, 
ін шыя прад ме ты куль ту, ду хоў ную лі та-
ра ту ру, гар бат кі з зё лак, мёд, баль за мы 
і на ту раль ныя ле кі без хі мі ка таў. Пас ля ма-
на шак на сцэ не ГДК вы сту пі ла не ві ду чая 
Юлі та Кіч кай ла з Май стэр ні пра ца тэ ра піі 
ў Гай наў цы, вя до мая гай наў скай пуб лі цы 
з вы сту паў на бе ла ру скіх фэ стах.

З улас на руч на спе ча ным смач ным 
це стам пры бы лі на фэст жан чы ны з «Аб’-
яд нан ня гас па дынь на ву лі цы Гор най». 
Па коль кі ра ней шыя пад гай наў скя вё скі 
Гор ная і Доль ная ўклю ча ны ў ме жы го ра-
да, жан чы ны не мо гуць зас на ваць гур т ка 
вя ско вых гас па дынь.

— Та му мы ства ры лі «Аб’ яд нан не гас па-
дынь на ву лі цы Гор най», у рам ках яко га 
дзей ні ча ем на па доб ных прын цы пах як 
і вя ско выя гур т кі. Ар га ні зу ем су стрэ чы, 
пры мер ка ва ныя да роз ных на год, спя ва-

ем, рых ту ем стра вы і са лод кас ці. За раз 
да па ма га ем хво ра му Яку бу з Гай наў кі, ля-
чэн не яко га мае каш та ваць пад дзе сяць 
мі льё наў зло тых. Мы са мі спяк лі це ста 
і асо бы, якія пра бу юць на ша пя чэн не, кі да-
юць у скар бон ку гро шы для Яку ба, — га ва-
ры лі гас па ды ні з ву лі цы Гор най.

Са лод кас ця мі най час цей ці ка ві лі ся 
жан чы ны, ха ця і муж чы ны так са ма елі 
са лод кае і ча ста ва лі дзя цей. Пя чэн не пра-
па на ва лі так са ма вуч ні, якія на ле жаць да 
гай наў ска га ад дзя лен ня Бра цтва пра ва-
слаў най мо ла дзі. Яны так са ма збі ра лі гро-
шы ў скар бон ку на ля чэн не Яку ба. Дзяў ча-
ты ўдак лад ні лі, што іні цы я ты ва збі ран ня 
срод каў на ля чэн не хлоп чы ка з Гай наў кі 
ім вель мі важ ная і та му ра шы лі ся пя чы це-
ста дзе ля даб ра чын най іні цы я ты вы.

Яш чэ чвэрць ста год дзя та му па ву лі цы 
Гор най амаль на кож ным па на двор ку зна-
хо дзі лі ся трак тар і сель ска гас па дар чыя 

ма шы ны, а та маш нія жы ха ры ап ра цоў-
ва лі па 5-10 або і больш гек та раў зям лі, 
га да ва лі ка роў, сві ней і ку рэй, а ра ней і ко-
ней. Баць кі сён няш ніх жы ха роў ву лі цы 
Гор най, пра цу ю чы на гай наў скіх прад пры-
ем ствах, уста но вах і ад на час на на сель-
скай гас па дар цы, ме лі ма ла сва бод на га 
ча су, але прыт рым лі ва лі ся зда ро ва га 
ла ду жыц ця. У мі ну лым вя скоў цы мно га 
па бы ва лі ў ру ху на све жым па вет ры і спа-
жы ва лі эка ла гіч нае хар ча ван не. За раз 
у на ва кол лі Гай наў кі пра цу юць выт вор цы 
эка ла гіч на га хар ча ван ня, якое пра па ну-
юць га рад скім па куп ні кам. Са мым яр кім 
пры кла дам эка ла гіч най вы твор час ці 
з’яў ля ец ца Муж чын скі ма на стыр свя то-
га ве лі ка му ча ні ка Дзміт рыя Са лун ска га 
ў Са ках. Ма нах Па і сій пры быў на «Фэст 
зда роўя» з ма на стыр скі мі эка ла гіч ны мі 
ма лоч ны мі пра дук та мі.

— У ма на сты ры га ду ем ка ля 50 коз, 

з якіх ка ля 30 до ім кож ны дзень, ра ні-
цай і ве ча рам. На лу гах са мі ко сім тра ву, 
су шым яе і кор мім на шых коз перш за 
ўсё тра ды цый на се нам. Даг ля даць коз 
хо дзяць усе ма на хі, а вы кон ван нем пра-
дук таў з ка зі на га ма ла ка зай ма ю ся ўжо 
перш за ўсё я. У ка зі на га ма ла ка ін шы 
смак, чым у ка ро ві на га, і не вя лі кая коль-
касць лак то зы. Та му ка зі ны сы ра дой 
мо гуць піць асо бы, якіх ар га нізм дрэн на 
ўспры мае ма ла ко з лак то зай. Та кіх асоб 
за раз што раз больш. Мы га ду ем коз і вы-
кон ва ем пра дук ты з ка зі на га ма ла ка ста-
ра даў ні мі на ту раль ны мі спо са ба мі. Лю дзі 
куп ля юць ка зі нае ма ла ко, ёгур ты, тва рог 
і сы ры. Да вы ра баў з ка зі на га ма ла ка 
да баў ля ем сма ка выя кам па нен ты. Тра ды-
цый ны спо саб вы твор час ці спры чы ня ец-
ца так са ма да та го, што сы ры мо гуць ля-
жаць доў га без ха ла дзіль ні ка, — ра сказ ваў 
ма нах Па і сій, сын па кой най на стаў ні цы 
бе ла ру скай мо вы ў Бель ску-Пад ляш скім 
Ма рыль кі Ба зы люк, які знай шоў са бе мес-
ца ў ма на сты ры ў Са ках.

У час фэ сту гай на вя не куп ля лі ў ма на ха 
Па і сія ма на стыр скую ма лоч ную пра дук-
цыю і ста ві лі пы тан ні на конт вы ра баў 
з ка зі на га ма ла ка, асаб лі вас цей сы роў 
і ёгур таў. Мо да на га да ван не коз для ма-
ла ка па ча ла рас паў сюдж вац ца ў вё сках 
у на ва кол лі Гай наў кі. Мо жа і яны ра шац ца 
вы кон ваць ка зі ныя ма лоч ныя вы ра бы.

На фэст пры быў Ан д рэй Кра соў скі 
з мо лад дзю з Бель ска-Пад ляш ска га, якая 
перш за ўсё ар га ні за ва ла ла та рэю з ці ка-
вы мі ўзна га ро да мі і збі ра ла гро шы на ля-
чэн не Фі лі па з Гра да лёў, для яко га трэ ба 
саб раць па доб ную су му на ля чэн не, як 
і для Яку ба з Гай наў кі.

— Ця пер па пры чы не ка ра на ві ру са ўзні-
кае менш даб ра чын ных іні цы я тыў. Да па-
ма га ем збі раць срод кі на ля чэн не Фі лі па. 
Учо ра мы збі ра лі гро шы ў Бель ску. Сён ня 
ў Гай наў цы на зі ра ем вель мі вя лі кае за ці-
каў лен не на шай ла та рэ яй. Пад рых та ва лі 
мы ці ка выя ўзна га ро ды і раз ліч ва ем на 
яш чэ боль шае за ці каў лен не, па коль кі што-
раз больш лю дзей пры хо дзіць на «Фэст 
зда роўя», — за я віў Ан д рэй Кра соў скі.

