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Дарота Сульжыкè3

Кніжны кірмашè9

Сухаволю збудавалі яўрэі

Першы дакумент, які пацвярджае прысут
насць яўрэяў у Сухаволі, гэта прывілея, 
дадзена каралём Аўгустам II у 1698 го
дзе. Тады кароль дазволіў яўрэям на ган
даль і пабудову дамоў. Аднак некаторыя 
крыніцы сведчаць, што яўрэі ў Сухаволі 
жылі ўжо ў шаснаццатым стагоддзі.

Пасля атрымання Польшчай незалеж
насці ў Суховолі, па дадзеных перапісу 
1921 года, жыло 1262 яўрэяў, а ў 1937 
годзе было іх ужо 1521, што давала 49% 
усіх жыхароў Сухаволі. Ім належала 
большасць крамаў. Яны былі таксама 
ўладальнікамі млына і двух піваварных 
заводаў.

Сымха Лазар, сухавольскі яўрэй, у сва
ёй кнізе «Знішчэнне Сухаволі» піша: 
«Салдаты былі здзіўлены, што там было 
так шмат яўрэяў! Толькі яўрэі ва ўсім све
це! Сухаволя, гэта быў вельмі маленькі 
горад. Здавалася, што ўсе яе жыхары 
былі яўрэямі, і ўсё належала яўрэям».

Менавіта найбольш яўрэйскіх дамоў раз
мешчаных было вакол рыначнай плош
чы і галоўнай вуліцы мястэчка. Яўрэйскі 
квартал — гэта самы цэнтр Сухаволі. Тут 
знаходзілася галоўная сінагога, якую па
будавалі ў 1747 годзе.

— Многа было ў нас яўрэяў, — успамінае 
Ян Гузоўскі з Сухаволі. — Нібы жылі ра
зам, але яны мелі свае святы, свае звычаі 
і традыцыі. Яны трымаліся разам. Калі 
прыходзіла іхняе свята, хадзілі па вуліцах, 
шпацыравалі. Была тут сінагога, вялікая
вялікая. Усярэдзіне ніколі я не быў, але ча
сам хадзілі паслухаць, як моляцца яўрэі.

У дзевятнаццатым стагоддзі яўрэйская 
абшчына перажывала перыяд развіцця. 
У канцы васямнаццатага стагоддзя ў Дуб
роўскім павеце (які ахопліваў гарады 
ДуброваБеластоцкая, Новы Двор, Ліпск, 
Кузніца, Сідра, Штабін і Сухаволю) най
больш яўрэяў жыло менавіта ў Сухаволі. 
Аб эканамічным статусе яўрэяў з Суха
волі сведчыць факт, што менавіта яны 
ў 1791 годзе суфінансавалі будову касцё
ла свсв. Пятра і Паўла.

— Яўрэі збудавалі касцёл. Сухаволю збу
давалі, — успамінае Ян Гузоўскі. — Мелі 
млын, сваю сінагогу, дом малітвы. Яны 
жылі на «жоўтым пагорку». Так называлі 
горку ў Сухаволі, дзе стаялі дамы бага
тых яўрэяў. На «жоўтым пагорку» былі 
прыхожыя хаты. На нізе стаялі драўля
ныя, бедныя, а на гары ўжо мураваныя, 
такія прыгожыя.

Знішчэнне Сухаволі

Сымха Лазар, сухавольскі яўрэй, які аца
леў з халакоста, у сваіх успамінах піша: 
«У першыя дні нямецкай акупацыі армія 
паводзіла сябе даволі цывілізавана. Сал
даты заходзілі ў яўрэйскія крамы, куплялі 
ўсялякія тавары: шакалад, мыла, крэм 
для абутку і за ўсё плацілі».

Спакойная атмасфера не трывала доў
га. На працягу некалькіх дзён у Суха
волю прыехала раённая паліцыя, якая 
адразу ж пачала набіраць невялікую 
колькасць яўрэяў на працу. Потым з’я
вілася гестапа і СС. Неўзабаве пачалі 
свае зверскія дзеянні, да якіх далучыліся 
і мясцовыя жыхары.

«Забойцы выцягнулі каля 120 яўрэяў 
і моцна пабілі. Пазней польскія і нямецкія 
забойцы гналі іх у кірунку ракі. У час як 
усё гэта адбывалася, немцы, стоячы на 
мосце, фатаграфавалі пагром. Узброе
ныя глядзелі як на спектакль. Былі гато
выя страляць у любога, хто паспрабуе 
супраціўляцца. Яўрэяў гналі ў напрамку 
яўрэйскіх могілак. Яны думалі, што там іх 
расстраляюць. Але гэтага не адбылося. 
Забойцы рыхтавалі нешта значна больш 
страшнага. Яўрэяў сагналі ў дом, які ста
яў на краю лесу, недалёка ад яўрэйскіх 
могілак. Там яны зачынілі ўсе дзверы 
і ўсе вокны. Дом аблілі бензінам і падпалі
лі», — успамінае Сымха Лазар.

Ян Гузоўскі, які памятае тыя жудасныя 
падзеі, не надта хоча аб гэтым расказ
ваць.

— Так было. Нашы з Сухаволі памагалі 
немцам. Адных прымушалі, іншых хіба 
не... Не ведаю, — успамінае спадар Ян. 
— Я нават ведаю па імені і прозвішчы, 
але не хачу гаварыць. Пасля таго, як вы
везлі яўрэяў з Сухаволі, шмат хто хадзіў 
яшчэ па іхніх хатах і шукаў золата. Але 
гэта ўжо гісторыя, а каго трэба было, 
таго пакаралі. Былі працэсы над гэтымі, 
якія памагалі немцам.

Жудасныя падзеі, якія мелі месца пры яў
рэйскіх могілках у Сухаволі, адбываліся 
1,3 км на поўнач ад Рынку, пры скрыжа
ванні дарог у Аўгустаў і вёску Пакось
на. Паводле інфармацыі, могілкі былі 
заснаваны ў дзевятнаццатым стагоддзі. 
Вядома, што да 1939 года могілкі былі 
абведзены каменным мурам. Тут стаяў 
таксама драўляны будынак, які выконваў 
ролю пахавальнага дома. У цяперашні 
час на могілках можна знайсці толькі 
элементы пашкоджаных надмагілляў. На 
краю могілак знаходзіцца сучасны пом
нік з кароткай інфармацыяй: «Яўрэйскія 
могілкі ў Суховолі, заснаваныя ў сямнац
цатым стагоддзі. Разбураны нямецкімі 
акупантамі падчас Другой сусветнай вай
ны. Адноўлены ў 2010 годзе. Паважай 
памяць гэтага месца».

Таксама комплекс школ у Сухаволі за
хоўвае некалькі надмагілляў, знойдзеных 
у розных вёсках. Апрача некалькіх бу
дынкаў, у тым ліку дома малітвы, які доўгі 
час выконваў ролю гімнастычнай залы, 
у Сухаволі няма ніводных слядоў па 
даўніх яе жыхарах. Дошка на зарослым 
кіркуце гэта адна вестка, якую можна 
знайсці ў мястэчку.

Пражыў дзякуючы суседзям

Восенню 1942 года было ліквідавана 
сухавольскае гета. Яго жыхароў дэпар
тавалі ў Калбасіна. Стуль Сымха Лазар 
і двух яго сяброў уцяклі і вярнуліся 
ў родную Сухаволю. Тут дапамагаюць 
ім даўнія знаёмыя, палякі, якія больш за 
месяц хаваюць суседзяў у сваёй стадо
ле.

— Карбоўскія, бо ў іх хаваліся яўрэі, 
баяліся за сваё жыццё, — успамінае Ян 
Гузоўскі. — У Сухаволі ўвесь час былі 
немцы. Таму іх ноччу перавезлі ў Яцвязь. 
Там таксама баяліся хаваць яўрэяў, але 
знайшоўся адзін гаспадар, які трымаў іх 
у зямлянцы. Насіў ім яду. І так удалося ім 
перажыць вайну.

Сымха Лазар пасля вайны з’ехаў у Злу
чаныя Штаты Амерыкі, дзе дажыў ста 
гадоў. Амаль цэлы час утрымліваў кан
такты з сем’ямі, якія дапамагалі яму ў час 
вайны. Сымха Лазар з удзячнасці хацеў 
ахвяраваць свой дом, які знаходзіўся 
ў самым цэнтры горада, але яго вырата
вальнікі не хацелі прыняць такой вялікай 
заплаты.

Менавіта з успамінаў Сымхі Лазара, 
якія выйшлі пад загалоўкам «Знішчэнне 
Сухаволі», найбольш можна даведацца 
пра жыццё яўрэяў мястэчка, але перш 
за ўсё пра трагедыю, якая сустрэла ўсіх 
яўрэяў. Страшэнны смутак у сэрцы. Цяж
ка, вельмі цяжка апісаць усе эмоцыі, усе 
думкі. Ніхто не мог зразумець, за выклю
чэннем тых, хто ішоў гэтай самай даро
гай і перажыў.

vУршуля ШУБЗДА

фота https://www.jewishgen.org/yizkor/
suchowola1/suc001.html

І яўрэям належала Сухаволя

Ужо ў верасні ў Сухаво
лі адкрыюць Цэнтр трох 
культур. Мае гэта быць 
месца сустрэч, дыскусіі 
і мерапрыемстваў, прыпа
мінаючых аб меншасцях, 
якія калісьці жылі, і зараз 
жывуць у мястэчку. Цэнтр 
мае таксама вярнуць па
мяць пра яўрэяў, якія да 
вайны складалі палову на
сельніцтва гарадка. Ваен
ная гісторыя сухавольскіх 
яўрэяў падобная да ўсіх 
жыхароў такога тыпу га
радкоў на Сакольшчыне. 
Аднак пра некаторыя па
дзеі нават жывыя сведкі 
хочуць забыць.
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Сваімі вачыма

Чым 
не бяс печ ная 
Бе ларуская 
атамная 
электрастанцыя 
– ак ра мя ра ды я цыі

Падарожжы 
круглы год

Атрута
і трутні

Куды вар та па е хаць? Большменш з па
ло вы лю та га раз мо вы пра вес на выя і лет
нія па да рож жы па чы на юць ула да рыць 
мро я мі і раз мо ва мі боль шас ці ма іх зна ё
мых. Ге не раль на з га да мі на зі ран няў заў
ва жаю па сту па ю чую, пра фе сій ную пад
рых тоў ку да пат рэ бы ад па чын ку не толь кі 
ўжо ў тра ды цый ным се зо не, але і ця гам 
уся го го да. За раз ме на ві та круг ла га до вае 
ван д ра ван не мно гім лю дзям з’яў ля ец ца 
хі ба спро бай па вы шэн ня свай го аба рон
ча га іму ні тэ ту ар га ніз му пе рад што дзён
ны мі вып ра ба ван ня мі ся мей напра цоў ных 
вык лі каў. Та му па да рож жы ўвесь год гэ та 
ўжо нар маль насць, а не ані я кая фа на бэ
рыя. Ча са мі мне на ват ужо зда ец ца, што 
не ка то рыя больш ча су зна хо дзяц ца ў пер
ма нен т ных па ез д ках і іх пла на ван ні, чым
сь ці ў рэ аль ным пра цоў ным све це, бо ж 
ін тэр нэт і са цы яль ныя сет кі да юць маг чы
масць не заў важ на пра ман та чыць дзень 

і за ра бо чым ста лом. Асаб лі ва, ка лі ўва га 
і маз гі бе зу пын на шу ка юць чар го вых 
пра мо цый тур фір маў ці тан ных квіт коў 
аві я кам па ній. Адзін мой зна ё мы год з па
да рож жа мі па чы нае з дак лад на га ана лі зу 
су па дзен ня пры па да ю чых вы ход ных дзяр
жаў ных ці рэ лі гій ных свят з ця гам тыд ня. 
Та кім чы нам адзін ці два дні з су бо тай ці 
ня дзе ляй да юць яму цэ лы ты дзень або 
і больш бе стур бот на га знік нен ня з пра цы. 
Та му яго ны гра фік скла дзе ных пры кан ца 
го да ад па чын ко вых дат з’яў ля ец ца для мя
не най леп шай пад каз кай, што і ча го нель
га ча каць у пра цоў най сфе ры ся род ма іх 
зна ё мых гэ ты мі дня мі. Склаў шы та кую 
жа лез ную кар ці ну дзён ад па чын ку, мой 
зна ё мы пры сту пае да дру го га эта пу ла гі
стыч най апе ра цыі, якая мае яму пры нес ці 
дру гую пе ра мо гу — мно га за меж ных ван
д ро вак, але за як най мен шую ца ну. Ха чу 
тут ад ра зу ска заць, што з’яў ля ец ца ён 
пры хіль ні кам і ка ры сталь ні кам ту ры стыч
ных аб’ ек таў вы со ка га стан дар ту. Тут ён 

па поў най пра гра ме ўклад ва ец ца ў пры
маў ку, што час гэ та... гро шы. Бра ні ра ва
ныя як мі ні мум паў го да ра ней са ма лёт ныя 
бі ле ты, ту ры стыч ныя ту ры або гас ці ні цы 
пра па ну юць та кія пе рад се зон ныя скід кі, 
якія даз ва ля юць тры мац ца фі нан са ва га 
вы жы ван ня. Ну і дру гі эле мент та кой вя
лі кай маг чы май коль кас ці па ез дак гэ та 
ад па чы нак у пе рад се зон ным тэр мі не або 
пас ля яго. Мой зна ё мы мае рас п ра ца ва
ную зда ец ца яш чэ і трэ цюю да ро гу па ні
жэн ня кош таў. Па коль кі ён ча ла век кам
па ней скі і шмат у яго зна ё мых, то ча ста 
ад п раў ля юц ца яны гру пай з шас цівась мі 
ча ла век. Пры та кой коль кас ці жа да ю чых 
ад па чыць асоб, на пры клад, ця гам тыд ня 
ў ад ным мес цы да ец ца маг чы масць да 
пе ра моў пра да дат ко выя скід кі на яду ці 
нач ле гі. Вя до ма, вы шэй апі са ныя дзе ян ні 
і на ма ган ні пат ра бу юць знач най ад да чы 
гэ тай спра ве, але як ві даць пер с пек ты ва 
за меж на га ад па чын ку ў да во лі да ступ най 
ца не вар та та кіх за ха даў. Гэ та маг чы мае 

і та му, што на ле жыць ён да гэ та га га тун ку 
ту ры стаў, якія ма юць свае лю бі мыя мес
цы, да якіх лю бяць ез дзіць на пры клад тры 
га ды за пар. Тая зна ё масць рэ а лій мес ца 
і ча ста ўжо са міх улас ні каў даз ва ляе і на 
не пас рэд нае бра ні ра ван не мес ца і тэр мі
ну ад па чын ку.