Прад стаў ні кі Фон ду «Яны — гэ та мы» 
па каз ва лі, як мож на вы ка ры стаць ста рыя 
прад ме ты і ўпа коў кі і даць ім дру гую мо-
ла дасць. Да лей вуч ні Па чат ко вай шко лы 
№ 2 у Гай наў цы ра зам з на стаў ні цай Іа ан-
най Рэ ент па каз ва лі як пра віль на ар га ні за-
ваць пер шую да па мо гу ў вы пад ку стра ты 
свя до мас ці. Збо ку па лі цы ян ты Па вя то вай 
ка мен да ту ры па лі цыі ў Гай наў цы пе рас це-
ра га лі ўдзель ні каў фэ сту ад не бяс печ ных 
вы пад каў. Дзет кам пра па на ва лі ся гуль ні 
і кон кур сы. Ка ля бу дын ка Гай наў ска га 
до ма куль ту ры пра цаў ні кі служ баў ахо вы 
зда роўя ме ра лі ціск кры ві, уз ро вень цук ру 
і ра бі лі ін шыя пра фі лак тыч ныя пра вер кі, 
а до на ры маг лі здаць кроў. Перш за ўсё до-
на ры ад да ва лі кроў для хво ра га Гаў ры іл кі 
з Гай наў кі. Гай наў скае пра ва слаў нае вы да-
ве цтва «Брат чык» пра па на ва ла ду хоў ную 
лі та ра ту ру. У асоб ных па лат ках мож на 
бы ло ку піць гар бат кі, на ту раль ныя ле кі 
і зда ро вае хар ча ван не без хі мі ка таў.

Пётр Скеп ка са сла ву та га ка лек ты ву 
«Ду бі ны», які ў ве рас ні мі ну ла га го да ў ста-
рым скла дзе вы сту піў са сва ім сла ву тым 
рэ пер ту а рам, перш за ўсё з бе ла ру скі мі 
пес ня мі, у час з’ез ду вы пуск ні коў Гай наў-
ска га бел лі цэя, ця пер быў за про ша ны на 
«Фэст зда роўя», каб за ах во ціць пуб лі ку 
да спя ван ня сва іх пе сень. Пры быў Пётр 
Скеп ка з жон кай Ан най, якая за ах воч ва ла 
саб ра ных да спе ву, і акар дэ о нам, на якім 
са стаў ляў акам па не мент для спя ва ю чых. 
Акам па не мент на акар дэ о не са стаў ляў 
для пуб лі кі так са ма гай наў скі бел лі цэ іст 
Да від Ці ха нюк. Удзель ні кі фэ сту ат ры-
ма лі мі ні-спеў ні кі, якія бы лі вы ка на ны 
спе цы яль на на «Фэст зда роўя» і, ка ры-
ста ю чы ся імі, больш асоб маг ло су поль-
на за спя ваць тво ры, якія і за раз гу чаць 
у час за стол ля. Бы лі гэ та перш за ўсё 
бе ла ру скія пес ні.

Тэкст і фо та 
Аляк сея МА РО ЗА

Фэст зда роўя 
ва ўмо вах эпі дэ міі ка ра на ві ру са

 Ма нах Па і сій пра па на ваў ма на стыр скія ма лоч ныя вы ра бы

 Пётр Скеп ка з жон кай Ан най за ах воч ва лі пуб лі ку спя ваць свае пес ні. 
Акам па не мент на акар дэ о не са стаў ляў так са ма Да від Ці ха нюк (по бач яго ста іць Лю цы на Ру шук)

 Ан д рэй Кра соў скі з мо лад дзю з Бель ска-Пад ляш ска га
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Бе ла ру скі пісь мен нік Ка стусь Та ра саў 
на ра дзіў ся 10 каст рыч ні ка 1940 г. у Мін ску. 
Па хо дзіў з сям’і служ боў ца Іва на Та ра са ва 
і Ма ры ны Ма ту се віч. Твор часць гэ та га лі-
та ра та ра паў п лы ва ла на свя до масць цэ ла-
га па ка лен ня бе ла ру саў. У мно гіх пер шае 
зна ём ства з сап раў д най бе ла ру скай гі сто-
ры яй ад бы ло ся з пра чы тан ня яго кніж кі 
„Па мяць пра ле ген ды”. Гэ тая кні га пе ра вяр-
ну ла све таг ляд мно гіх.

Жыц цё Ка сту ся па ча ло ся з тра гіч на га 
зда рэн ня. У пя ці га до вым уз рос це хлоп чык 
паш ко дзіў паз ва ноч нік (за гу ляў шы ся з бра-
та мі, ён упаў з пе чы), баць кі не ад вез лі сы-
на да док та ра, і неў за ба ве ў хлоп чы ка стаў 
рас ці горб. У дзя цін стве Ка стусь Та ра саў 
быў вель мі бліз кі з ба бу ляй Яд ві гай Ма ту се-
віч. Яна рап тоў на па мер ла, ка лі хлоп чы ку 
бы ло 12 год. Пра баць ку і пра ба бу лю Та ра-
саў паз ней па кі нуў ус па мі ны.

У шас нац цаць га доў Ка стусь па зна ёміў-
ся з Кі мам Ха дзе я вым, мен скім фі ло са-
фам і ды сі дэн там. Дом Кі ма быў сво е а саб-
лі вым клу бам для валь на дум ных і твор ча 
наст ро е ных ма ла дых лю дзей. Пас ля за-
кан чэн ня ся рэд няй шко лы ў 1957 г. ця гам 
трох га доў Та ра саў пра ца ваў сле са рам-
збор ш чы кам на Мін скім ме ха ніч ным за во-
дзе, ка лек та рам у Паў ноч на-За ход няй ге о-
ла га-раз ве дач най эк с пе ды цыі, сле са рам-
ман таж ні кам у ар га ні за цыі „Спе цэ ле ва тар-
мель буд”. Ву чыў ся на хі міч ным фа куль тэ-
це Бе ла ру ска га по лі тэх ніч на га ін сты ту та 
(1960-1965). Пас ля за кан чэн ня ін сты ту та 
пра ца ваў май ст рам шкло ва рэн ня на шкло-
за во дзе „Нё ман”, тэх но ла гам на ві цеб скім 
за во дзе „Ма на літ”. Быў рэ дак та рам, за гад-
чы кам рэ дак цыі ў вы да ве цтве „Вы шэй шая 
шко ла” (1967-1975), жур на лі стам па да га во-
ры і за гад чы кам ад дзе ла пра па ган ды і агі-
та цыі га зе ты „Зна мя юно сти” (1975-1977), 
рэ дак та рам ад дзе ла ма ста цтва і кры ты кі 
ча со пі са „Не ман” (1977-1983), спе цы яль-

Кастуся ТАРАСАВА
80 га доў з дня на ра джэн ня

ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА

ным ка рэс пан дэн там га зе ты „Лі та ра ту ра 
і ма ста цтва” (1986-1988). З 1990 г. — ад каз-
ны сак ра тар ча со пі са „Спад чы на”. Паз ней 
стаў ад ным з зас на валь ні каў га зе ты „Но вы 
час”, дру ка ваў у ёй гі ста рыч ныя на ры сы.

У 1966 г. Та ра саў па чаў дру ка вац ца як 
жур на ліст. З ма стац кім тво рам вы сту піў 
упер шы ню ў 1976 г. (апо весць „След ствен-
ный эк с пе ри мент”, ча со піс „Не ман”). Пі саў 
на ру скай і бе ла ру скай мо вах. Аў тар гі ста-
рыч ных апо вес цей пра мі ну лае Бе ла ру сі. 
Аў тар кніг „День рас се я ния” (1980), „В час 
Стрель ца” (1981), „Стран ствие в тес ном кру-
гу” (1986), „По го ня на Грюн вальд” (1986), 
збор ні ка гі сто ры ка-лі та ра тур ных эсэ „Па-
мять про ле ген ды” (1984, па шы ра нае вы дан-
не на бе ла ру скай мо ве ў 1990 г.), „Зо ло тая 
гор ка” (1998). Вы даў апо весць „Апош няе 
ка хан не кня зя Мін доў га”, пра да чы нен ні ўла-
да ра і ўла ды. Па ма ты вах апо вес ці Ка сту ся 
Та ра са ва „Чор ны шлях” (ру ска моў ны ва ры-
янт „Стая во рон над го стин цем”) дра ма тург 
Аляк сей Ду да раў ства рыў п’е су „Яд ві га” (Ку-
па лаў скі тэ атр, рэ жы сёр Ва ле рый Ра еў скі).

Твор часць Ка сту ся Та ра са ва бы ла вы-
со ка ацэ не на. За раз цяж ка гэ та ўя віць, але 
ў 1988 г. ён ат ры маў Прэ мію Мі ні стэр ства 
аба ро ны СССР за ра ман „По го ня на Грюн-
вальд”. У 2007 г. — прэ мію „За ла ты апост-
раф” ча со пі са „Дзе яс лоў” за апо ве ды „Бры-
гіт кі” і „Ня чут ныя гу кі са мо ты”. У 2010 г. 
— прэ мію імя Фран ціш ка Ба гу шэ ві ча Бе ла-
ру ска га ПЭН-цэн т ра „За ак тыў ную і плён-
ную пра цу ў га лі не гі ста рыч най про зы і эсэ-
і сты кі, што спры яе фар ма ван ню су час най 
на цы я наль най ідэн ты фі ка цыі бе ла ру саў”.

У кра са ві ку 2006 г. у Та ра са ва зда рыў ся 
ін сульт. Сям’я пе ра вез ла яго ў Маск ву, па сту-
по ва зда роўе ста ла ад наў ляц ца. У кра са ві ку 
2009 г. ён вяр нуў ся ў Мінск. Па мёр Ка стусь 
Та ра саў рап тоў на 20 са ка ві ка 2010 г. Па ха-
ва ны на ста ліч ных Чыжо ў скіх мо гіл ках.

Ула дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Юр ка Буй нюк: — Ска жы як па ча ла-
ся Твая пры го да з му зы кай?

Пётр Ко жан: — Усё па ча ло ся з май го 
баць кі, які быў лі да рам гур та «За вы кі». 
Баць каў гурт іг раў бе ла ру скія, ук ра ін-
скія, ру скія і поль скія пес ні. Я змал ку 
пры вы каў да на шай бе ла ру скай му зы кі, 
та му што мой та та ге не тыч на пе ра даў 
мне за ці каў лен не му зы кай і бе ла ру ская 
му зы ка ёсць ува мне.

— У якім го дзе паў стаў гурт «Ве гас» 
і хто быў у пер шым скла дзе гэ тай гру-
пы?

— Гурт «Ве гас» паў стаў у 2003 го дзе 
і ў пер шым скла дзе быў я, Пётр Ко жан, 
як ва ка ліст і аран жы роў ш чык, быў мой 
два ю рад ны брат Ра фал Кан д ра цюк 
і наш сяб ра Адам, а так са ма Па вел Вол-
чык.

— Пас ля Адам ства рыў ін шы ка лек-
тыў (гурт «Со ляр» — Ю. Б.)?

— Так.
— У 2007 го дзе з’я віў ся ваш дэ бют-

ны аль бом «Па га дай». 
— Мы кам пакт-дыск «Па га дай» поў-

нас цю зра бі лі са мі. Там змяс ці лі са мыя 
па пу ляр ныя бе ла ру скія пес ні ты пу «Вя не 
ру та», «Ча раў ні ца», «Бе ла ру сач ка» ды ін-
шыя. У ма ёй сту дыі я ра біў аран жы роў кі 
ды за піс ваў ва кал. Мае зна ё мыя фа тог-
ра фы зра бі лі нам фо та се сію на вок лад ку 
аль бо ма. Мы са мі зра бі лі ўсю вок лад ку 
і гра фі ку кам пакт-ды ска. Ты раж кам-
пакт-ды ска быў толь кі 200 эк зем п ля раў. 
На па чат ку бы ла ў нас та кая ідэя, каб 
аль бом раз да ваць у рам ках пра мо цыі 
без ані я кай фі нан са вай ка рыс ці, але 
мы сваю кру жэл ку так са ма пра да ва лі 
асо бам, якія пра сі лі нас. Аль бом мож на 
бы ло ку піць у кра ме пра ва слаў на га бра-
цтва па ву лі цы Лі па вай у Бе ла сто ку.

— Як вы гля да ла пра ца над пер шым 
аль бо мам?

— Та ды гурт «Ве гас» ста віў пер шыя 
кро кі ў са ма стой най му зыч най пра дук-
цыі. Бы ло шмат не вя до мых у ства рэн ні 
аран жы ро вак, якія мы са мі та ды ўпер-
шы ню раск ры ва лі і гэ та бы ло вель мі 
пры го жае. Мы ра бі лі аран жы роў кі на 
пра гра ме для му зы каль на га рэ да га ван-
ня «Cu ba se». Не ка то рыя ін ст ру мен ты бы-
лі вір ту аль ныя, астат нія — жы выя, ты пу 
гар мо ні кі, гі та ры, сак са фон ці буб ны. Усё 
мы гэ та мік са ва лі, мно га ра зоў пра вя ра-
лі і вы сы ла лі ў сту дыю, якая зай ма ла ся 
мік са ван нем і ма стэ рын гам, каб на ка-
нец га то выя пес ні тра пі лі на дыск.

— Ваш кам пакт-дыск «Па га дай» быў 
на вель мі вы со кім уз роў ні, а вя до мыя 
бе ла ру скія пес ні ты пу «Вя не ру та» ці 
«Ча раў ні ца» бы лі ап ра ца ва ны ў су час-
ных тан ца валь ных аран жы роў ках.

— Шчы ра ка жу чы, доб ра не па мя таю, 
як мы вы бі ра лі свой стыль.

На пэў на нам за ле жа ла, каб бы лі вя до-
мыя ін ст ру мен ты ты пу гар мо нік, гі та ра, 
аку стыч ныя буб ны. Да та го кры ху элек-
т ро ні кі і каб усе гэ тыя ін ст ру мен ты з’яд-
наць у пры ем ны для ву ха мікс.

— Ці Ты за кон чыў му зыч ную шко-
лу?

— На па чат ку ма ёй пры го ды з му зы-
кай я зай маў ся ў му зыч ным круж ку 
ў Бе ла сто ку. Пас ля ву чыў мя не спа дар 
Ля вон — сяб ра май го баць кі. Ён на ву чыў 
іг раць мя не на сін тэ за та ры. Ка лі паз наў 
я акор ды, дык сам па чаў іг раць са слы-
ху. Ка лі ча ла век аз на ё міц ца з пад ста ва-
мі му зы кі, ды са ма стой на, та ды са ма 
му зы ка плы ве ад твай го сэр ца, мож на 
іг раць і кам па на ваць свае пес ні. Ме на ві-
та так па ча ла ся мая пры го да з му зы кай. 
Я са ма стой на ўмею іг раць на гар мо ні ку, 
сак са фо не, буб нах, але, вя до ма, я га лоў-
ны ва ка ліст гур та «Ве гас». Умею так са ма 
аран жа ваць но выя свае тво ры, якія ства-
раю на пра гра ме «Cu ba se».

— Твой гурт ка лісь ці меў свой сайт 
у ін тэр нэ це. 

— За раз для нас най леп шай фор май 
пра мо цыі з’яў ля ец ца фей с бук, але пра цу-
ем і над но вым сай там.