Дру гі мой сяб ра мае кры ху ін шую фі ла
со фію і так ты ку ар га ні за ван ня са бе тан на
га ад па чын ку. Лю біць ён па да рож ні чаць 
сам або най вы шэй з ад ной яш чэ асо бай 
і не бы ваць у тых жа са міх мес цах. Як мне 
рас па вя даў, свае ван д роў кі вы бу доў вае 
вы ключ на ў суп ра цы з дзвю ма турфір ма
мі, з які мі ця гам апош ніх пят нац ца ці га доў 
з’ез дзіў не ма лы ку сок све ту. Тут ме на ві та 
спра цоў вае пра гра ма шмат га до вай ла яль
нас ці ту ры ста і зна ём ства з пра цаў ні ка мі 
гэ тых бю ро. Ме на ві та яны пра па ноў ва юць 
яму так са ма за га дзя свае пра ма цый ныя 
кі рун кі і мес цы па да рож жаў, а так са ма да
па мо гу ў по шу ках ат рак цый ных па ез дак 
ся род сва іх пар т нё раў. Ён так са ма доб ра 
і да клад на ра ней ве дае, куды хо ча па е
хаць і што па ба чыць кан к рэт на ў но вым 
мес цы. Та кая да во лі вы раз ная за пат ра ба
ва насць даз ва ляе вель мі доб ра пад рых та
ваць ін ды ві ду аль ную пра па но ву кож на му 
ту ры сту. Ме на ві та боль шыя і спрак ты ка ва
ныя ту ры стыч ныя фір мы ў змо зе ад ка заць 
на пат ра ба ван ні і спа дзя ван ні май го зна
ё ма га. А ён дзя ку ю чы гэ та му па вя ліч вае 
сваю ка лек цыю па да рож ных карт.

vЯў ген ВА ПА

На гэ тым тыд ні бе ла ру сы ўспом няць 
чар го выя змроч ныя ўгод кі з дня страш най 
да ты най ноў шай гі сто рыі — 26 кра са ві ка 
1986 го да ад бы ла ся Чар но быль ская ка
таст ро фа. Коль кі ча ла ве чых жыц цяў за
браў так зва ны „мір ны са вец кі атам” — на
ват прыб ліз на ніх то не ве дае. Ты ся чы, дзя
сят кі ты сяч, сот ні ты сяч?! Як за моў ч ва ла ся 
ка му ні стыч ным кі раў ні цтвам спяр ша са ма 
ава рыя і яе ім к лі выя страш ныя на ступ
ствы, так ха ва ец ца праў да і пра доў га тэр мі
но вае шкод нае, а для мно гіх і смя рот нае, 
уз дзе ян не ра ды я цыі. Па коль кі апош нія 
двац цаць га доў дзяр жаў ная сі стэ ма РБ 
пра ца ва ла так, што праў ду не на ле жа ла 
ве даць у прын цы пе, то за раз сап раў д ныя 
маш та бы на ступ стваў Чар но быль скай ка
таст ро фы, мяр кую, не вя до мыя ўжо ні ко му. 
Ка лі доў га пад ман ваць са міх ся бе, праў да 
ўця кае да лё ка.

Чар но быль — да лё ка не адзі ная эка ла
гіч ная бя да бе ла ру саў. Са лі горск, Мінск, 
На ва по лацк, Грод на — усе гэ тыя га ра ды 
зза шкод ных прад п ры ем стваў па ку ту юць 
на не спры яль нае ася род дзе, на заб ру джа
нае па вет ра. Якое сап раў д нае эка ла гіч нае 
ста но віш ча ў пе ра лі ча ных на се ле ных 
пун к тах — так са ма не ве дае ніх то. Аль бо 
ве да юць адзін ка выя служ бо выя асо бы, 
якія ні ко лі не ска жуць лю дзям праў ды. 
За мест ука ра нен ня но вых ачыш чаль ных 
тэх на ло гій, урад за раз раз мяш чае ў га ра
дах Бе ла ру сі но выя шкод ныя вы твор час ці, 
якія ін шыя кра і ны ім к нуц ца вы нес ці за 
свае ме жы. За раз на чар зе Свет ла горск 
і Брэст. У Свет ла гор ску, які і так мае шмат 
праб лем, апош нім ча сам сму род ад цэ лю
лоз накар дон на га кам бі на та. Мяс цо выя 
жы ха ры спра бу юць пра тэ ста ваць су праць 
за во да бе ле най цэ лю ло зы, па бу да ва на га 
кі тай ца мі на ба зе ра ней ша га кар дон на га 
кам бі на та. За вод яш чэ не ўве дзе ны ў эк с п
лу а та цыю, але на ват яго пра ца ў тэ ста вым 
рэ жы ме абу ры ла жы ха роў рай цэн т ра 
і на сель ні каў пры лег лых вё сак. А ў го ра
дзе над Бу гам вя дзец ца бу даў ні цтва аку
му ля тар на га за во да. Яго бу ду юць тыя ж 
кі тай цы, а на за во дзе бу дзе на ла джа ны 
поў ны цыкл вы твор час ці свін цо вакіс лот
ных аку му ля тар ных ба та рэй. Не здзіў ляе, 

што мяс цо выя ўла ды без уся ля кіх па пя
рэд ніх эк с пер т ных ка мі сій і гра мад скіх 
аб мер ка ван няў вы ра ша юць бу да ваць тое, 
што ім хо чац ца. Здзіў ляе, што мір на пра
тэ ста ваць су праць та ко га не бяс печ на га 
бу даў ні цтва вы хо дзіць не паў го ра да, не 
дзя сят кі ты сяч гра ма дзян, а толь кі 200300 
ча ла век. Та му і іг на ру юць чы ноў ні кі гэ тыя 
сціп лыя пра тэ сты, плю юць на лю дзей звы
со ку на да лей.

Тут яш чэ вар та зга даць пра ад ну шкод
ную вы твор часць — прад пры ем ства па вы
твор час ці драў ля ных пліт і пад ло га вых пак
рыц цяў на бе ра зе цу доў най рэч кі Вял ля 
не па да лёк Смар го ні. Яно бы ло за пуш ча на 
ў 2012 го дзе і на ра бі ла ўжо ня ма ла шко ды 
на ва коль на му ася род дзю. Пры тым га ла сы 
пра тэ сту неш мат лі кіх эко ла гаў за ста юц ца 
вок лі ча мі ў пу стэль ні. Ні ку ды не па дзе ла ся 
і га лоў ная сён няш няя не бяс пе ка — па бу до
ва Аст ра вец кай атам най стан цыі, якая ня
се но вую, ку ды больш страш ную паг ро зу, 
чым даў няя Чар но быль ская. Гэ та ж трэ ба 
бы ло да ду мац ца, каб бу да ваць та кую стан
цыю ў са праўд ным пры род ным рай скім 
ку точ ку кра і ны. Ні я кі во раг не пры ду мае 
гор ша га ва ры ян та.

Пра што б не пля лі вы со кія на чаль ні кі 
на пра па ган дыс ц кіх на ра дах і фаль шы вых 
па ка зуш ных су бот ні ках — пра ўяў ную ма
дэр ні за цыю ці пра хут кі эка на міч ны ска чок 
— усё гэ та пыл у во чы. Бо па ўсім ві даць 
і вы хо дзіць, што гэ тыя ця пер цы, якія жы
вуць пад дэ ві зам „Пас ля нас хоць па топ!”, 
пе раў т ва ры лі Бе ла русь у кра і ну трэ ця га 
све ту, якая ні бы та толь кі і год ная, каб бу
да ваць тут не бяс печ ныя прад пры ем ствы 
са шкод ны мі вы кі да мі. Улад ныя ж трут ні 
ап раў да юць кож ную ат ру ту.

Са вец кі Са юз знік на па лі тыч най кар це 
све ту, але ён за стаў ся ў га ло вах і рэ аль
ных ура дах пе ра важ най баль шы ні бы лых 
„са цы я лі стыч ных рэс пуб лік” — у Бе ла ру сі, 
Ар ме ніі, Ра сіі, Мал до ве... З людзь мі ніх то 
на гэ тай пра сто ры не лі чыц ца і лі чыц ца не 
збі ра ец ца. Лю дзі для ўла ды — гэ та смец
це, у леп шым ра зе бу даў ні чы ма тэ ры ял, 
да яко га і стаў лен не ад па вед нае. Са мі ж 
лю дзі звык лі ся з пад ня воль най, амаль 
раб скай до ляй. Жор ст кія і жах лі выя чар но
быль скія ўро кі так і не вы ву ча ны.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Чым блі жэй дзень за пу ску пер ша га 
рэ ак та ра на Бе лА ЭС у Аст раў цы, тым 
горш па лі тыч ныя ад но сі ны Віль ні і Мен
ска. Абод ва ба кі дэ ман ст ра тыў на па ні
зі лі ўзро вень ка му ні ка цыі чы ноў ні каў. 
І апы ну лі ся ў сі ту а цыі, пры якой ча каць 
са сту пак адзін ад на му не вы па дае. Вя
до ма, па гар шэн не двух ба ко вых ад но сін 
ста ла вы ні кам су па дзен ня шмат лі кіх 
фак та раў. І бу даў ні цтва АЭС тут толь кі 
эпі зод. Але гэ ты эпі зод мае па тэн цы ял 
пе рат ва рыц ца ў бом бу. Не атам ную, 
а па лі тыч ную. Спра ва ў тым, што ад ным 
з эле мен таў бяс пе кі АЭС з’яў ля ец ца яе 
аба ро на з па вет ра. Якая за бяс печ ва ец
ца як ар га ні за цый ны мі ме ра мі (ўвя дзен
не зо ны за кры тай для па лё таў), так 
і кан ст рук тыў ны мі (здоль насць кан ст
рук цыі выт ры маць па дзен не па вет ра на
га аб’ ек та). Га во ра чы аб Аст раў цы вар
та ад зна чыць, што бяс пе ка атам на га 
ком п лек су бу дзе за бяс печ вац ца ў тым 
лі ку і сі ла мі СПА. Пер ша па чат ко ва 
мер ка ва ла ся, што ў ра ё не АЭС бу дзе 
дыс ла ка ва ная ба та рэя зе ніт нара кет
ных ком п лек саў ТОРМ2Э. Але ў лю тым 
2018 го да бы ло за яў ле на, што для 
аба ро ны АЭС вы дзе ляць цэ лы полк: 
1146ты зе ніт ны ра кет ны, на ўзбра ен ні 
яко га ўжо 4 ба та рэі ТО Раў, а да кан ца 
го да да дас ца 5я. Год та му, у кра са ві ку 
лёг ка ма тор ны са ма лёт за ля цеў з тэ ры
то рыі Ле ту вы ў па вет ра ную пра сто ру 
Бе ла ру сі. І якраз у ра ё не Аст раў ца. На 
па ру шэн не сва ёй па вет ра най мя жы 
ў Мен ску ад рэ а га ва лі вель мі нер во ва. 
За я віў шы, што ў бе ла ру ска га бо ку бы
ло пра ва на вы ка ры стан не зброі па 
па ру шаль ні ку. Бе ла ру скале ту ві ская 
мя жа мае скла да ную кан фі гу ра цыю. 
Што слу жыць пры чы най не наў мыс ных 

і ка рот ка ча со вых за лё таў лёг ка ма тор
ных са ма лё таў ў па вет ра ную пра сто ру 
Бе ла ру сі з ле ту ві ска га бо ку. Та кія ін цы
дэн ты не аказ ва лі прык мет на га ўплы ву 
на двух ба ко выя ад но сі ны. Увя дзен не 
ў строй Бе лА ЭС пры вя дзе да ўзмац нен
ня жор ст кас ці рэ жы му бяс пе кі ў ра ё не 
стан цыі. У тым лі ку і ў па вет ра най пра
сто ры. Што з’яў ля ец ца рас паў сю джа
най між на род най прак ты кай. І за явы 
бе ла ру скіх ге не ра лаў аб маг чы мас ці 
пры мя нен ня зброі па са ма лё тахпа ру
шаль ні ках мя жы ў ра ё не Аст раў ца ста лі 
сур’ ёз ным і кан к рэт ным па пя рэ джан
нем. Ак ра мя та го вар та па мя таць, што 
Аст ра вец кая АЭС — аса бі ста для А. Лу
ка шэн кі гэ та не толь кі эка на міч ны, але 
і зна ка вы імі джа вы пра ект. Што ро біць 
жор ст кія ме ры ў да чы нен ні да лю бо га 
па ру шаль ні ка рэ жы му бяс пе кі элек т ра
стан цыі прак тыч на не паз беж ным. Тым 
больш, што бяс па ка ра нае па ру шэн не 
па вет ра най мя жы ў ра ё не АЭС мо жа 
спра ва ка ваць аб ві на вач ван ні Мен ска 
з бо ку Ра сеі ў «дзі ра вас ці» бе ла ру скай 
сі стэ мы СПА. А гэ та рэ а ні муе ідэю раз
мяш чэн ня ра сей скай аві я ба зы ў Бе ла
ру сі. І ўсклад ніць ад но сі ны Мен ска ўжо 
з За ха дам у цэ лым і з Ук ра і най. Пры мя
нен не зброі па чар го вым па ру шаль ні ку 
па вет ра най мя жы Бе ла ру сі і Ле ту вы 
спра ва куе вост ры кры зіс у двух ба ко
вых ад но сі нах. Так што Бе ла ру ская 
АЭС — не толь кі аб’ ект пад вы ша най 
тэх ніч най не бяс пе кі. Але не бяс пе кі 
па лі тыч най. І з пер шай, і з дру гой нам 
прый дзец ца жыць. Та му што, як бы ло 
ска за на на па чат ку ка мен та ра, ўвя дзен
не Бе лА ЭС ў строй не паз беж на.

vАн д рэй ПА РОТ НІ КАЎ
racyja.com
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Пад ка нец са ка ві ка ў Му зеі 
і ася род ку бе ла ру скай куль ту-
ры ў Гай наў цы бы ла ад к ры та 
вы ста ва «Лям ца вая пра сто ра». 
На эк с па зі цыі па ка за ны ка ля ро-
выя ша лі з воў ны і шоў ку, лям ца-
выя брош кі ў выг ля дзе кве так 
і шмат ін шых вы ра баў прак тыч-
на га вы ка ры стан ня вы ка на ных 
Да ро тай Суль жык з лям цу. Боль-
шасць прэ зен та ва ных у бел му-
зеі прац аў тар ка пад рых та ва ла 
спе цы яль на для сва ёй трэ цяй 
пер са наль най вы ста вы.

Ды рэк тар Гай наў ска га бел му зея Та
маш Ці ха нюк ра зам з Да ро тай Суль жык 
ад к ры лі эк с па зі цыю ў пры сут нас ці шмат
лі кай пуб лі кі, ся род якой бы лі сяб ры і зна
ё мыя аў тар кі, са маў ра даў цы, на стаў ні кі 
і пра цаў ні кі ўста ноў куль ту ры. Звяр та лі 
яны ўва гу на вя лі кія ма ну аль нама стац кія 
здоль нас ці Да ро ты Суль жык. Пра цэс 
лям ца ван ня зас во і ла яна са ма і ўме ла 
раз гар ну ла гэ тыя здоль нас ці. На ву чы ла
ся лям чыць ча са ную воў ну ў пры туль ныя, 
цёп лыя і моц ныя ша лі, бі жу тэ рыю, сум кі, 
та пач кі і ін шыя вы ра бы. Пуб лі ка па ба чы ла, 
між ін шым, пры го жы свет лям ца вых ша ляў 
і бро шак ды ца цак, якія бы лі ўжо вы ка на
ны з ін шых тка нін.

— Я ця пер перш за ўсё зай ма ю ся лям
цам. Рых ту ю чы ся да вы ста вы ў Гай наў цы 
я за не каль кі ме ся цаў злям чы ла з воў ны 
мно га ка ля ро вых ша ляў, якія вы кон ва ла 
так са ма з вы ка ры стан нем шоў ку, бро шак 
з вы я ва мі кве так і рас лін ных ма ты ваў. 
Я так са ма вы кон ваю лям ца выя бі жу тэ рыю, 
аба жу ры і воп рат ку. Перш за ўсё з лям цу 
вы кон ваю вы ра бы, якія за каз чы кі вы ка
ры стоў ва юць у прак тыч ных мэ тах. Ад нак 
ця пер ра бі ла я не ка то рыя прад ме ты спе
цы яль на для эк с па зі цыі, каб па ка заць, што 
мож на зра біць з лям цу. А вы кон ваю з яго 
так са ма шап кі, паль чат кі, квет кі, круг ляч кі 
і ін шыя вы ра бы. Усе мае вы ра бы не паў тор
ныя, бо не раб лю ко пій. Я звяр таю асаб лі
вую ўва гу на ко ле ры і та му маё ру ка дзел
ле моц на ка ля ро вае, — за я ві ла Да ро та 
Суль жык яш чэ да ад к рыц ця вы ста вы.

— Да ро та Суль жык з’яў ля ец ца трыц
цаць дру гой асо бай, якой ра бо ты эк с па ну
юц ца ў на шым му зеі ў рам ках пра ек та «Бе
ла ру скі ал фа віт ма ста цтва». Па каз ва лі мы 
ўжо жы ва піс, скуль п ту ру, разь бу, прый ш
ла чар га і на ма стац кае ру ка дзел ле, якое 
ў нас ма ла вя до мае. Вя лі кая коль касць 
лю дзей тут саб ра ных свед чыць, што мы 
доб ра па даб ра лі пра па но ву для чар го вай 
эк с па зі цыі, — ска заў ды рэк тар Гай наў ска
га бел му зея Та маш Ці ха нюк.

Спа да ры ня Суль жык з юна цтва зай ма
ла ся ру ка дзел лем — пля ла прут ка мі, вяза
ла круч ком, вы шы ва ла, тка ла га бе ле ны.

— Ад ся мі га доў я ста ла вы кон ваць вы
ра бы з лям цу. Да ўкла дзе най у па ла сы воў
ны да баў ляю ва ду, мы ла і лям чу аж но ат
ры ма ец ца зап ла на ва ны вы раб. Ка ры ста ю
ся воў най аў ст ра лій ска га ме ры но са, якая 
больш тон кая і да лі кат ная, чым на шай 
авеч кі і та му доб ра па ды хо дзіць да ма іх вы
ра баў. За тое воў на на шых аве чак вель мі 
па ды хо дзі ла да ва лё нак, якія бы лі цёп лым 
абут кам і ў мі ну лым вы раб ля лі іх у нас ма
са ва. Апош нім ча сам вы ка на ла я на ват 
лям ца выя бо ты, якія на па мі на юць ко ліш нія 
ва лён кі. Свае вы ра бы вы кон ваю пад за
каз. Ста ра ю ся, каб ко ле ры і цэ лая кам па зі
цыя ад па вя да лі за каз чы ку. На ма іх ша лях 
вы ка ры стоў ваю рас лін ныя ма ты вы, перш 
за ўсё вы я вы кве так. Вы ра бы пра ек тую 
са ма, але ка ры ста ю ся так са ма на род ны мі 
ма ты ва мі, на пры клад узя ты мі з ды ва ноў
па ся коў, якія ў па ло сы тка лі на шы ба бу лі. 
Я ах вот на пра цую з чыр во ным, зя лё ным, 
аран жа вым, ру жо вым і брон за вым ко ле ра
мі і іх ад цен ня мі. Яны жыц ця ра дас ныя. Трэ

«Лям ца вая пра сто ра» 
Да ро ты Суль жык 

ба яш чэ ўме ла са ста віць ад цен ні ко ле раў, 
каб спа лу чыць іх у цэ лас ную кам па зі цыю, 
— ска за ла Да ро та Суль жык, якая свае вы
ра бы рых та ва ла ў май стэр ні «Сун дук».

— Да ро та Суль жык — вель мі ка ля ро
вая по стаць, так як і яе ру ка дзел ле. Як 
са ма ка жа пра ся бе: «Я про ста зап раг ра
ма ва ная на ко лер». У яе пра цах бач ны ка
лей да скоп фар баў, якія ко ле рам і фор май 
звяр та юц ца да на ту ры. Яна моц на звя за
ная з тра ды цы яй і куль ту рай рэ гі ё на. Сваю 
май стэр ню на зва ла «Сун дук». Гэ та на Пад
ляш шы па саж ная скры ня, у якой зна хо
дзіў ся па саг ма ла дой: воп рат ка, пас цель, 
тка ныя і вы шы ва ныя аб ра да выя руч ні кі 
— без якіх нель га бы ло абыс ці ся. У сва ім 
«Сун ду ку» Да ро та Суль жык сён ня на коп
лі вае кры ху ін шыя скар бы — больш дэ ка
ра тыў ныя: нез вы чай ныя ка ля ро выя ша лі 
са злям ча най воў ны і шоў ку, квет ка выя 
брош кі, лям ца вую бі жу тэ рыю, ка ты з ануч. 
Апош няя ка лек цыя «круг ляч кі» звяр та
ец ца да вя ско вых пад ляш скіх па ла ві коў, 
якія ро бяць з па рэ за най у па я сы ста рой 
воп рат кі. Аў тар ка не каль кі га доў та му за ха
пі ла ся тэх ні кай лям ца ван ня на мок ра. З гэ
та га ча су яна эк с пе ры мен туе з ча са най 
воў най, шоў кам ды ін шы мі ма тэ ры я ла мі. 
На мер ва ец ца па ка заць ма стац кія маг чы
мас ці лям чан ня. На Пад ляш шы ля мец аса
цы і ру ец ца з ва лён ка мі — цёп лым абут кам 
на ма роз ны час. Лям ца вае ру ка дзел ле 

Да ро ты Суль жык — мяк кае, аў тар ка гу ляе 
з ма тэ ры я лам, ко ле рам, струк ту рай і фор
май, вы ча роў ва ю чы ад роз ныя пра сто ры 
шмат ко лер на га лям цу, — на пі са ла спе
цы я ліст бел му зея па ма ста цтве Аг неш ка 
Ці ха нюк у мі ніаль бо ме пра і люст ра ва ным 
здым ка мі эк с па на ва ных прац.

Аль бом увай шоў у са стаў «Слоў ні ка 
бе ла ру скіх ма ста коў», які Гай наў скі бел
му зей рас сы лае ў біб лі я тэ кі Пад ляш ска га 
ва я вод ства і га лоў ныя біб лі я тэ кі Поль ш чы, 
та му ма ста цтва Да ро ты Суль жык ста не яш
чэ больш вя до мым, чым бы ло да гэ туль.

Да ро та Суль жык — ура джэн ка Га рад
ка, з сям’ ёй жы ве ў Ва лі лахСтан цыі. Пра
ца ва ла на стаў ні цай поль скай мо вы ў лі цэі 
ў Мі ха ло ве, мно га га доў су пра цоў ні ча ла са 
што ме сяч ні кам «Ча со піс», пуб лі ку ю чы ў ім 
свае рэ пар та жы па куль тур награ мад скіх 
тэ мах. З 2015 го да з’яў ля ец ца рэ дак та рам 
га зе ты «Га ра доц кія на ві ны» і ані ма та рам 
куль ту ры Гмін на га цэн т ра куль ту ры ў Га
рад ку.

— З 2010 го да ў сва ёй май стэр ні «Сун
дук» Да ро та Суль жык лям чыць і шые цац
кі, зва ныя «сун дуч ка мі», вы кон вае па цер кі, 
за вуш ні цы, су мач кі і дэ ка ра тыў ныя дэ та лі. 
Ста ра ец ца, каб яе сун ду ко выя вы ра бы 
вы лу ча лі ся ка ла рыт нас цю і фор май, — да
баў ляе Аг неш ка Ці ха нюк.

— Я пад вя лі кім ура жан нем прэ зен та ва
ных тут ма стац кіх прац Да ро ты Суль жык, 

якія мож на вы ка ры стаць для прак тыч ных 
мэт. Лям ца выя вы ра бы па да ба юц ца не 
толь кі жан чы нам, бо па гля дзець іх прый
шлі так са ма муж чы ны, — заў ва жыў на мес
нік бур га міст ра Гай наў кі Ан д рэй Скеп ка.

— Моц ныя ко ле ры і іх ад цен ні ро бяць 
прэ зен та ва нае тут ма стац кае ру ка дзел ле 
ад мет ным. Лям ца ван не ша ляў і ін шых вы
ра баў — рэд кае ма ста цтва і та му вар та 
бы ло прый с ці на вы ста ву, — ска заў гай
наў скі ма стак Да нель Гра мац кі.

— На вы ста ве мно га цу доў ных прац 
з рас лін ны мі ма ты ва мі. Мя не асаб лі ва за ці
ка ві лі на род ныя ма ты вы, узя тыя з тка ных 
пак ры ва лаў, якія ў мі ну лым на гэ тай тэ ры
то рыі вы кон ва лі жан чы ны, — за я ві ла Алі на 
Дэм боў ская, кі раў нік Му зея ў Бель ску Пад
ляш скім.

— На вы ста ве асаб лі ва цу доў ныя роз
на ка ля ро выя ша лі з пры го жы мі ма ты ва мі. 
Ці ка выя так са ма брош кі і астат няя бі жу тэ
рыя ды ка ля ро выя цац кі, які мі мо гуць ка
ры стац ца дзет кі і якія мож на вы ка ры стаць 
у якас ці аз до бы, — га ва ры ла гай наў ская 
гім на зіст ка Эва Іва нюк, а яе ма ма Мі рас ла
ва Ма еў скаяІва нюк, ды рэк тар Гмін на га 
цэн т ра куль ту ры ў Ду бі нах, так са ма вы я ві
ла сваё за хап лен не ма стац кі мі вы ра ба мі 
прак тыч на га вы ка ры стан ня.

Да ро та Суль жык вя дзе май старкла сы 
па лям цу для дзе так і да рос лых, су пра
цоў ні чае з роз ны мі ўста но ва мі. Бы лі ар га
ні за ва ны дзве пер са наль ныя вы ста вы яе 
прац: «Што мож на вы ча ра ваць з лям цу» 
ў 2014 го дзе ў Гмін ным цэн т ры куль ту ры 
ў Га рад ку і «Усе ко ле ры лям цу» на зло ме 
2014 і 2015 га доў у Му зеі Бе ла веж ска га 
на цы я наль на га пар ку. Трэ цяя вы ста ва яе 
ра бот пра цуе за раз у Гай наў скім бел му зеі. 
У 2015 го дзе пра цы Да ро ты Суль жык прэ
зен та ва лі ся на ка лек тыў най вы ста ве ў Ва
я вод скім ася род ку ані ма цыі куль ту ры ў Бе
ла сто ку. Да ро та Суль жык зап ра ек та ва ла 
і вы ка на ла аму ле цік ваў ча нят ка да кніж кі 
Баг да на Дуд ко «Ваў чокМаў чок». У 2016 
го дзе ат ры ма ла ста ту эт ку «Жан чы на з па
сі яй 2015» ча со пі са «Мая ква тэ ра».

vТэкст і фо та 
Аляк сея МА РО ЗА

 Да ро та Суль жык 
ка ля сва іх ша ляў і бро шак
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Парк 
толь кі з наз вы
Паў ве ка та му больш-менш у цэн т-

ры Гай наў кі быў парк. Бы ло ў ім мно га 
перш-на перш лі ста вых дрэў, між ін шым, 
бя роз, ліп, клё наў і ду боў. Част ка яго бы-
ла аб га ро джа на. Гэ так бы ло яш чэ пе рад 
1958 го дам і не дзе да 1962 го да. Я та ды 
ву чыў ся ў гай наў скім агуль на а ду ка цый-
ным лі цэі і да яз джаў по ез дам у шко лу. 
З чы гу нач на га вак за ла ха дзіў ву лі цай Ле-
ні на. Да 1960 го да вы со кі драў ля ны плот 
ста яў з ад на го бо ку гэ тай ву лі цы. За ім 
бы ла та ды ўжо ў лік ві да цыі фаб ры ка шкі-
пі на ру. Ві даць бы ло не вя лі кія бу дын кі 
з чыр во ны мі да ха мі і над імі ўзвы ша лі ся 
два чор ныя ко мі ны.