—  Я вель мі ча ста па бы ваў на бе ла ру-
скіх ды ска тэ ках у бе ла стоц кіх клу бах, 
дзе іг раў гурт «Ве гас». Як ус па мі на еш 
гэ ты час?

— Гэ та быў вель мі фай ны час. Дзя ку ю-
чы та кім ім п рэ зам бы ла вель мі доб рая 
пра мо цыя на ша га ка лек ты ву, дай ш ло 
шмат бе ла ру скіх фэ стаў па ўсёй Бе ла-
сточ чы не. Так са ма што год мы іг ра лі 
бе ла ру скае Ку пал ле ў Бе ла ве жы. Мы не 
раз вы сту па лі на Фе сты ва лі «Бе ла ру ская 
пес ня» ў Бе ла сто ку. Ад нак най больш мы 
зай г ра лі вя сел ляў. Та му я вель мі доб ра 
ўспа мі наю гэ ты час.

—  Ці Вы іг ра лі кан цэр ты па-за Пад-
ляш шам?

— Ка лісь ці мы ме лі пра па но ву зай-
граць на пра ва слаў ны Но вы год з 13 на 
14 сту дзе ня ў Лон да не, але мы не па ка-
ры ста лі ся зап ра шэн нем, та му што для 
нас бы ло гэ та над та да лё ка, а па-дру гое 
тут, на Пад ляш шы, што год мы іг ра лі на 
Га га ту ху ў Бе ла сто ку. Ад нак най больш 
мы іг ра лі вя сел ляў. Мы як ка лек тыў ад-
да ем пе ра ва гу вя сел лям.

—  Вы зай г ра лі вя сел л ле ў май го 
сяб ра Ра дас ла ва Бі ску па, які за раз з’яў-
ля ец ца лі да рам поль ска га гур та «Мі а-
мі». Ён вель мі пры ем на ўспа мі нае сваё 
вя сел ле і не раз мне ка жа, што гурт «Ве-
гас» — най леп шы бе ла ру скі ка лек тыў 
на Пад ляш шы...

— Па мя таю яго вя сел ле. За хоў ваю ві-
дэ а за піс, на якім бач на, што гос ці вель мі 
доб ра гу ля лі.

—  За раз боль шасць ім п рэз ад тэр мі-
на ва ная. Як гурт «Ве гас» спраў ля ец ца 
ў до бе ка ра на ві ру са?

— За раз мы іг ра ем вя сел лі пры за ха-
ван ні са ні тар на га рэ жы му — вя сел ле 
мак сі мум да 150 асоб. Мно га вя сел ляў 
пе ра не се ны на на ступ ны год. Так са ма 
ёсць вя сел лі, якіх тэр мі ны з’я ві лі ся на 
пра ця гу 2-3 тыд няў. За раз шмат змя ні ла-
ся. Як ка лісь ці хтось ці пла на ваў вя сел ле 
год ці два га ды ра ней, дык за раз бы вае 
па-роз на му. Мы заў сё ды ад кры ты на 
тое, каб пе ра нес ці тэр мін на лю бы час.

—  Ты вы сту па еш ды-джэ ем на вя-
сел лях?

— Так, бы лі та кія эпі зо ды, што за мест 
гур та мы з сяб рам вы сту па лі для зна ё-
мых ды-джэ я мі на дзень на ра джэн ня. 
Ад нак мы на вя сел лях іг ра ем як ка лек-
тыў.

—  Гурт «Ве гас» не раз вы сту паў 
на фе сты ва лі «Бе ла ру ская пес ня». Як 
ацэнь ва е це су пра цоў ні цтва з БГКТ?

— Тэр мі ны ім п рэз, якія ар га ні зуе БГКТ, 
ча ста су па да лі з тэр мі на мі, ка лі мы іг ра-
лі вя сел лі ці бе ла ру скія ды ска тэ кі. Та му 
мы ад каз ва лі ся вы сту паць на бе ла ру-
скіх фэ стах. Мы не раз іг ра лі на бе ла ру-
скім Ку пал лі ў Бе ла ве жы ці на Фе сты ва-
лі «Бе ла ру ская пес ня» ў Бе ла сто ку. Мы 

так са ма вы сту па лі 
на «Сяб роў скай бя-
се дзе» ў Га рад ку. 
Ім п рэ зы ар га ні за-
ва ныя БГКТ, у якіх 
мы зай г ра лі як 
ка лек тыў «Ве гас», 
вель мі пры ем на 
ўспа мі наю.

—  Ці пла ну е-
це вы даць дру гі 
аль бом на бе ла ру-
скай мо ве?

— Пла ну ем вы-
даць бе ла ру скую 
кру жэл ку. За раз 
ду ма ем вы даць 
аў тар скі аль бом 
з на шы мі пес ня мі 
на бе ла ру скай мо-
ве. Бе зу моў на, для 
гэ та га трэ ба боль-
шых ін с пі ра цый, на 
якія за раз ча ка ем. 
На апош нім Ку пал-
лі мы па зна ёмі лі ся 

з аў та рам тэк стаў з Бе ла ру сі, які нам 
пе ра даў свае пес ні. Пла ну ем так са ма 
ства рыць но выя пес ні для на ша га на-
вей ша га аль бо ма і гэ та бу дзе сюр прыз 
для па клон ні каў гур та «Ве гас». Мы як ка-
лек тыў ад к ры тыя на но вых бе ла ру скіх 
аў та раў тэк стаў ды кам па зі та раў.

Му зы ка плы ве з май го сэр ца
З Пят ром Ко жа нам — гар ма-
ні стам, муль ты ін ст ру мен та-
лі стам, аран жы роў ш чы кам, 
а так са ма лі да рам і ва ка лі стам 
бе ла ру ска га гур та «Ве гас» 
з Суп рас ля раз маў ляе Юр ка 
Буй нюк.

—  Нак лад аль бо ма «Па га дай» ра зы-
шоў ся. Ці бу дзе маг чы масць па чуць 
Ва шы ста рыя пес ні на ка на ле Yo u tu-
be, а мо на ват ку піць на Go og le Play, 
De a zer, Spo ti fy?

— Вя до ма, што мі нае мо да на кам-
пакт-ды скі і ліч ба вая якасць пе сень di gi-
tal au dio ста но віц ца вель мі па пу ляр най. 
Пер шы наш аль бом меў больш рэк лам-
ны ха рак тар, але мы ду ма ем свае пес ні 
раз мяс ціць на гэ тых пар та лах, так каб 
кож на му пак лон ні ку на шай му зы кі на 
ўсім све це быў прас цей шы до ступ да на-
шых пе сень.

— Якой пры ват на слу ха еш му зы кі?
— Най больш мне па да ба ец ца ру ская 

і ўкра ін ская му зы ка. Я фа нат пе сень 
Ні ка лая Ба ска ва і Іры ны Фе ды шын. 
Па вод ле мя не са мыя та ле на ві тыя і ары-
гі наль ныя му зы кан ты, кам па зі та ры, аў-
та ры тэк стаў ды спе ва кі ме на ві та з Ра сіі 
і Ук ра і ны.

— Ты ўспа мі наў, што дэ бют ны аль-
бом за пі саў у сва ёй сту дыі?

— Так, я сту дыю маю ў сва ёй ха це. 
Ад нак най фай ней шыя ідэі на но выя пес-
ні пры хо дзяць да мя не пад час яз ды на 
аў та ма шы не. За раз па чы на ец ца во сень 
дык бу дзе менш вя сел ляў і пле нэр ных 
ім п рэз, за тое бу дзе больш ча су на пра-
цу ў сту дыі над на вей шым аль бо мам.