Ідуць га ды і той ко ліш ні парк зай мае 
ўсё мен шую і мен шую плош чу. З ад на го 
яго бо ку па бу да ва лі жы лыя бло кі. Вы бра-
лі тут мес ца і па бу да ва лі да во лі вя лі кі 
ам фі тэ атр і но выя сцеж кі да яго. У да лей-
шым пе ра бу доў ва юць ды па шы ра юць 
ву лі цы і тра ту а ры. Гэ та так са ма кош там 
дрэў. З кож ным го дам ся куць і ся куць пар-
ка выя дрэ вы. Іх усё менш і менш. Ка лі 11 
кра са ві ка гэ та га го да я быў у гай наў скім 
пар ку, агар нуў мя не жах. Дзе за раз той 
парк? Тут на ват ле там рэд ка ка лі чу ваць 
шчэ бет пту шак. Мно га дрэў ссек лі по бач 
скры жа ван ня ву ліц Ар міі Кра ё вай, Пар ка-
вай і Бе ла веж скай. Усё ў імя та го, каб леп-
шая бы ла бач насць на скры жа ван ні.

У пар ку за ста лі ся толь кі неш мат лі кія 
во ла ты-ду бы. Яны ад нак ас ла бе лі. Не ка-
то рыя за ста лі ся збо ку пар ку і ім цяж ка 
аба ра ніц ца ад на по ры ста га вет ру, ка лі 
вяс ной і ле там за шу мяць гу стым ліс цем. 
За раз ма ла тут так са ма бя роз, а бы ло іх 
тут най больш ды вель мі пры го жых. Яш-
чэ да 11 кра са ві ка дрэ вы бы лі без ліс ця 
і це раз парк бач ны бы лі га рад скія бу дын-
кі. Ма лы гэ ты парк. Ма ла ў ім мес ца для 
пра гул кі на све жым па вет ры. Та му га-
рад скім ула дам трэ ба пры свя ціць пар ку 
больш ува гі. Не аб ход на са дзіць больш 
лі ста вых дрэў шля хет ных га тун каў і дэ-
ка ра тыў ных ку стоў. У мі ну лым го дзе ча-
мусь ці ў пар ку не бы ло кве так. Зя лё ная 
тра ва гэ та ма ла. Чым тут па ра да ваць 
во чы?

Ужо па чаў ся 
ве ла сі пед ны се зон
У Бе ла сто ку з кож ным го дам пры бы-

вае ве ла сі пед ных да ро жак. Ця пер ма ем 
іх больш ста кі ла мет раў. Но выя тра сы 
для ве ла сі пе ды стаў па бу да ва лі па ву лі-
цах Вяр бо вай і Кан сты ту цыі 3 Мая. На 
не ка то рых ар тэ ры ях да рож кі бя гуць на-
ват па а ба пал ву ліц, між ін шым, на ву лі-
цы ген. Мач ка і ген. Кле бер га. Каб бы ло 
больш бяс печ на ехаць, ве ла да рож кі па-
бу да ва лі на бе ра зе ра чул кі Бе лая ды пад 
дву ма ма ста мі ўздоўж алеі Піл суд ска га 
да ву лі цы Па ла цо вай (гэ та ў цэн т ры го ра-
да). Но выя бу ду юць перш-на перш та ды, 
ка лі ву лі цы пе ра бу доў ва юць і па шы ра-
юць.

У мі ну лым го дзе бу да ва лі но выя ве ла-
сі пед ныя шля хі, між ін шым, пры ву лі цы 
Бра ніц ка га, Ра дзы мін скай, І Ар міі Вой-
ска Поль ска га, Па год най, Зве жы нец кай 
і ген. Гал ле ра. У па чат ку снеж ня мі ну ла-
га го да па ча лі па бу до ву 3-кі ла мет ро вай 
да рож кі з Бе ла сто ка ў Ва сіль каў.

Вар та да даць, што для цык лі стаў вель-
мі важ на, каб ве ла да рож кі час цей спа-
лу ча лі ся і бы ла маг чы масць вы гад на 
да е хаць па іх з пе ры фе рыі ў цэнтр Бе ла-
сто ка.

1 кра са ві ка гэ та га го да па чаў ся чар го-
вы ве ла сі пед ны се зон, які за кон чыц ца 
30 лі ста па да. Сё ле та цык лі сты ат ры ма-
лі да ка ры стан ня 654 га рад скія ро ва ры 
Бе ла стоц ка га ве ла сі пед на га тран с пар-
ту „Бі КеР”. За раз у го ра дзе дзей ні чае 56 
пун к таў пра ка ту ў най больш зруч ных 
мес цах. Дай шлі но выя, між ін шым, па ву-
лі цы Кан сты ту цыі 3 Мая і 42 Пал ка пя хо-
ты. Яны ад кры ты круг ла су тач на. Фір ма 
ўжо па мя ня ла ўсе ко шы кі для ба га жу на 
боль шыя і мац ней шыя. 

Ян ка ЦЕ ЛУ ШЭЦ КІ

— Да Дру гой су свет най вай ны лю дзі 
амаль не ве да лі ве тэ ры на раў, а аб с ле да
ван не мя са не бы ло ў мо дзе, — ра сказ
ваў мне ў снеж ні 1999 го да 73га до вы 
та ды Мі ка лай Ба га цэ віч з Ор лі. — Та ды 
звы чай на ка ло лі раз у год, ба га цей шыя 
гас па да ры ка ло лі ў год двое сві ней. Га да
ваць сві ней мог кож ны.

Пас ля пры хо ду Чыр во най Ар міі ў 1939 
го дзе ка лоць сві ней даз ва ля ла ся, але 
част ку мя са трэ ба бы ло зда ваць у кан
тын гент. Пад час ня мец кай аку па цыі 
сві ней рэ гіст ра ва лі і даз ва ля лі ле галь на 
за ка лоць, ка лі се ля нін здаў ад на го веп ру
ка нем цам. Лю дзі не ўсіх сві ней рэ гіст ра
ва лі і ка ло лі па тай ком.

Спа да ры ня Ве ра На за рэ віч з Ор лі, 77
га до вая май ст ры ха каў бас най спра вы, 
так ра сказ ва ла ў ве рас ні 1998 го да:

— Ка лісь ка ло лі сві ней толь кі пад Руз
д во і Вя лік дзень, а за раз ніх то на гэ та 
не зва жае: толь кі мя са ў ма ра зіл цы скон
чыц ца, то б’юць на ват у раз гар ле та.

Аказ ва ец ца, што за раз, пры поў най 
дэ ма кра тыі ў сва бод най Поль ш чы, се
ля нін не мо жа га да ваць сві ней на ват на 
свае пат рэ бы.

Тэ ма га доў лі сві ней па я ві ла ся на... 
се сіі Гмін най ра ды ў Ор лі 30 са ка ві ка г.г. 
пры раз г ля дзе воль ных пра па ноў.

Сол тыс Ан тон Го луб з Ды ду лёў:

— На ша Ар лян ская гмі на ўклю ча на 
ў чыр во ную зо ну ASF (Af ri can Swi ne Fe
ver) — аф ры кан скай чу мы сві ней (АЧС). 
Не ве даю, ці па ве дам ля лі вой та, а да 
гэ тай па ры вы пад каў за ра жэн ня сві ней 
у на шай гмі не не бы ло; бы лі ў зо не Бель
ска і Гай наў кі.

Войт Пётр Сэль ве сюк:

— Пра тое, што на ша гмі на апы ну ла ся 
ў зо не, мы ве да ем; у Гмін ную ўпра ву пры
хо дзяць па ве дам лен ні, гэ та пуб ліч ныя 
ін фар ма цыі. У гэ тай сі ту а цыі мы з’яў ля ем
ся толь кі ат ры маль ні ка мі та кіх па ве дам
лен няў. Ёсць ад па вед ныя служ бы, якія 
па він ны гэ тым зай мац ца, на пры клад, 
па вя то вы ле кар ве тэ ры на рыі, які ез дзіць 
і за бі рае лю дзям сві ней з не да кан ца ле
галь най га доў лі. Чую па тэ ле ба чан ні ней
кія не ра зум ныя вы дум кі, каб на мя жы па
між Поль ш чай і Бе ла рус сю па бу да ваць 

плот і гэ та зас це ра жэ ад АЧС. З’я ві ла ся 
чар го вая дум ка, каб выст ра ляць усіх дзі
коў, то та ды так са ма пра па дзе АЧС. А гэ
тую хва ро бу раз но сіць і ін шая звя ры на. 
Ка лісь ці так са ма той АЧС быў і ніх то не 
ра біў з гэ та га праб ле мы. Тут не ідзе пра 
АЧС, а спра ва ў эка но міі, у па лі ты цы, бо 
інакш гэ тую праб ле му ра ша лі б, ка лі б 
хва ро ба спа чат ку па я ві ла ся ў Ма за вец
кім ва я вод стве, а не ў пе ры фе рый ных 
ва я вод ствах. Бо ка му най больш да ку чае 
той АЧС? Ся лян, звы чай ных сві на во даў, 
якія тры ма лі сві ней са бе. А што ёсць 
эка но мія, ёсць ры нак, то знай шоў ся 
«фай ны» ар гу мент, каб штось ці зра біць 
на сві ным рын ку. Ар гу мент прый шоў сам 
у выг ля дзе хво рых дзі коў і зза гэ та га 
з рын ку бы лі вык лю ча ны ўсе тыя не вя
лі кія сві на во ды. І за раз што тыя лю дзі 
ро бяць? Ідуць у кра му і да лей тое мя са 
куп ля юць. Мы, як гмі на, ве да ем, але мы 
не з’яў ля ем ся тым ор га нам, які гэ тай 
праб ле май зай ма ец ца.

Я па ка ры стаў ся на го дай, што ў за ле 
бы лі і пен сі я не ры, і яш чэ ак тыў ныя ся ля
не, за пы таў, як за раз у вё сках вы гля дае 
спра ва га доў лі сві ней на ўлас ныя пат
рэ бы. Ня даў на су стрэў я зна ё мую з Ка
ша лёў, якая ку пі ла два па ке ты цы бу лі, 
тлу ма ча чы, што гэ та му жу, які цы бу лю 

лю біць. Я да даў, што са ла нін ка пэў на 
свая. «А дзе ж свая, ка лі нель га га да
ваць сві ней, а ку рэй мож на толь кі дзе
вяць штук».

Ан тон Го луб:

— За раз не зма ган не з АЧС, але з ты
мі, што га да ва лі для ўлас ных па трэб. 
Бо за да во ліць усе гэ тыя пат ра ба ван ні 
скла да на і не ап лач ва ец ца. У на шым на
ва кол лі лю дзі звя лі ка роў, бо лю дзі ўжо 
ста рыя і не ў змо зе іх даг ля даць. Але 
тое па ра ся яш чэ га да ва лі б. Але нель га. 
І сён ня ёсць так: ка роў ня ма — пры хо
дзяць зуб ры, сві ней ня ма — то хо дзяць 
дзі кі. І нось бі там АЧС не з’яў ля ец ца 
свін ня, толь кі дзік. І ка лі б гэ та бы ло так 
за раз нае, то ўжо ўсе дзі кі па він ны ў нас 
паз ды хаць. А яны ры юць як ры лі. Так са
ма зуб ры, але ні, ла сі. Я чы таў у ме ды ях, 
што ней кі чы ноў нік ха цеў усё Пад ляш ша 
да лу чыць да Бе ла веж скай пуш чы; та кія 
ў яго бы лі пла ны. І хі ба гэ ты план рэ а лі
зу ец ца. Бо за рас це. Ка лісь лю дзі са дзі лі 
лес і без да зво лу. Але як бы ло ма ла 
дрэў, то гэ та ні ко му не пе раш ка джа ла. 
За раз з’яў ля юц ца са ма сеі і ня ма за ко
ну, каб пры му сіць улас ні ка лік ві да ваць 
іх. У бу даў ні цтве ёсць бу даў ні чы наг ляд, 
а за са ма се я мі наг ля ду ня ма.

vМі хал МІН ЦЭ ВІЧ

Ка роў ня ма — хо дзяць зуб ры, 
сві ней ня ма — хо дзяць дзі кі

У «Ні ве» ад 23 лі пе ня 2017 го да пі саў 
я пра рэ ак ты ва цыю чы гун кі БельскПад
ляш скі — Гай наў ка. На па ся джэн ні ар
лян скай Гмін най ра ды 30 чэр ве ня 2017 
го да войт Пётр Сэль ве сюк па ве да міў, 
што за вер ша ны тар гі на рэ ак ты ва цыю 
чы гу нач най лі ні з Ляў коў у Гай наў ку 
і што ўда ло ся вы ха дай ні чаць чы гу нач ны 
пры пы нак на той лі ні ў воб ру бе вё скі 
Мік ла шы. Ра ней быў пры пы нак Ар лян ка 
і да яго бы ло тры кі ла мет ры з Ор лі і ка ля 
кі ла мет ра са Шчы тоў. З за лы не па чу лі ся 
га ла сы за хап лен ня. Не бы ло так са ма за
хап лен ня ў жы ха роў Мік ла шоў.

Сё ле та, у сту дзе ні, су стрэў я не каль
кіх жы ха роў Шчы тоў. Ска за лі, што яны 
не за да во ле ны і не мо гуць па га дзіц ца 
з тым, што чы гун ка бу дзе, але не бу дзе 
пры пын ку для іх «на Ар лян цы». Жы ха ры 
дзвюх вё сак Шчы тоўНа вад во раў і Шчы
тоўДзен ця ло ва са бра лі 197 под пі саў 
ад лю дзей, а ў тым лі ку 35 под пі саў ад 
пра цаў ні коў мяс цо вай фір мы і выс ла лі 
пра шэн не ў фір му, якая бу дуе лі нію, ды 
ва я во ду з прось бай, каб цяг ні кі спы ня лі
ся на пры пын ку Ар лян ка. Там за ха ваў ся 
доб ры ста ры пе рон і не трэ ба ні чо га 

да дат ко ва га ра біць. Ад ка зу ад фір мы, па
куль што, не ат ры ма лі.

На се сіі Гмін най ра ды 30 са ка ві ка г.г. 
па ці ка віў ся я, ці Гмін ная ўпра ва ат ры ма
ла ад чы гу нач ных улад ін фар ма цыю пра 
па да дзе ную за яў ку за за ха ван не пры пын
ку Ар лян ка. І яш чэ спы таў, ці войт не быў 
бы су праць та го, каб цяг ні кі спы ня лі ся 
так у Мік ла шах, як і ў Ар лян цы.

Войт Пётр Сэль ве сюк ад ка заў:
— Я не су праць та го, каб пры пын кі 

бы лі і ў Мік ла шах, і ў Ар лян цы, і ў кож най 
ін шай мяс цо вас ці. Ад но гле дзя чы це раз 
прыз му за ко наў, раз мяш чэн не гэ тых 
пры пын каў не за ле жыць ні ад вой та, ні 
ад Гмін най ра ды. Я та ко га пра шэн ня 
з под пі са мі жы ха роў Шчы тоў не ба чыў. 
Так са ма ня ма аба вяз ку, каб усе пра шэн
ні трап ля лі да вой та, усё ж та кі пра во дзіў 
раз мо вы. Пер ша па чат ко ва бы ло так, 
што пры пын ку ў Мік ла шах зу сім ме ла 
не быць. Уда ло ся ад ста яць пры пы нак 
у Мік ла шах, на ступ ны бу дзе, як і ра ней, 
на тэ ры то рыі Чы жоў скай гмі ны, у Мо ры. 
У юры дыч ным пла не чы гу нач ная тэ ры то
рыя зак ры тая. Яны, бу ду ю чы, не му сяць 
з ні кім уз гад няць і не за ле жаць ад ні я ка

Жы ха ры Шчы тоў хо чуць мець 
ко ліш ні пры пы нак Ар лян ка

га вой та. У су вя зі з гэ тым я пад т рым лі
ваю пра шэн не жы ха роў Шчы тоў, ад нак 
тут ніх то з нас не мае та кой ула ды, што 
і як мае быць рэ а лі за ва на.

— Ці вя до ма пра тэр мін за вяр шэн ня рэ
ак ты ва цыі гэ тай лі ні? — да пыт ваю вой та.

— Я чуў, што мае гэ та быць у па ло ве 
гэ та га го да, а за раз га во рыц ца пра сё
лет нюю во сень. Ра бо та пра во дзіц ца.

* * *
Зга да ная чы гу нач ная лі нія на тэ ры то

рыі Ар лян скай гмі ны ўжо дэ ман та ва на. 
Рэй кі бы лі па рэ за ны на ка рот кія сег мен
ты, а спе цы яль ны кран гру зіў іх (ра зам 
са шпа ла мі) на спе цы яль ны трак тар. 
Тран с парт кі ра ваў ся ў за ход нюю част ку 
гмі ны. У лю дзей я да вед ваў ся, што ва зі лі 
гэ та ма быць не дзе на склад у Ча ром ху.

Як бу дзе вы гля даць рэ ак ты ва ва ная лі нія 
— не вя до ма. Ка лі ў 1995 го дзе яе зак ры
ва лі, ніх то і не ду маў, што яе яш чэ рэ ак ты
ву юць. Пас ля двац ца ці трох га доў цы ві лі за
цыя і сю ды быц цам заг ля ну ла. Пра пат рэ бу 
та кой лі ні ве даў цар звыш сто га доў та му 
і гэ та дзя ку ю чы яму яе па бу да ва лі.

vМі хал МІН ЦЭ ВІЧ
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Ас це ра гай це ся 
прай дзіс ве таў
Пры кан цы са ка ві ка кан ча ла ся мне 

да мо ва з апе ра та рам ма біль най су вя зі 
«Орэндж» на вы ка нан не тэ ле ка му ні ка-
цый ных пас луг. Да гэ туль я ка ры стаў ся 
па ке там «Спа лу чэн не ў доб рай ца не» і быў 
за да во ле ны ім. Ме сяч ныя ра хун кі скла да-
лі ў ся рэд нім 80-90 зло тых. Ты чы ла ся гэ та 
ін тэр нэ ту, тэ ле ба чан ня і тэ ле фо на. Дзесь-
ці ў па ло ве ме ся ца па тэ ле фа на ва ла мне 
па неч ка з «Орэндж» і пра па на ва ла па кет 
«Не аст ра да», у тым лі ку тэ ле фон, тэ ле-
ба чан не ды ін тэр нэт за ме сяч ную пла ту 
99,90 зл. Ме ла гэ та быць «сен са цый ная» 
ца на за пас лу гі. Пры ба ві ла, што мож на 
бу дзе тэ ле фа на ваць без аб ме жа ван ня да 
ўсіх аба нен таў — як ма біль ных, так і ста цы-
я нар ных. Праў ду ска заў шы, я тэ ле фа ную 
больш з ма біль ні ка чым са ста цы я нар на-
га тэ ле фо на і ца на за ім пульс ад ноль ка вая 
— 0,29 зл. Па коль кі я ў гэ тай спра ве над та 
не раз бі ра ю ся, дык ска заў кан суль тан т цы, 
што па ра ю ся з дач кою і праз паў га дзі ны 
дам ад каз. Гэ та бы ло на ад вя чор ку пе рад 
вось май га дзі най. Дач ка на кі ну ла ся на 
мя не, што я раб лю глуп ства, бо за «да ла да-
ван не» ма біль ні ка за 30 зл. у ме сяц мож на 
тэ ле фа на ваць (па ўвя дзен ні ад па вед на га 
ко ду) без аб ме жа ван ня да ўсіх аба нен таў 
у кра і не. Ка лі я пе ра даў кан суль тан т цы, 
што за ста ю ся пры да гэ туль аба вяз ва ю-
чым па ке це, дык мая су бя сед ні ца хоць кі-
ня хоць кі, як гэ та ка жуць, зда ла ся, ад но рэ-
ка мен да ва ла пра ве рыць для па рад ку мае 
да ныя, якія за чы та ла. У кан цы раз мо вы 
ад нак я зас це ра гаў ся, што па га джа ю ся на 
пра даў жэн не да мо вы на чар го выя два га-
ды пры да гэ туль аба вяз ва ю чым па ке це, 
г.зн. «Спа лу чэн не ў доб рай ца не». Ты дзень 
паз ней у ма ёй паш то вай скрын цы зна хо-
джу но вую да мо ву. Гля джу і ва чам не ве-
ру: «Не аст ра да» дзя куе мне за вы бар іх ніх 
пас луг. Ка лі я па тэ ле фа на ваў у Бе ла сток 
і ска заў дач цэ як спра ва ма ец ца, дык гэ-
тая доў га не ду ма ю чы паз ва ні ла па ін фа лі-
ніі ў «Орэндж» і ска за ла: «Ка лі вы бу дзе це 
на зой лі ва на ма гац ца аб ду рыць ста рэ чу 
сва і мі «сен са цый ны мі» пра па но ва мі, дык 
па дам вас у суд; там раз бя руц ца», і за кон-
чы ла раз мо ву. Праз ча ты ры дні за ві таў 
да мя не кур’ ер з да ку мен та мі для под пі су 
да мо вы. «Ні чо га пад піс ваць не бу ду», – ра-
шу ча за я віў без за пін кі па сыль на му. Гэ ты 
па дзя ка ваў і ад’ е хаў. Ча каў я ней кага вод-
гуку з «Не аст ра ды». Не прыс ла лі ні чо га. 
На гэ тым спра ва за кон чы ла ся.

Па доб ныя спра вы ма юц ца з Алі ёр-бан-
кам. Не раз лі чыў я яш чэ даў ней ша га крэ-
ды ту, а пе рад Вя лі кад нем тэ ле фа ну юць 
мне мі лень кія да мач кі і рэ ка мен ду юць свя-
точ ныя крэ ды ты на вы гад ных умо вах. Вы-
кі даю за явы без роз ду му. Для та кіх прай-
дзіс ве таў ад но пад пі шы. Яны ўжо спо саб 
зной дуць, як з ча ла ве ка злу піць шку ру.

Ула дзі мір СІ ДА РУК

У Мі ха лоў скай 
гмі не
У Мі ха лоў скай гмі не Бе ла стоц ка га па ве-

та мно гае што ро бяць для даб ра ўсіх жы ха-
роў ча ты рох ты сяч на га го ра да Мі ха ло ва. 
За раз уцяп ля юць (тэр ма ма дэр ні зу юць) 
бу ды нак Па чат ко вай шко лы імя Ула дыс-
ла ва Сы ра ком лі ў Мі ха ло ве. Ста ла не аб-
ход на і та му раз бу доў ва юць во дап ра вод-
ную і сцё ка вую сет кі на ву лі цах Сас но вай 
і Ява ра вай. На дыш ла па ра на пе ра бу до ву 
ву лі цы Клё на вай (яе ўжо бу ду юць) ды на 
доб раў па рад ка ван не пля цоў кі рас па ло жа-
най па між ву лі ца мі Со неч най і Пя ско вай.

Ужо па ча лі бу да ваць са ні тар ную ка на лі-
за цыю ў доў гай і пры го жай вёс цы-ву лі цоў-
цы Но вая Во ля (яна на ліч вае 290 жы ха роў). 
Ужо ідзе трэ ці год як вё ска мае каль ца вую 
ма гіст раль ную да ро гу. Па но вай ас фаль та-
вай да ро зе па-за ся лом едуць лег ка выя 
аў та ма бі лі і гру за ві кі з Мі ха ло ва ў Юш ка вы 
Груд, Шым кі і ў прыг ра ніч ную Ялоў ку або 
ў Бан да ры, Се мя ноў ку і На раў ку.

За раз з пры хо дам вяс ны па ча лі ся чы 
гу стыя ку сты, а так са ма ста рыя і су хія 
дрэ вы на або чы нах гмін ных да рог у Луп-
лян цы, Шым ках і Ці соў цы. (яц)

24 са ка ві ка 2018 го да, 
на пя рэ дад ні со тай га да
ві ны з дня аб вяш чэн ня 
не за леж нас ці Бе ла ру сі 
— Бе ла ру скай На род най 
Рэс пуб лі кі — як су час най 
дзяр жа вы бе ла ру скай 
на цыі ва Ус пен скай цар к
ве ў Вар ша ве ад бы ла ся 
па дзяч ная ім ша. Лі тур гію 
на бе ла ру скай мо ве ад
с лу жыў ай цец Сяр гей 
Га ек. Удзель ні ча лі ў ёй 
бе ла ру сы — вы хад цы 
з Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
і гра ма дзя не Рэс пуб лі кі 
Поль ш ча, у ас ноў ным вы
хад цы з Бе ла сточ чы ны. 
Удзель ні кі на ба жэн ства 
ме лі маг чы масць ка ры
стац ца ма лі тоў ні ка мі з тэк
стам ім шы на бе ла ру скай 
мо ве. Пад час про па ве дзі 
свя тар на пом ніў аб гі сто
рыі дзяр жаў нас ці бе ла ру
ска га на ро да: ад По лац ка
га кня ства, праз Вя лі кае 
Кня ства Лі тоў скае, дзе 
афі цый най мо вай бы ла 
ста ра бе ла ру ская мо ва, 
аб Бе ла ру скай На род най 
Рэс пуб лі цы, да аб вяш чэн
ня не за леж нас ці сён няш
няй Рэс пуб лі кі Бе ла русь. 
Ай цец Сяр гей Га ек пра
ін фар ма ваў пры сут ных 
аб тым, што Бе ла ру ская 
На род ная Рэс пуб лі ка бы
ла аб веш ча на на пад ста
ве па ста ноў з’ез да ка ля 
1800 выб ра ных на ро дам 
дэ ле га таў з бе ла ру скіх 
эт наг ра фіч ных аб ша раў: 
ад Сма лен ш чы ны на ўсхо
дзе да Бе ла сточ чы ны на 
за ха дзе, і ад Пін ш чы ны 
на поў д ні — да За ход
няе Дзві ны на поў на чы. 
Свя тар ад зна чыў, што 
пер шым прэм’ е рам ура да 
Бе ла ру скай На род най 
Рэс пуб лі кі быў Язэп 
Ва рон ка — ура джэ нец 
ця пе раш ня га Са коль ска га па ве та. Ра да 
Бе ла ру скай На род най Рэс пуб лі кі пра цуе 
ў эміг ра цыі і ця пер. Яе стар шы нёю ак ту
аль на з’яў ля ец ца спа да ры ня Іво на Сур
віл ла з Ка на ды.

У кан цы ім шы пры сут ныя пра спя ва лі 
бе ла ру скі рэ лі гій ны гімн «Ма гут ны Бо
жа» і пры ня ты ў 1918 го дзе на цы я наль ны 
гімн «Мы вый дзем шчыль ны мі ра да мі». 

Пры ца ла ван ні кры жа на за кан чэн не на
ба жэн ства мож на бы ло ат ры маць вель мі 
доб рае вы дан не «Но ва га за па ве ту» на 
тон кай, біб лей най па пе ры (пе ра клад 
з грэ ча скае на бе ла ру скую мо ву). Ёсць 
там ча ты ры Еван гел лі, Дзе ян ні Свя тых 
Апо ста лаў, пяць са бор ных пас лан няў 
Свя тых Апо ста лаў, два нац цаць пас лан
няў свя тых Апо ста лаў а так са ма Апа ка

Яш чэ пра свят ка ван не 
Дня Во лі Бе ла ру сі ў Вар ша ве

ліп сіс Свя то га Апо ста ла 
Іа а на Ба гас ло ва. «Но вы 
за па вет» быў на дру ка ва
ны ў Мен ску — ста лі цы 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь. 
Та кое вы дан не зза не вя
лі ка га фар ма ту (18 х 11 
см) і не вя лі кай ва гі (з пры
чы ны біб лей най па пе ры), 
вель мі на да ец ца для за бі
ран ня ў па да рож жа.