— Дзя кую за раз мо ву і жа даю як 
най больш ін с пі ра цый для на вей шай 
кру жэл кі.

Раз маў ляў 
Юр ка БУЙ НЮК
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11.10 — 17.10

СПАЧУВАННІ
Шчырыя словы 

спачування 
Зміцеру Косціну 

і яго блізкім 
з прычыны напаткаўшага 

Яго гора – смерці маці 
Веры.

Сябры з Аб’яднання АБ-БА,
Нівы і Радыё Рацыя

Адгаданка АдгаданкаАдгаданка

(22.03. — 20.04.) 12-16.10. мо жаш кеп ска 
аца ніць свае маг чы мас ці і пад вер г нуц ца 
стра там; зра бі суст рэ чу з сям’ ёй. 12-16.10, 
ка лі ле чыш ся ці ты на псі ха тэ ра піі — ча кай 
пе ра ло му. 13-17.10. не цяр п лі васць і злосць 
не бу дуць доб рымі да рад чы камі; нап ру га 
і скан да лы. Энер гіі хо піць, але не ад да вай яе 
на спра вы ня вар тыя за ха ду. Ад кі неш тое, да 
ча го пры вык па сан ты мен тах.
(21.04. — 21.05.) 11, 12.10. ат ры ма еш га лоў-
ны вый г рыш у зма ган ні за чы ёсь сэр ца. Звы-
чай ная што дзён насць да зво ліць да ца ніць тое, 
што ма еш. Ад 14.10. ад но віш ста рыя зна ём-
ствы. На пра цы ня ма што на ра каць. Аба вяз-
каў так мно га, што не з усі мі вы ра біш ся. Бы кі 
з ІІ дэ ка ды ма юць шан цы на па вы шэн не, але 
будзь це больш іні цы я тыў ны мі. 11-13.10. шу-
кай пра цу з ад к ры ты мі ва чы ма.
(22.05. — 22.06.) 12-16.10. уда лыя ім п рэ зы, 
ран дэ ву. 11-13.10. сек стыль Ве не ры з Мер-
ку ры ем бу дзе кры ні цай ін с пі ра цыі і нат х нен-
ня. Пла ны пас ля 14.10. бу дуць пры пы не ны. 
З 14.10. (аж да 31.10.) бю рак ра тыя дасць 
та бе ў ску ру, та му да 14.10. рэ гіст руй фір му, 
ста рай ся за кан цэ сію ці да та цыю. Дбай аб 
свой іму ні тэт.
(23.06. — 23.07.) 11, 12.10. ста рай ся пра-
вес ці ра ман тыч ны час у па ры. 11-13.10. час 
спры яе на ладж ван ню зна ём стваў. У чы іх сь ці 
ва чах про ста ўто піш ся, а вар тыя ўва гі ў тае 
асо бы не толь кі во чы. А пас ля 14.10. не з усі-
мі доб ра да га во рыш ся. На пра цы ста рай ся 
не браць на ся бе за мно га, ха ця ма рыш пра 
па вы шэн не. Не ха пай абы дра бя зу ў за дан-
нях, з 16.10. шы ку юц ца больш маш таб ныя за-
дан ні. Ад нер ваў мо жа раз ба лец ца страў нік. 
11-17.10. да вя рай свай му сэр цу і ін ту і цыі 
— яны ця бе не пад вя дуць.
(24.07. — 23.08.) 12-16.10. лю дзі бу дуць та бе 
пры хіль ныя і спры яль ныя. 15-17.10. ат ры ма еш 
шанц, на які ты на ват не раз ліч ваў. Ка лі не хо-
чаш рас ча ра вац ца, не пат ра буй заш мат ад ся-
бе. 12-16.10. ад прык рых аба вяз каў не ўдас ца 
та бе ўхі ліц ца. З 16.10. ме рай сі лы на на ме ры, 
бо не ўсё зро біш адзін. 11-13.10. удас ца та бе 
вык лі каць ура жан не на вы со ка па стаў ле най 
асо бе. Эфек тыў на вы ка ры стоў вай сваю сі лу.
(24.08. — 23.09.) Бу дзеш пры го жы, ба я ві ты. 
Доб рыя за ду мы і на го ды для іх рэ а лі за цыі. 
З 16.10. мно ства на год для фай ных су стрэч. 
11, 12.10. для са мот ных Дзеў нез вы чай ныя 
су стрэ чы і па чуц ці. 11-13.10. пе ра ка на еш-
ся, коль кі ў ця бе сяб роў. Але 15-17.10. па-
мен шац ца твае сі лы і са маў пэў не насць упа-
дзе амаль да ну ля. На пра цы не сум ня вай ся 
ў сва іх уме лас цях і не ўця кай ад са пер ні цтва. 
Бу дзеш тро хі сан лі вы і стом ле ны, пры мя няй 
аро ма тэ ра пію. З 17.10. (да 21.10.) не за-
будзь зай граць у ла та рэю!
(24.09. — 23.10.) 11, 12.10. без праб лем 
пры ста су еш ся да но вых сі ту а цый. 12-16.10. 
зда бу дзеш пры хіль насць ата чэн ня. Але 11-
13.10. мо жаш ад чуць, як тра ціш грунт пад 
на га мі. З 16.10. ня доб ры час на ра шэн ні аб 
рас стан ні. З 16.10. мо гуць на сту піць пра стоі 
і спаз нен ні. На пра цы зда бы вай са юз ні каў. 
З 13.10. (да 20.10. бу дзеш па дат лі вы на ава-
рыі, кан ту зіі, ін фек цыі, ня доб ры час так са ма 
на апе ра цыі — вы бе ры ін шы тэр мін.
(24.10. — 22.11.) Не бу дзеш ну дзіц ца. Паз-
на ё міш ся з ці ка вы мі людзь мі, асаб лі ва 11-
13.10. Але не раз ліч вай на лю боў з пер ша га 
паг ля ду. До ма ўсё зва ліц ца на тваю спі ну. 
Ча кае ней кая хат няя ім п рэ за. Спра віш ся са 
сва і мі фі нан са мі, па га сіш даў гі. Шы ку ец ца 
боль шы за ро бак. Але бу дзеш ас лаб ле ны, не 
зла ві вост рай ін фек цыі. Не эк с пе ры мен туй 
у па ху дзен ні, еж мен шыя пор цыі. 11, 12.10. 
не са пер ні чай. 13-17.10. му сіш суп раць ста-
яць сва ім стра хам і траў мам.
(23.11. — 22.12.) Уз моц ніц ца твая ін ту і цыя 
і па я вяц ца ўда лыя вы пад кі ад лё су. Але 11-
13.10. не па ры вай ся на цяж кія за дан ні. 11-
13.10. мо жаш ад чуць ся бе здра джа ным і вы-
ка ры ста ным. У су вя зях ад моў ся ад ру ці ны. 
З 16.10. бу дуць ліп нуць да ця бе асо бы ка рыс-
лі выя, ма ні пу ля та ры, пры тым вель мі мі лыя, 
так што ня хут ка раз бя рэш ся, у чым спра ва. 
У ін та рэ сах ча со вы за стой. З 16.10. мо гуць 
ця бе пап ра каць у чым сь ці ў чым ты не ві ноў-
ны. У зда роўі не па па дай у край нас ці.
(23.12. — 20.01.) Мо жа здзей с ніц ца ад на з тва-
іх мар. 12-16.10. не паш ка дуй ім пуль сіў ных 
па во дзін. З 16.10. мо гуць прач нуц ца ў та бе 
сум і па чуц цё ві ны. 11, 12.10. зра зу ме еш свае 
па чуц ці. 11-13.10. пры га да еш свае ма ры і па-
сіі — вар та іх рэ а лі за ваць. 13-17.10. на пра цы 
пра ціў нік зро біць та бе па скуд ства — піль нуй да-
ку мен ты, за бяс печ вай кам п’ ю тар, раз мо вы пра-
водзь без па ста рон ніх. Ку пі хат ні ро вар чык.
(21.01. — 19.02.) Да 13.10. зда бу дзеш штось-
ці, аб чым ма раць ін шыя. 11, 12.10. доб ра 
пра вя дзі раз мо ву з шэ фам — дасць та бе воль-
ную ру ку і бю джэт. Да 13.10. афор мі най важ-
ней шыя спра вы. Кан ды цыя і спраў насць, але 
больш нер ваў. Ад па чы вай блі жэй на ту ры.
(20.02. — 21.03.) Пра ца пры ем ная і ка рыс-
ная, твае за ду мы бу дуць мець прыз нан не. 
Увя дзеш у жыц цё доб рыя зме ны. 11, 12.10. 
мо жа зас пець ця бе лю боў з пер ша га паг-
ля ду. 15-17.10. цяж ка бу дзе вы ра шаць; не 
страць вя лі ка га шан цу!