* * *
У свя та Дня Во лі Бе ла ру

сі 25 са ка ві ка 2018 г. у Вар
ша ве ад бы ло ся ўра чы стае 
шэс це. Яно вый ш ла 
а 11ай га дзі не ад пом ні ка 
Та дэ ву шу Кас цюш ку на 
Плош чы Жа лез най Бра мы 
і прай ш ло ву лі ца мі Мар шал
коў скай, Свен так шы скай, 
Но вым Све там, Кра каў скім 
Прад мес цем і за кон чы ла ся 
ка ля пом ні ка Ада му Міц ке
ві чу. Мар ш рут быў аб ра ны 
не вы пад ко ва: Та дэ вуш 
Кас цюш ка і Адам Міц ке віч 
— сы ны бе ла ру скай зям лі. 
Пры на го дзе вар та на пом
ніць, што ў ця пе раш нім 
Бе ла стоц кім па ве це, у гмі не 
Га ра док, у вёс цы Ма стаў ля
ны на ра дзіў ся кі раў нік Сту
дзень ска га паў стан ня 1863 

го да на тэ ры то рыі Бе ла ру сі — Ка стусь Ка
лі ноў скі. Ён быў ах рыш ча ны ў кас цё ле ў та
дыш нім го ра дзе Ялоў ка. Ця пер гэ та вё ска 
ў гмі не Мі ха ло ва Бе ла стоц ка га па ве та.

У шэс ці пры ня лі ўдзел бе ла ру сы 
— эміг ран ты з Рэс пуб лі кі Бе ла ру сі і гра
ма дзя не Рэс пуб лі кі Поль ш ча.

vГе ор гі ЗЮ ЗЯ з Руд ні, 
фо та Ві таў та Сіў чы ка

На се сіі Гмін най ра ды ў Ор лі 30 
са ка ві ка г.г. у пун к це воль ных 
пра па ноў сол тыс Ды ду лёў Ан тон 

Го луб па ста віў пы тан не звя за нае з ня
даў няй тра ге ды яй у Чы жоў скай гмі не. 
Там, у спрэч цы за га лі ну ду ба, які рос 
амаль на мя жы су се дзяў, яго ўла даль нік 
шмат ра зо ва ўда рыў на жом жан чы ну, 
да во дзя чы яе да смер ці. Зда ры ла ся гэ та 
та ды, ка лі жан чы на пры вя ла са ма ход 
з пад’ ём ні кам, каб уста ра ніць част ку гол
ля з яе бо ку. Ві ноў нік, 72га до вы муж чы
на, тра піў у тур му, але кан ф лікт не за гас. 
Сол тыс ска заў:

— Та кая па дзея мо жа зда рыц ца ў кож
най гмі не. Ці тут за дзей ні чае за кон мац
ней ша га, ці ёсць ад мі ніст ра цый ны за кон, 
які па ві нен ра шаць та кія кан ф лік ты.

Войт Пётр Сэль ве сюк ад ка заў:

— Ад ка жу так; гэ та мо жа не за пыт. 
Я пас ля су стрэч ува ўсіх са лэ цтвах і вё

сках. Тое, што зда ры ла ся ў Чы жоў скай 
гмі не, гэ та край ні пры клад та го, да ча го 
вя дзе су сед ская няз го да. Гэ ты кан ф лікт 
за дрэ ва доў жыў ся не каль кі га доў. І ці тое 
гол ле вар тае бы ло та го, што сыш ла з жыц
ця 55га до вая жан чы на, а ві ноў нік рэш ту 
жыц ця маг чы ма пра вя дзе ў тур ме. І я, 
за раз ез дзя чы па вё сках і слу ха ю чы пра 
праб ле мы лю дзей, пра пры му шан не ней
кіх асоб, што хтось неш та му сіць. Не мо жа 
так ад бы вац ца, што нех та лі чыць, што мае 
пра ва вы ра шаць за ін шых, на стаў ляць 
лю дзей су праць ся бе, бо гэ та кан ча ец ца 
тра гіч на. Кож ны жы ве сва і мі хва ля ван ня мі, 
толь кі чым гэ та кан ча ец ца...

Той дуб не быў вар ты, але з не да хо пу 
вы ці шэн ня, не да хо пу ча ла ве ча га па ды
хо ду, кан ф лік ты кан ча юц ца тра ге ды я мі. 
У сва ёй гмі не бы вае, што су сед пі ша на 
су се да, што ста іць ней кая пры стаў ка да 
ха ты, да хля ва. І што? Пры яз джае бу даў
ні чы наг ляд, за гад вае ўла даль ні ку знес ці 
бу доў лю або зра біць да ку мен та цыю, ат

ры маць да звол ка ры стан ня і да та го яш
чэ не каль кі ты сяч штра фу. А той су сед, 
што зап ла ціў, у сваю чар гу, ду мае: я зап
ла ціў дзве ты ся чы, то ты зап ла ціш пяць. 
І па чы на ец ца ка лат не ча. Паз ней яны так 
раз га рач ва юц ца, што жы вуць толь кі тым 
кан ф лік там, не мо гуць спа кой на спаць 
і ін шым пе раш ка джа юць нар маль на 
жыць; а ў най гор шым вы пад ку кан ча ец
ца гэ та тра ге ды яй.

Вяр та ю чы ся да чы жоў скай тра ге дыі: 
аг ля даў я ў TVN24 рэ пар таж і мя не ша
кі ра ва ла тое, што ня гле дзя чы на тра ге
дыю, абод ва ба кі ака па лі ся на сва іх па зі
цы ях, кож ны лі чыць, што мае ра цыю.

Кож ны з нас да пу скае па мыл кі, кож на
му зда ра юц ца дрэн ныя па во дзі ны. Толь кі 
трэ ба ча сам стаць збо ку і пры знац ца: 
дрэн на ат ры ма ла ся, ка ю ся. А та го ня ма. 
І ка лі ня ма, то спра ва да хо дзіць да тра ге
дыі, — пад к рэс ліў войт.

vМі хал МІН ЦЭ ВІЧ

Няз го да вя дзе да тра ге дыі
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 17-18

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 6 мая 2018 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Ду га злу чы ла бе ра гі
Пры го жа, ні бы ў каз цы,
А вось зва но чак да ду гі
Пры ма ца ваць не ўдас ца.
В......

(Ніл Гіле віч) 
Ад каз на за гад ку № 13-2018: ка мар.

Уз на га ро ды, за піс ныя кніж кі, вый г ра лі Юлія 
Клім чук, Габ ры е ла Кру піч, Ан на Іва нюк з НШ 

свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія ў Бе ла сто ку, Мая Та па-
лян ская, Аліў ка По рац з Нар вы, Дам’ ян Кар ні люк 

з Бель ска-Пад ляш ска га. Він шу ем!

Вожык і хамяк
(БАЙ КІ СЯ РЭД НЯ ВЕЧ НАЙ АР МЕ НІІ)

Ха мяк на маў ляў во жы ка:
— Да вай, бра ток, па род нім ся, ад дай да мя не на вы ха ван не свай го сын ка. Бу ду яму баць кам, 

а та бе най леп шым сяб рам.
А ка лі пас ля доў гіх на моў во жык зга дзіў ся, ха мяк ска заў:
— Цяж ка яго ца ла ваць і га лу біць! Зні мі, ка лі ла ска, з яго ігол кі, каб мне зруч ней бы ло пры-

ту ляць да гру дзей ма ле чу.
Во жык зга дзіў ся. Ён ад даў аго ле на га з іго лак сын ка на вы ха ван не. А ха мяк з’еў ва жа нят ка 

і ні чо га ўжо не маг чы ма бы ло зра біць. І сы шоў аб ду ра ны во жык у вя лі кім го ры.

(пе ра клад з ру скай мо вы Ган ны Кан д ра цюк)
    
На тал ля Ка ліц кая

Ка лы хан ка 
для Ма цей кі
Ска ча ў по лі ве ра бей ка,

Спаць не хо ча наш Ма цей ка.

Заб лу дзі лі ся дры мо ты,

Пра тап та лі на ват бо ты.

Я дры мо ты па гу каю.

Ка лы хан ку прас пя ваю.

Лю лі-лю лі, лю лі-бай.

Спі, наш хлоп чык, за сы най.

На шы сяб ры з Ба бі каў кож ны год пры яз джа юць на Тэ ат-
раль ны кон курс. У гэ ты раз пад рых та ва лі п’е су «За яц ва рыць 
пі ва». Гэ та ка ла рыт ны рас по вед пра свет пту шак і жы вёл на 
сло вы кла сі ка Ула дзі мі ра Ка рат ке ві ча да па ма гае паз наць імё-
ны на шых мен шых бра тоў і іх ха рак тар.

— Наш Ве ра бей ка — жу лік, — ка жа з ус меш кай Мар ты на 
Іг на то віч, — з-за ля но ты ён гу біць свае пла ны і ма ры. Але 
яму і так шан цуе...

У пры ват ным жыц ці Мар ты на лю біць Ве ра бей ку, бо ён умее 
ўсіх раз ве ся ліць. Мо ва пра Ма тэ ву ша Ва лян ты но ві ча. Па чуц-

цё гу ма ру і чут кае ўва саб лен не ў ро лю Ве ра бей кі прык ме ці ла 
жу ры ў са ста ве Яні на Плю то віч, Мі ра Лук ша, Алі на Фі лі но віч, 
якое прыс во і ла яму вы лу чэн не.

— Дзя ку ю чы спек так лю мы да ве да лі ся шмат пра пту шак, — 
ка жа Ма тэ вуш. — У іх, як і ў лю дзей, свае кло па ты і ра дас ці...

Свет пту шак і жы вёл прыб лі зі лі так са ма кас цю мы ак цё раў. 
Дзе ці і мо ладзь пры га да лі як выг ля да юць чап ля, арол, бу сел, 
са ла вей ка, сі ні ца...

Праў да, гэ ты спек такль меў свае хі бы. Для дзя цей над та 
ка рыс на бы ло б больш пап рак ты ка вац ца ў мо ве, бо, як ска-
за лі на шы сяб ры, бе ла ру ская мо ва для іх не чу жая. Яе мож-
на па чуць яш чэ ў на ва коль ных вё сках. А та кія спек так лі да-

па ма га юць на зы ваць з’я вы 
і пту шак, якія ўжо вяр ну лі ся 
з вы раю.

— У маю вё ску Хмя леў ш чы-
ну ўжо пры ля це лі бус лы, — це-
шыц ца Матэ вуш. — Я гля джу 
на іх і ду маю як прад ста ві лі 
мы іх у на шым спек так лі.

Вуч ні з Ба бі каў пры е ха лі са 
сва і мі сяб ра мі з Шу дзя ла ва 
і на стаў ні цай Та ця най Ан д рац-
кай. Але пра іх на пі шам у на-
ступ ных ну ма рах «Зор кі».

ЗОР КА
Фо та: Ган ны Кан д ра цюк 

Вяс на пра маў ляе го ла сам 

пту шак!

Хлопцы з 7 «ц»  
бельскай «тройкі»
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Да ра гія сяб ры! Сёлета 
адзначаем сотую гадавіну 
Акта 25 Са ка ві ка — Свя та 
Во лі, дзень, які ад зна ча юць 
ты ся чы бе ла ру саў у цэ лым 
све це. У нас, на Пад ляш шы, 
ука ра ні ла ся тра ды цыя свят-
ка ван ня. Пра свя та га во рым 
на ўро ках бе ла ру скай мо вы 
і на школь ных лі ней ках, 
у сям’і і на ма стац кіх ме ра-
пры ем ствах.

Каб год на і твор ча ад зна-
чыць со тую га да ві ну аб вяш-
чэн ня Бе ла ру скай На род най 
Рэс пуб лі кі ў 1918 го дзе, мы 
пры ду ма лі для вас свя точ ны 
кон курс. Ва шай за да чай бу-
дзе на пі саць твор на тэ му:

МОЙ ГЕ РОЙ 
— БЕ ЛА РУС!

Па ду ма е це — хто та кі мо жа 
стаць ва шым ге ро ем?

Пе рад ва мі шы ро кі вы бар 
і не аб ме жа ва ныя маг чы мас-
ці:

— ва шым ге ро ем мо жа 
стаць та та, брат, ма ма, ся стра, 
дзед, цё ця, ба бу ля ці ін шы сва-
як або лю бы зна ё мы...

— на стаў нік, ма стац кі ін ст-
рук тар, апя кун пра ек та...

— гі ста рыч ны пер са наж, 
пісь мен нік, гра мад скі дзе яч, 
жур на ліст, ма стак...

— ваш лю бі мы лі та ра тур ны 
ге рой...

— ваш сяб ра або сім па тыя...
Кон кур с ныя пра цы мо жа-

це на пі саць у фор ме вер ша, 
апа вя дан ня або жур на ліс ц кіх 
жан раў — рэ пар та жа, фе лье-
то на, эсэ, ін тэр в’ю.

Пра цы бу дуць ацэ не ны ад-
мыс ло вай ка мі сі яй, якая наз-
на чыць су пер фай ныя ўзна га-
ро ды — ве ла сі пед, бе ла ру скія 
кніж кі і CD з бе ла ру скай 
му зы кай, за пра шэн не на жур-
на лі сцка-ма стац кія май стар-
кла сы Су стрэ чы «Зор кі».

Кон кур с ныя пра цы да сы-
лай це да 1 мая 2018 го да.

Кон курс прад ба ча ны для 
вуч няў па чат ко вых школ і гім-
на зій. Не ад к лад вай це за да чу, 
пач ні це ду маць, рых та вац ца 
і пі саць ужо сён ня.

Ган на 
Кан д ра цюк

Мой ге рой 
– бе ла рус! 