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

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

ў клет кі рос пі су, скла дуць ра шэн не — па га вор ку.
стыль у ар хі тэк ту ры і дэ ка ра тыў ным ма ста цтве па чат ку ХІХ ста год дзя 
= 15 _ 8 _ 16 _ 7 _ 14 _;
за каў каз ская ста лі ца = 31 _ 32 _ 33 _ 34 _;
за па зы ча насць, аба вя зак = 3 _ 4 _ 5 _ 6 _;
проз віш ча бе ла ру ска га маг нац ка га ро ду ў... шпа цы ры = 24 _ 30 _ 18 _;
пу зы ры стая вад касць, на пры клад, на пі ве = 21 _ 27 _ 1 _ 22 _;
за ла ці сты на пой, які ва раць, на пры клад, у Лі дзе = 29 _ 28 _ 9 _ 2 _;
стра ка тая птуш ка ат ра да ве раб’ і ных = 23 _ 25 _ 26 _ 17 _ 19 _ 20 _;
су сед эвен ка і бу ра та = 10 _ 11 _ 12 _ 13 _.

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

ныя ад ка зы, бу дуць ра зыг ра ны кніж ныя ўзна га ро ды.
Ад каз на ад га дан ку з 37 ну ма ра
Мяў, Пен за, пеш ка, удаў, ура.
Ра шэн не: Праў ду ў яму не за ка па еш.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Мі ха лоў ская гмі на бу дуе да мы і зап ра-
шае да ся бе но вых жы ха роў.

З жніў ня па ча лі ся за пі сы на но выя 
ка му наль ныя ква тэ ры ў Мі ха ло ве. Яны 
да ступ ныя ў двух ва ры ян тах: 59 м2 і 106 
м2. У вы пад ку па мяш кан няў з боль шай 
за бу да ва най плош чай так са ма бу дзе 
да ступ ны га раж, і ў кож на га бу дзе ага-
род чык. Ква тэ ры бу дуць па бу да ва ны 
ў ха рак тэр ных, рас п ра ца ва ных спе цы-
яль на для Мі ха ло ва да мах — у кож ным 
з іх бу дзе па ча ты ры ква тэ ры.

За яў кі збі ра лі ся на пра ця гу жніў ня 
і ве рас ня ў мэ рыі ў Мі ха ло ве. Бур га містр 
Мі ха ло ва Марк На зар ка па ве да міў гэ тую 
ін фар ма цыю пад час ура чы стай се сіі Га-
рад ской ра ды ў Мі ха ло ве, ка лі ад зна чы-
лі 30-год дзе са ма кі ра ван ня ў гмі не.

— За гэ тыя 30 га доў не толь кі Мі ха ло-
ва, але і ўсе вё скі ў гмі не змя ні лі воб лік. 
Але мы не збі ра ем ся спы няц ца на да сяг-

«Жы ві це ў Мі ха ло ве!»
ну тым. Ува хо дзім у но вае 30-год дзе з на-
шай пра гра май «Жы ві це ў Мі ха ло ве», 
— пад к рэс ліў бур га містр пад час се сіі. 
— Мы здаў на абя ца лі вя лі кую пра гра му 
бу даў ні цтва жыл ля, і за раз прый шоў час 
ап раў даць сваё сло ва. Я ду маю, што гэ та 
бу ду чы ня на шай гмі ны. Я зак лі каю ўсіх 
жыць у Мі ха ло ве. Но выя жы ха ры аз на-
ча юць больш па дат каў, дзе ці ў дзі ця чых 
сад ках — раз віц цё на шай гмі ны. Тут я ба-
чу на шу бу ду чы ню. Гэ та вык лік на мно гія 
га ды.

Мі ха ло ва, мяр ку ец ца, ідэ аль нае 
мес ца для спа кой на га і кам фор т на га 
жыц ця. Ква тэ ры бу дуць аб ста ля ва ны 
ўсі мі ме дыя. Не сум нен най пе ра ва гай 
з’яў ля ец ца і пы тан не ацяп лен ня — бу дын-
кі бу дуць пад к лю ча ны да га рад ско га 
цеп лап ра во да, што, бе зу моў на, зні зіць 
ра хун кі да аб са лют на га мі ні му му. Вар та 
так са ма пад к рэс ліць, што жы ха ры Мі ха-

ло ва выз ва ля юц ца ад вып ла ты па дат ку 
на не ру хо масць.

Два ва ры ян ты ква тэр на вы бар. Ка-
му на пра па нуе пры ваб нае ін ве сты цый-
нае фі нан са ван не. У вы пад ку з да ма мі 
плош чай 59 м2 і 106 м2 бу дуць да ступ ныя 
дзве фор мы на быц ця не ру хо мас ці: арэн-
да і куп ля. У вы пад ку арэн ды да га вор 
зак лю ча ец ца на ня выз на ча ны тэр мін 
з маг чы мас цю вы ку пу ма ё мас ці праз 15 
га доў ка ры стан ня. Арэн д ная пла та за 
мен шую ква тэ ру бу дзе ва гац ца ка ля 395 
зло тых, а ў дру гім вы пад ку — 595 зло тых 
што ме сяч на. Арэн да прыз на ча на для 
жы ха роў гмі ны Мі ха ло ва, якія на дзень 
зда чы ква тэр у эк с п лу а та цыю жы лі ў гмі-
не Мі ха ло ва не менш за год і не ма юць 
ін шых пра воў на жы лыя па мяш кан ні 
/ да мы ў гмі не. Вы куп у арэн ду ў сваю 
чар гу ад роз ні ва ец ца пе ра да чай пра ва 
ўлас нас ці на ква тэ ру ка ры сталь ні ку, які 
вып лач вае ра стэр мі ноў ку ра зам з арэн-
д най пла тай у Су пол ку. У гэ тым вы пад ку 
не трэ ба браць ін ды ві ду аль ную іпа тэ ку 
на на быц цё не ру хо мас ці (крэ дыт бя рэц-
ца Су пол кай ад імя аран да та раў). Вы куп 
ад кры ты для ўсіх, ня ма не аб ход нас ці 
жыць у Мі ха лоў скай гмі не. Арэн д ная пла-
та ра зам з ра стэр мі ноў кай скла дае ад па-
вед на 790 зло тых і 1190 зло тых. Па га сіць 
аба вя за цель ствы мож на без пра цэн таў 
праз 5 га доў. У вы пад ку вы ку пу для ўдзе-
лу ў бу даў ні чых вы дат ках пат ра бу ец ца 
30% ад кош ту ін ве сты цый. Дак лад ная су-
ма арэн д най пла ты бу дзе да дзе на пас ля 
пад пі сан ня да га во ра з бан кам, але яна не 
па він на істот на ад роз ні вац ца ад пер ша па-
чат ко вых раз лі каў.

Усю ін фар ма цыю мож на ат ры маць 
на сай це www.za miesz kaj w mi cha lo wie.pl 
і з па ня дзел ка па пят ні цу з 8.00 да 16.00 
па тэ ле фо не 734 496 354. ( лук)

Но выя ву лі цы 
ў Но вай Лу цэ 
і На раў цы

На двух сё лет ніх се сі ях Гмін най ра ды 
ў На раў цы Гай наў ска га па ве та бы лі пры-
сво е ны наз вы но вым ву лі цам у Но вай 
Лу цэ і На раў цы.

У Но вай Лу цэ (вё ска на ўскра і не пры го-
жа га перш-на перш сас но ва га ле су) га лоў-

ная ву лі ца — Лес ная і ад яе бя руць па ча-
так Яся нё вая, Яжэм бі но вая, Лі па вая, Гра-
бо вая, Ду бо вая, Бя ро за вая, Яд лоў ца вая, 
Та па лё вая і Свяр ко вая. Пад час апош няй 
ве рас нё вай се сіі Гмін най ра ды но вай ву лі-
цы ў Но вай Лу цэ прыс во і лі наз ву Са ві ная 
(So wia). Па-за ву лі цай Лес най усе ін шыя 
гэ та ўся го г.зв. унут ра ныя да ро гі да дач-
ных і не толь кі та кіх до мі каў і да моў.

У На раў цы но вая ву лі ца ат ры ма ла 
назву Со неч ная (пры го жая наз ва, праў-
да).     (яц)

Ка па юць буль бу ў Но вым Ляў ко ве
Фо та Ян кі Це лу шэц ка га
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1 каст рыч ні ка быў зда дзе-
ны ў ка ры стан не бу ды нак 
па са жыр ска га вак за ла ў Бе-
ла сто ку. Сваю дзей насць 
аб ноў ле ны вак заль ны ком-
п лекс па чаў ці хень ка ўжо 
з са май ра ні цы, за тое афі-
цый ная інаў гу ра цыя ад бы-
ла ся за раз пе рад абе дам.

На афі цый нае ад к рыц цё «но ва га» 
вак за ла з’я ві лі ся мяс цо выя лі да ры кі ру-
ю чай пар тыі, у іх лі ку бы ва лыя на мі ні-
стар скіх па са дах пас лы Ярас лаў Зя лін скі 
і Да ры юш Пян т коў скі, пас лы Ме чыс лаў 
Баш ко і Ка зі меж Гвяз доў скі, мар ша лак 
ва я вод ства Ар тур Ка сіц кі ды ва я во да Баг-
дан Паш коў скі. Бы лі і ін шыя бе ла стоц кія 
і вар шаў скія чы ны.

Член праў лен ня Поль скай дзяр жаў най 
чы гун кі Ірэ нэ уш Мас ля ны пад к рэс ліў 
нез вы чай насць за да чы ма дэр ні за цыі 
бе ла стоц ка га чы гу нач на га вак за ла, ад-
на го з лі ку двух сот вак за лаў у 2016-2023 
га дах. На гэ тую за да чу ад ве дзе на ка ля 
двух мі льяр даў зло тых. Да гэ тай па ры 
ўда ло ся за вяр шыць ін ве сты цыі на дзе-
вят нац ца ці аб’ ек тах; бе ла стоц кі вак зал 
з’яў ля ец ца ме на ві та дзе вят нац ца тым 
зма дэр ні за ва ным аб’ ек там. Бе ла стоц кі 
вак зал асаб лі вы — гэ та пры го жы гі ста-
рыч ны аб’ ект, уз ве дзе ны ў 1862 го дзе. 
У су вя зі з тым, што гэ та асаб лі вы пом нік 
даў ні ны, трэ ба бы ло асаб лі ва ста ран на 
яго ма дэр ні за ваць. Скла да на бы ло спа лу-
чыць тую гі ста рыч насць з ма дэр нас цю, 
якую трэ ба бы ло ўвес ці ў гэ ты аб’ ект. Трэ-
ба бы ло ўклю чыць су час ныя тэх на ло гіі, 
якія не аб ход ныя для дзей нас ці та ко га 
аб’ ек та ў ХХІ ста год дзі. Бы лі ма дэр ні за-
ва ны ўсе сі стэ мы дзей нас ці вак за ла. 
Плош ча гэ та га аб’ ек та гэ та ка ля дзвюх 
ты сяч квад рат ных мет раў, ка ры сталь ная 
плош ча — ка ля трох ты сяч квад рат ных 
мет раў. Плош ча ўчаст ка, ахоп ле на га ін-
ве сты цы яй — паў та ра гек та ра. Ство ра на 
аў та ста ян ка на больш за сто ма шын. Збу-
да ва на ве ла сі пед ная ста ян ка. На ва кол ле 
за бу да ва нае зе лен ню, но вы мі па сад ка мі. 
Кошт аб’ ек та склаў ка ля 45 мі льё наў зло-
таў, з ча го ка ля 70% гэ та да фі нан са ван не 
з Еў ра са ю за, з пра гра мы «Ус ход няя Поль-
ш ча». Нель га так са ма за быць, што бы ло 
да фі нан са ван не з дзяр ж бю джэ ту і ін шых 
кры ніц. Гэ та да зво лі ла спра віц ца з за да-
чай. Дзе ля рэ кан ст рук цыі вак за ла пры-
ня лі мы да ту 1910, ка лі ён най буй ней пра-
ца ваў. І ўсе ар хі тэк тур ныя пад ра бяз нас ці 
бы лі пры мяр коў ва ны да та го пе ры я ду. 
Паў ста ла пры го жая аб лі цоў ка, асаб лі ва 
вы дат на бач ная ве ча рам, пад ілю мі на цы-
яй. Чар го вым эта пам, які быц цам па ча-
ты, але не за вер ша ны, бу дзе ту нель пад 
пу ця мі.

Ярас лаў ЗЯ ЛІН СКІ: — Тое што мы ўва-
ча від кі ба чым, гэ та аг ра мад ны цы ві лі за-
цый ны ска чок Ус ход няй Поль ш чы ў рам-
ках пра гра мы «Раз вой Ус ход няй Поль ш-
чы», якая з’яў ля ец ца так са ма пра гра май 
Пра ва і спра вяд лі вас ці. Тыя мі льё ны 
вы дзе ле ны ме на ві та з гэ тай пра гра мы. 
Бу ду юц ца вя лі кія ка му ні ка цый ныя ар тэ-
рыі, най важ ней шая тут Ra il Bal ti ca, пра-
грэс на бі рае сі лы — ез дзім што раз хут чэй, 
што раз вы гад ней, у Вар ша ву і ў ін шыя 
га ра ды, і да лей. А чы гун ка і да ро гі вель мі 
па трэб ныя, ня гле дзя чы, што жы вем у эпо-
се ін тэр нэ ту, пат рэб нае пе ра мяш чэн не, бу-
ду юц ца вя лі кія і ма лыя чы гу нач ныя лі ніі, 
за бы тыя рэ ві та лі зу юц ца. А вось гэ ты вак-
зал з’яў ля ец ца ві зіт кай го ра да і рэ гі ё на. 
І ця пер пер шае ўра жан не ад пры ез ду ў Бе-
ла сток бу дзе доб рае, а на ват вы дат нае. 
І ўсе мы гэ та му вель мі ра ды.