Кон курс на 
100-год дзе 

БНР

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 № 13-2018: 
Вяр ба, мур, пу ля, ма пе ды, ве ця рок, сон-тра ва, на ву ка, 

Сі, лік, аныж, знак, на, іва, ода. Клан, вуж, Іна, яр, вон кі, бра-
цтва, пя рун, пе ра каз, бу до ва, но, лы ка, сад, пі ка.

Уз на га ро ды — нак лей кі — вый г ра лі Ка ра лі на Цар, Габ-
ры ся Лаш чук, Бар так Гу ле віч, Дар’я Ла жэц кая з бель-
скай «трой кі», Мар ле на Сі роц кая, Ад ры ян Мак сі мюк, 
Бар тэк Мі ся юк з НШ свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія з Бе ла сто-
ка, Та маш Ваў ра нюк, Аліў ка По рац з Нар вы, Ка ра лі на 
Ха ры ла з Мі ха ло ва. Він шу ем!

Лу каш АН ХІМ 
ПШ у Мі ха ло ве

Як гэ та 
з бус ла мі бы ло

Кру жыць бу сел над да ха мі.
Вы шы вае коль цы дзю бай і кры ла мі.
Дзе ці вы бег лі з ха ты:
Вы со ка ля ціць кры ла ты!
Бус лі ха ста ла ў гняз дзе на доў гія но гі.
Нак ры ла пё ра мі дзе так-ня бо гаў.
«Ці ха, спі це, а-а-а,
Не бу дзі це су се да-ве раб’я!
Тат ка ваш па ля цеў па жа бы,
Пят ляе па лу гах, заг ля дае ў ра вы і ста вы.
Ну а пас ля абе ду
Бу дзем ву чыц ца ля таць як трэ ба.
Ле та мі нае дзень за днём
І раз ві та ем ся з на шым гняз дом.
Пе рад на мі цяж кі шлях
У сон цы і ў даж джах».
Во сень і зі ма мі нуць як міг.
Вяс ной у на шым гняз дзе
Но вых бус ля нят вы ве дуць бус лы.

У на шай шко ле ў Нар ве пра хо дзі лі кон кур сы «Род нае 
сло ва» і «Га вэн да». Удзель ні ча ла ў іх 25 вуч няў. Упер-
шы ню вы сту пі лі дзет кі з ну ля вых кла саў. Най больш ах-
вот ных бы ло дзя цей з кла саў І-ІІІ.

У кон кур се ра сказ чы каў «Нар ва-2018», най вы шэй-
шую ацэн ку ат ры ма лі Аліў ка Жэп ко, Кар нэ лія Вшэ ба роў-
ская, Мар ко Ку ту заў і Юль ка Шкля жэў ская. Уз ро вень пад-
рых тоў кі вуч няў да кон кур саў быў да во лі вы со кі, у чым 
за слу га на шай на стаў ні цы, дэк ла ма та раў, а так са ма баць-
коў, ка лі ідзе пра да школь ні каў.

Кон кур с ная ка мі сія ў скла дзе Ні на Аб ра мюк, Ка ця ры-
на Іва нюк і Ва лян ці на Ба зы люк пры су дзі ла дэк ла ма та-
рам на ступ ныя мес цы.

Вуч ні кла саў І- ІІІ:
І мес ца — Аліў ка Жэп ко, Кар нэ лія Вшэ ба роў ская,
ІІ мес ца — Ігар Сэ вэ рын,
ІІІ мес ца — Ур шу ля Пет ру чук.
Вы лу чэн ні: Эміль ка Смак ту но віч, Кі ра Ге ра сі мюк, Ка ся 

Аполь ская.
Вуч ні кла саў IV- VI:
І мес ца — Клаў дзія Ні кан чук,
ІІ мес ца — Аліў ка По рац,
ІІІ мес ца — Мар та Пет ру чук, На тал ля Кар чэў ская, Кры-

сты на Ку ту заў.
Вы лу чэн ні: Оля Ма дза леў ская, Та маш Ваў ра нюк.
Ся род гім на зі стаў пер шае мес ца за няў Ула дзіс лаў Ку-

ту заў, а дру гое Мар ко Ку ту заў. Усе ўдзель ні кі ат ры ма лі 
ўзна га ро ды, якія ку піў баць коў скі ка мі тэт.

У час ра ён ных ад бо раў, якія ад бы ва лі ся 23 са ка ві ка 
ў Бель ску, мне, на жаль не па шан ца ва ла. Вуч ні на шай 
шко лы ўдзель ні ча лі так са ма ў Тэ ат раль ным кон кур се 
ў Бе ла сто ку. Яны па ка за лі п’е су «Я сол тыс».

Клаў дзія Ні кан чук, шо сты клас ПШ у Нар ве
Фо та: Я. Іва нюк

Бе ла ру скія 
кон кур сы 
ў Нар ве

Ona



8  БЫЛІ, ЁСЦЬ, БУДЗЕМ... 29.04.2018              № 1729.04.2018              № 17

Цэ лы год ча ка лі спад ка ем цы бе ла
ру саў вы се ле ных з ва ко ліц ча шы 
Се мя ноў ска га ва дас хо віш ча і ня

скон ча на га, а на ват не рас па ча та га ка на ла 
Нар ва — Суп расль ад ка зу ад поль ска га 
за ступ ні ка пра воў гра ма дзян. Спра ву вяр
тан ня ня вы ка ры ста ных эк с п рап ры я ва ных 
зя мель ад са ра ка год спра вяд лі ва афор мі лі 
ўла ды Мі ха лоў скай і Га ра доц кай гмін (праз 
зям лю та маш ніх гас па да роў меў прап лы
ваць ка нал). А На раў чан ская гмі на, праз 
вой та і са маў рад, ат ры маў шы зям лю ва 
ўлас насць або пад рас па ра джэн не (зям ля 
ку ды маг ла б раз ліц ца ўхоп ле ная ў дам бы 
Нар ва, з’яў ля ец ца дзяр жаў най улас нас
цю праз Ва я вод скую ўпра ву ме лі я ра цыі 
і вод ных уста но вак (ВУ Мі ВУ) — ста ла пра
да ваць яе на аў к цы ё нах або за бу доў ваць 
бу ды ні на мі дзе ля за ба вы і ад па чын ку. А ча
му, на пры клад, цэ лы ўча стак 1459/1 ува
хо дзіць у склад Се мя ноў ска га во зе ра, яго 
ча шы, якой ва да на ле жыць дзяр жа ве, ха ця 
ўча стак ля жыць на су шы, у бы лой Лу цэ? ВУ
Мі ВУ ін фар муе яш чэ раз (2016 г. і 2017 г.), 
што «ча ша ва дас хо віш ча Се мя ноў ка ўтво
ра ная з пя рэд няй дам бы, пя ці ба ка вых дам
баў і тэ ры то рыі якая зна хо дзіц ца не пас рэд
на пад ва дой да мес ца, дзе мо жа ўзняц ца 
ва да да 145 мет раў над уз роў нем мо ра, ды 
пры лег лай тэ ры то рыі, ства ра ю чай ахоў ную 
зо ну ва ды (бу фер), якая зна хо дзіц ца пад 
паг ро зай пад тап лен ня і праз мер най віль
га ці. ВУ Мі ВУ, усё ж, ад дае ў арэн ду гэ тую 
тэ ры то рыю, ха ця кож ны раз ага вор ва ец ца 
пісь мо ва, што ад дае яе «не дзе ля ах во ты 
яе аран да ван ня», але дзе ля рэ а лі за цыі мэт 
мяс цо ва га пла ну пра сто ра ва га доб раў па
рад ка ван ня.

Як вы ні кае са зме сту арт. 136, уст. 1 і 2 
за ко на ад 21 жніў ня 1997 г. аб гас па дар цы 
не ру хо мас ця мі (Dz. U. 2004, nr 261, poz. 
2603 з паз ней шы мі зме на мі), эк с п рап ры я ва-
ная не ру хо масць не мо жа быць вы ка ры ста-
ная на ін шыя мэ ты чым наз ва ныя ў ра шэн ні 
аб эк с п рап ры я цыі, з пры няц цем пад ува гу 
арт. 137, хі ба што па пя рэд ні ўлас нік або яго 
спад ка ем ца не па да дуць за я ву на вяр тан не 
ім гэ тай не ру хо мас ці ды ў вы пад ку на ме ру 
пры зна чыць эк с п рап ры я ва ную не ру хо-
масць або яе част ку на ін шую мэ ту чым 
на ме ча ная ў ра шэн ні аб эк с п рап ры я цыі, 
ад па вед ны ор ган па ве дам ляе па пя рэд ня га 
ўлас ні ка або яго спад ка ем цу аб гэ тым на ме-
ры, ад на ча со ва ін фар му ю чы аб маг чы мас ці 
вяр тан ня эк с п рап ры я ва най не ру хо мас ці.

Усю ды на ша пра па да ла! — ма ха лі ру кой 
па ні Зо ся ці дзед Мі хась. Коль кі там вы па ла 
на кож на га! Ці ўжо ўсе кан цы ў ва ду пай ш
лі?.. Дзе тое, што на ле жа ла да Хар ке ві чаў, 
Грэ сю коў, Крас ніц кіх, Ка раль чу коў, Ло ба
чаў, Лук шаў, Но ві каў, Шуль скіх, Са доў скіх, 
Стоц кіх, Са ла ве яў, Ва сіль чы каў, Жу коў скіх, 
Ан цут каў, Бі рыц кіх, Бай чу коў, Бан да ру коў, 
Буй каў, Даб жын скіх, Гры голь цаў, Гры цоў, 
Ка на жэў скіх, Лаў ні чу коў, Мі се ві чаў, Стан ке
ві чаў, Тра хім чу коў, Скеп каў, Са мо ці каў, За
сі маў, Ры га ро ві чаў, Ляш чу коў, Смоль скіх, 
Па кут ні каў?.. Ці іх нія наш чад кі мо гуць на зад 
вяр нуць свой ка ва лак зям лі і па ста віць на 
род ным ха ту? Па спра ба ва лі гэ та зра біць 
Уда дзіс лаў і Іво на Бі рыц кія...

Ба лю ча ўсім, ка му ад ня лі род ную зям лю 
і ра заг на лі па све це. Гэ та: Хар ке віч Па вел 
сын Ан то на, Хар ке віч Ар сен с. Ан то на, 
Хар ке віч Зо фія дач ка Аляк сан д ра, Хар ке
віч Ула дзіс лаў с. Іг на та, Грэ сюк Фе а фі ла, 
Крас ніц кая Ан на д. Да ві да, Кар даш Фё
дар, Ка раль чук Аляк сандр с. Амя лья на, 
Ло бач Ула дзіс лаў с. Ве ня дзік та, Ло бач 
Сі ман с. Ве ня дзік та, Лу каш Ва сіль с. Тра фі
ма, Но вік Ма рыя д. Тра фі ма, Но вік Ма рыя 
д. Мак сі ма, Но вік Аляк сандр с. Сця па на, 
Но вік Кан стан цін с. Мі ха ла, Но вік Ва сіль 
с. Сця па на, Па кут нік Ян с. Дзям’ я на, Шуль
скія Юлія і Мі хал, Са доў скі Ула дзіс лаў 
с. Ула дзіс ла ва, Стоц кая Ма рыя д. Яна, 
Стоц кі Аляк сандр с. Яку ба, Стоц кі Мі хал 
с. Яку ба, Са ла вей Ва сіль с. Ва сі ля, Смоль
скі Якуб, Ва сіль чык Мі ка лай с. Ці ма фея, 
Ва сіль чык Юльян с. Мі ка ля, Жу коў скі 
Сяр гей с. Юлья на, Жу коў ская Воль га д. 
Ануф рыя, Жу коў скі Ге ра сім с. Мі ка лая, 
Жу коў скія Ма рыя і Ве ра, Ан цут ка Ры гор 
с. Сця па на, Ан цут ка Ула дзі мір с. Сця па на, 
Ан цут ка Ан д рэй с. Сця па на, Бі рыц кі Кан
стан цін с. Юза фа, Бой чук Аляк сандр і Ян, 
Бой чук Ан тон с. Юза фа, Бі рыц кі Мі ка лай 
с. Яку ба, Бан да рук Лук’ ян с. Ан д рэя, Бу ра 
Мі ка лай с. Ануф рыя, Бі рыц кая Ма рыя д. 
Яна, Буй ко Мі хал с. Мі ка лая, Хар ке віч Ян 