Януш КА ВАЛЬ СКІ, дзяр ж сак ра тар у Мі-
ні стэр стве дзяр жаў ных ак ты ваў: — Гэ тая 
ін ве сты цыя з’яў ля ец ца сім ва лам праў лен-
ня За дзі ноч най пра ві цы, гэ та, як га ва рыў 
прэм’ ер Ка чын скі, вяр тан не ін ф раст рук-
тур най год нас ці Ус ход няй Поль ш чы. Гэ та 
сім вал Бе ла сто ка, які бу дзе свя ціў ве ліч-
ным пры кла дам, ве ліч ны вак зал, ад на 
з най буй ней шых ін ве сты цый на Ус ход няй 
сця не, ар хі тэк тур ная жам чу жы на. Та кі 
пры го жы го рад як Бе ла сток па тра буе 
сім ва лаў і ма ем та кі сім вал у выг ля дзе 

ўні вер сі тэ та, а чар го вым та кім сім ва лам 
бу дзе ме на ві та чы гу нач ны вак зал.

Ар тур КА СІЦ КІ: — Вель мі дзя кую пад-
ляш скім пар ла мен та ры ям, што мо жам 
сён ня ад кры ваць гэ ты вак зал, гэ та ві-
зіт ка Бе ла сто ка і Пад ляш ша. Гэ та вя лі кі 
сім вал та го, што пры праў лен ні За дзі но-
ча най пра ві цы ня ма ні Поль ш чы-А, ні 
Поль ш чы-Б. Ві даць як змя ня ец ца ця пер 
Поль ш ча. За гэ та мі ніст рам і ўся му ўра ду 
ха чу сар дэч на па дзя ка ваць. Так са ма ха-

чу па дзя ка ваць чы гу нач ным ула дам, што 
ўда ло ся здзей с ніць та кую скла да ную за-
да чу. Вя лі кі пак лон так са ма вы ка наў цам 
і ін ве ста ру.

Пас ля афі цый ных ляў да цый мес ца 
пак ра пі лі свян цо най ва дой ка та ліц кі бі-
скуп і пра ва слаў ны ба цюш ка. А што бы ло 
ў абед — не ве даю...

На мі ну ла год нім Ус ход нім эка на міч-
ным кан г рэ се адзін з кра ё вых чы гу нач-
ных ды рэк та раў Ар нальд Брэш аб на ро да-
ваў, што Поль ш ча ат ры ма ла з Еў ра са ю за 
вя лі кія срод кі на чы гу нач ныя мэ ты. 
Заз на чыў ён та ды, што па пя рэд ні ўрад не 
ця міў, што з ты мі срод ка мі ра біць, за тое 
ця пе раш ні ўрад знай шоў ра шэн не як іх 
вы ка ры стаць. І са праў ды, бе ла стоц кі вак-
зал, які быў цал кам ня даў на, бо ў 1989-
2003 га дах грун тоў на ма дэр ні за ва ны, 
зма дэр ні за ва лі чар го вы раз. Ці бы ло гэ та 
не аб ход на? На на ступ ны дзень, еду чы 
по ез дам, адзін чы гу нач нік за я віў, што ўва-
лі лі гро шы ў ба ло та...

Гэ тую за я ву мож на ад нес ці і да ця пе-
раш няй кры тыч най ацэн кі но вай ін ве сты-
цыі, як і да па чат каў да чы нен няў Бе ла сто-
ка з чы гун кай. Бо ця пе раш ні бе ла стоц кі 
вак зал у па чат ку 1860-х га доў быў уз ве-
дзе ны ў ба ло ці стым мес цы, дзе быў стаў 
ды рас лі ча ра ты і аль шы на. Бы ло гэ та за 
та дыш ні мі га рад скі мі ме жа мі. Ця пер гэ та 
цяж ка ўя віць, бо з хо дам га доў пра сто ра 

Но вае ў Бе ла сто ку

ва кол вак за ла за бу доў ва ла ся і ця пер 
чы гу нач ны вак зал быц цам пе ра нёс ся 
ў цэнтр Бе ла сто ка.

Чы гу нач ную Вар шаў ска-Пе цяр бур г-
скую лі нію, якая за ві та ла ў Бе ла сток, 
па ча лі бу да ваць у па чат ку 1850-х га доў. 
Збу да ва лі яе толь кі з Пе цяр бур га ў Гат чы-
на і спы ні лі, бо па ча ла ся Крым ская вай-
на. Паз ней бу до ва бы ла ўзноў ле на і ўся 
лі нія бы ла за вер ша на ў 1862 го дзе; да 
Бе ла сто ка да цяг ну лі яе два га ды ра ней, 
у 1860 го дзе. У кан цы та го го да ў Бе ла-
сток пры е хаў пер шы па ра воз, цяг ну чы за 
са бою не каль кі ва го наў. Лю дзі збег лі ся 
па гля дзець гэ тае цу да. Бе ла ста ча не бы лі 
пе ра ка на ны, што па ра воз пры во дзіць 
у рух се дзя чы ў яго чэ ра ве чорт, яко га 
пад га ня лі ўпе рад рас паль ва ю чы агонь 
пад яго ным хва стом. Вак заль ны бу ды нак 
быў уз ве дзе ны ў 1861 го дзе. У чар го вых 
дзе ся ці год дзях, у хо дзе вой наў, аб’ ект 
быў раз руш ва ны, але пас ля ад бу доў ва ны.

У па чат ко вым пе ры я дзе, аж да кан ца 
ХІХ ста год дзя, не бы ло раск ла даў яз ды 
цяг ні коў. Ез дзі лі яны як пры хо дзі ла ся. 
На стан цыі быў ад мыс ло вы звон, яко га 
пер шы ўдар па ве дам ляў пра наб лі жэн не 
по ез да. Дру гі ўдар аб вяш чаў з’яў лен не 
цяг ні ка на га ры зон це, а трэ ці — пра пры-
езд на стан цыю. Усё ж та кі па са жы ры 
па да рож ні ча лі — у 1891 го дзе па Вар шаў-
ска-Пе цяр бур г скай чы гун цы пра е ха ла ся 
амаль два з па ло вай мі льё на па са жы-
раў.

Адзі нац цаць га доў паз ней по бач 
Бе ла сто ка пра ляг ла чар го вая чы гун ка 
— Бе рас цей ска-Гра еў ская. Тут га лоў най 
стан цы яй ста лі Ста ра сель цы. Але ў трох 
кі ла мет рах ад гэ тай стан цыі быў уста ноў-
ле ны і пры пы нак Бе ла сток-Паў д нё вы; 
сля ды ад яго за ха ва лі ся да на ша га ча су 
ў выг ля дзе цэ мен т ных пры ступ каў у па-
ча каль ню. Наз ва ная лі нія бы ла част кай 
боль шай тран с пар т най ма гіст ра лі, якая 
злу ча ла Ка ра ле вец з Адэ сай, па якой 
ад бы ваў ся га лоў ным чы нам гру за вы 
тран с парт — збож жа з Ук ра і ны ва зі лі 
ў бал тый скія пар ты. А ў 1886 го дзе з Бе-
ла сто ка пай ш ла чар го вая чы гу нач ная лі-
нія — у Ба ра на ві чы. Апош нюю лі нію пе ра-
сяк ла пас ля ва ен ная дзяр жаў ная гра ні ца 
і тран с парт па ёй на ват быў на ней кі час 
спы не ны, а за раз ён та кі кво лень кі, па 
лет ніх су бо тах і ня дзе лях, а пу ці за рас лі 
пры род ным ба гац цем; маг чы ма, што та-
кі ж тран с парт пра цуе і ў Поль ш чы-А...

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

 Аб ноў ле на па ча каль ня

 Ця пе раш ні від з «Гра еў скай» на «Пе цяр бур г скую» чы гун ку