с. Сі ма на, Жу коў скі Пі ліп с. Юза фа, Хар
ке віч Ці ма фей с. Яна, Хар ке віч Пе ла гея 
д. Яна, Хар ке віч Ва сіль с. Ры го ра, Хар
ке віч Сяр гей с. Ры го ра, Хар ке віч Фё дар 
с. Ан то на, Хар ке віч Ан тон с. Кан стан ці на, 
Хар ке віч Мі ка лай с. Юлья на, Хар ке віч 
Аляк сандр с. Ан д рэя, Хар ке віч Аляк сандр 
с. Ан то на, Даб жын скі Ула дзіс лаў с. Пят ра, 
Гры го лец Ан тон с. Ан то на, Грыц Ан тон 
с. Кан стан ці на, Ка раль чук Сяр гей с. Сця
па на, Ка раль чук Сця пан, Кар даш Па вел 
сын Кар ні лы, Ка ма жэў ская Ва лян ці на д. 
Ада ма, Лаў ні чук Аляк сан д ра д. Мак сі ма, 
Лук ша Тра фім с. Сяр гея, Лук ша Сяр гей 
с. Тра фі ма, Ло бач Ля вон і Сяр гей, Лаў ні
чук Аляк сандр с. Мі кі ты, Лаў ні чук Ян с. Ула
дзіс ла ва, Лаў ні чук Мі ка лай с. Кан стан ці на, 
Мі се віч Мі хал с. Кан стан ці на, Но вік На тал
ля д. Ка сья на, Но вік Юрый і Ан та ні на, Но
вік Ага та д. Ва сі ля, Но вік Юлья н с. Мі ро на, 
Но вік Ва лян ці на д. Мі ха ла, Но вік Ці ма фей 
с. Мі ка лая, Но вік Мі хал с. Ры го ра, Но вік 
Юльян с. Ры го ра, Но вік Ула дзіс лаў с. Яна, 
Но вік Кан стан цін с. Мак сі ма, Ра ма нюк 
Якуб с. Ан д рэя, Стоц кі Мі ка лай с. Ан то на, 
Са доў скі Ула дзіс лаў с. Аляк сея, Са доў скі 
Сця пан, Стан ке віч Ве ра ні ка, Стан ке віч Ста
ніс лаў с. Юза фа, Стоц кі Мі ка лай с. Мак сі
ма, Са ла вей Ва сіль с. Юза фа, Смоль скі 
Пётр с. Паў ла, Скеп ка Ян с. Ва сі ля, Сі ма
ко віч Аляк сандр с. Аляк сея, Саў ко Ры гор 
с. Іг на та, Са мо цік Дзміт рый с. Паў ла, 
Смоль ская На стас ся д. Яна, Стоц кі Ва сіль 
с. Ве ня дзік та, Стоц кі Ян с. Яна, Стоц кі Сяр
гей с. Аляк сан д ра, Шуль скі Юльян с. Аляк
сан д ра, Шуль скі Ян с. Аляк сан д ра, Стоц
кая Па ра ске ва д. Ан то на, Стоц кі Ула дзі мір 
с. Ва сі ля, Стоц кі Мі ка лай с. Ці ма фея, Стоц
кі Мак сім с. Кан стан ці на, Тра хім чук Ан тон 
с. Кан д ра та, Ва сіль чык Ля вон с. Ге ра сі ма, 
Ва сіль чык Юльян с. Ры го ра, Ва сіль чык Та
маш с. Ан д рэя, Віт коў ская На стас ся д. Сі
ма на, Жу коў скі Дзміт рый с. Яна, Жу коў скі 
Ва сіль с. Ры го ра, Жу коў скі Пі ліп с. Пі лі па, 
Жу коў скі Пі ліп с. Сця па на, Жу коў скі Ула
дзі мір с. Мі ка лая, Стоц кі Аляк сандр с. Ан д
рэя, Ва сіль чык Ці ма фей с. Дзям’ я на, За сім 
Мі ка лай с. Пі лі па, Ры га ро віч Ян с. Мі ка лая, 
Ры га ро віч Мі ка лай с. Мі ка лая, Леш чук Мі
ка лай с. Сця па на. З усёй лу чан скай зям лі 
21,96 гек та раў на ле жа ла яш чэ Дзяр жаў на
му фон ду зям лі. Іх зям лю эк с п рап ры я ва лі 
пад па бу до ву Се мя ноў ска га ва дас хо віш ча 
і няз роб ле на га 17кі ла мет ро ва га ка на ла 
Нар ва — Суп расль. Адзін з пра паш чых 
пра ек таў ПНР, кра і ны якая ме ла быць поў
нас цю ад на на цы я наль най і ба га тай. Па мо
жа це та кую збу да ваць? «Па мо жам!».

За ста лі ся па лі, лу гі, лес, да ро гі гмін на га 
ка ры стан ня, якія пе ра ся ка лі вё скі і па лет кі 
ад ста год дзяў. Вё сак ужо не бы ло...

Ужо 5 снеж ня 1991 г. бы ло вя до ма, што 
згод на з ар ты ку ла мі 35 уст. 2, пкт. 1 за ко на 
з 25.04.1985 г. аб гас па дар цы грун та мі і эк
с п рап ры я цыі не ру хо мас ці і рас па ра джэн
нем Ра ды Мі ніст раў ад 16.09. 985 г. вя лі кая 
част ка не ру хо мас цей не бы ла не аб ход най 
для ме ра пры ем ства і ін ве стар «пе ра даў 
іх у рас па ра джэн не дзяр жаў ных ар га ні за
цый ных адзі нак». А тыя ста лі імі рас па ра

джац ца, бяс п лат на, з мо ман там пе ра да чы 
ім здаў чапры ём на га пра та ко ла з днём 30 
снеж ня 1991 го да. І так, на пры клад, На раў
чан ская гмі на ста ла ўлас ні цай участ каў 
№ 918, 920, 923,925, 926, 927, 928, 930, 
936, 940, 941, 942/1 і па ло вы ўчаст ка 939, 
ве лі чы нёй кож ны па ад 0,160,17 га ў Лу цэ 
і Сла бод цы. Ва я вод ская ўпра ва ме лі я ра цыі 
і вод ных уста но вак вы сту пі ла за па га шэн не 
сва ёй уп ра вы над гэ тай зям лёй плош чай 
у 2 335 гек та раў, эк с п рап ры я ва ных на пат
рэ бы ва дас хо віш ча Се мя ноў ка. Яны ля жа лі 
ця пер паза аб ся гам ва дас хо віш ча, і на ват 
до сыць да лё ка ад яго бе ра гоў. Гэ тая ма ё
масць бы ла ця пер ВУ Мі ВУ zbęd na. 24 мая 
1991 г. тое ж са мае ат ры ма ла ся з 14,74 га 
грун тоў у Тар но па лі...

Усё для ўсіх
Гмін ная ўпра ва вы дае zaś wiad cze nie 

18.03.2016 г.: „Гмін ная ўпра ва ў На раў цы 
ін фар муе, што згод на з мяс цо вым пла нам 
пра сто ра ва га доб раў па рад ка ван ня ад па-
чын ко ва га ком п лек су «Лу ка — Ста ры 
Двор» над ва дас хо віш чам Се мя ноў ка, 
зац вер джа ным Ух ва лай № XVIII/161/01 Ра
ды гмі ны На раў ка ад 24 кра са ві ка 2001 г. 
(Dz. Urz. Woj. Pod la skie go Nr 14, poz. 270 
z dnia 30.05.2001  r.) уча стак №1459/1 ве
лі чы нёй 19,1999 га рас па ло жа ны ў аб ся гу 
Лу кі пры зна ча ны ў част цы на тэ ры то рыю 
пар ка вай, лу га вой і ляс ной зе ле ні са спар
тыў ны мі, гуль ня вы мі, куль тур ны мі і гаст ра
ном наган д лё вы мі пры ла да мі, а част ко ва 
пад агуль на да ступ ныя пляж наку паль ныя 
пры ла ды і для спор таў і ад па чын ку на ва
дзе, са спа да рож ні ча ю чы мі ім пры ла да мі 
і ўста ноў ка мі та кі мі як пля жы, мес цы для 
ку пан ня, па мо сты для пры ча лаў ло дак 
і для пра гу лак, спар тыў ныя пля цоў кі для 
гуль няў ма лых і ся рэд ніх, пе ра ап ра наль ні, 
са ні та ры я ты, пры ла ды для гуль няў для 
дзя цей і мо ла дзі, пля жы і ку паль ні, спор т п
ля цоў кі для гуль няў на па вет ры, па зы чаль ні 
пры лад, мес цы для вог ніш чаў і аб’ яз ныя 
ган д лё вагаст ра ном ныя пры ла ды, ча со выя 
або га лоў ным чы нам для па трэб рыб най 
лоў лі і бі ва каў ды за хоў ван ня чыс ці ні, у тым 
лі ку па мо сты для ры бал кі і пры чаль ван ня, 
ан га ры, па зы чаль ні пла валь ных і ры ба лоў
ных пры лад, даш кі за бяс печ ва ю чыя ад 
сон ца і апад каў, ры ба чоў кі, сма жаль ні рыб, 
па дзе ле ныя мес цы для або заў з бліз кім 
до сту пам да ва ды, аб’ яз ныя і ча со выя гаст
ра ном наган д лё выя кроп кі, част ко ва мес ца 
пад мо ла дзе выя тур ба зы, кем пін гі і па лет кі 
на бі ва кі, част ко ва на да яз ныя да ро гі, част
ко ва пад пры ла ды для вод на га і зям ных 
спор таў, пат ра бу ю чых уме лас цей і лі цэн зій, 
асаб лі ва пла ван ня пад па ру са мі, вес ла
ван ня, він д сёр фін гу, пла ван ня на вод ных 
лы жах, бу е рах, а част ко ва пад агуль на да
ступ ныя пры ла ды для вод на га ад па чын ку, 
г.зн. для ку пан ня, куль тур на га ад па чын ку, 
шпа цы раў па кра я ві дзе, для ама та раў па
рус ных ло дак бай да рак, для ама тар ска га 
і пра фе сій на га ры ба лоў ства... А так са ма 
для ахо вы кра я ві ду, пры ро ды і ды дак тыч
напаз на валь най на ву кі. (...) Рых ту ец ца 
так са ма голь фа вае по ле і мес цы для ад па
чын ко вадач на га бу даў ні цтва, што зац вер

джа на Ух ва лай № XVII/153/08 Ра ды Гмі ны 
На раў ка ад дня 27 каст рыч ні ка 2008 г. (....) 
Уча стак № 1459/1, рас па ло жа ны ў Лу цэ, 
пры зна ча ны част ко ва для зя лё на га аб ша
ру сар га ні за ва на га згод на з пра ві ла мі для 
ка ры стан ня спор там і ад па чын ку — тут мае 
быць голь фа вае по ле з ата чэн нем».

Гмін ная ўпра ва На раў чан скай гмі ны за
ін ве ста ва ла ў па зы ча ныя ім зем лі, ха ця яны 
ёй не на ле жаць. Увесь уча стак, як не ад на
ра зо ва пі ша ВУ Мі ВУ, юры дыч ны на ступ нік 
Вя вод скай уп ра вы сель ска гас па дар чых 
ін ве сты цый у Бе ла сто ку, ува хо дзіць у ча шу 
Се мя ноў ска га ва дас хо віш ча, і мож на яго 
аран да ваць згод на з за пі са ным пла нам 
пра сто ра ва га доб раў па рад ка ван ня. Па
доб на як уча стак 1459/1, як і 1457, аран
ду ец ца, па зы ча ец ца і вы ка ры стоў ва ец ца. 
Ліст з Аген цтва рэст рук ту ры за цыі і ма дэр
ні за цыі сель скай гас па дар кі і Пад ляш скай 
бяс пе кі ОР па ве дам ляе, што бра лі ся 
не пас рэд ныя да та цыі на ўча стак 1459/1. 
Тут яш чэ раз ін фар му ец ца, што гэ та эк с п
рап ры я ва ныя грун ты са шмат лі кіх участ каў, 
якія ўве дзе ны ў склад ця пе раш ніх участ каў, 
па ме ча ных ця пер ну ма ра мі 1457 і 1459/1. 
Яны ўлас насць дзяр ж каз ны — ма ё масць 
ВУ Мі ВУ у Бе ла сто ку. Вар та пры га даць, што 
ВУ СІ пі са ла аб тым, што гэ тыя ўчаст кі ў вя
лі кай част цы ма юць за стац ца сель ска гас-
па дар чы мі.

На чаль нік гмі ны ў На раў цы 27 ве рас ня 
1989 г. у De cyz ji ра шыў пе ра няць як «пе рай
ма ю чая адзін ка» па га ша ныя не ру хо мас ці 
ра зам з «ка рыс ця мі і ця жа ра мі» на ся бе, 
зна чыць на Гмін ную ўпра ву, як ма ё масць 
Дзяр жаў на га фон ду зям лі. У аб г рун та ван ні 
ін фар муе, якім чы нам яны па гас лі і ча му 
— пе ра ста лі яны быць па трэб ныя згод на 
з бы лым пла нам пра сто ра ва га доб раў
па рад ка ван ня і «win ny быць яны вы ка ры
ста ны для ляс ной і сель ска гас па дар чай 
вы твор час ці». Гмін ная ўпра ва ўклю чы ла іх 
да сва іх зда быт каў ДФЗ. Да ку мент тра піў 
ad ac ta, у Ва я вод скую ўпра ву сель ска гас
па дар чых ін ве сты цый у Бе ла сто ку ды ў Ад
дзел ге а дэ зіі і гас па дар кі грун та мі фі лі ял 
у Гай наў цы. Па доб на раз лі чы лі ся з участ
ка мі па вер х няй 2 355 квад рат ных мет раў 
вё сак Лу ка і Сла бод ка 15 снеж ня 1991 г., 
па вод ле прын цы паў рас па ра джэн ня прэ за
са Ра ды Мі ніст раў ад 16.09.1985 г. у спра ве 
дэ та лё вых прын цы паў і спо са бу ад да ван ня 
пад уп ра ву і ка ры стан не дзяр жаў ны мі 
не ру хо мас ця мі і пе ра да чы іх па між дзяр жаў
ны мі ар га ні за цый ны мі адзін ка мі і ап ла ты за 
іх. У гэ ты раз ра шэн не па ды мае Ра ён ная 
ўпра ва ў Гай наў цы, а па ве дам ляе аб гэ тым 
Ва я вод скую ўпра ву ме лі я ра цыі і вод ных 
уста но вак, Гмін ную ўпра ву ў На раў цы і Эві
дэн цыю грун тоў. : «Ni niej sza de cyz ja jest wy
ko nal na na pod s ta wie art. 130 par. 4 KPA”.

На да ку мен тах ВУ Мі ВУ пе ра ліч вае пе
рад вой там гмі ны ў На раў цы 24 мая 1991 г. 
участ кі, якія ім ця пер не пат рэб ныя. Тут 
ёсць і под пі сы гас па да роў гэ тых уча стач каў 
— Са доў ска га Юза фа, Бі рыц ка га Паў ла, 
Су ха до лы, Хар ке віч. Пад піс ва юц ца, што 
вя до мае ім ра шэн не, што іх нія ўчаст кі 
тра пяць ця пер пад рас па ра джэн не гмі ны. 
Ра зам 14,74 гек та ра. А ў «ob rę bie Sie mia-
nów ka g. Na rew ka» — уча стак № 17 плош
чай 3,97 гек та ра, уча стак № 51720,94 га, 
№ 5647,04 га і мен шыя — па 0,97 га, 0,20 
га, 0,34 га, 0,21 га — ра зам 33,67 га — тут 
уруч ную да пі са лі: «jest de cyz ja». І яш чэ са 
Сла бод кі — участ кі амаль усе па ледзь 
у сот ку — але ра зам 2,585 гек та ра. Агу лам 
для пе ра да чы — 50,795 гек та ра. Да лу ча ны 
бы лі па тры эк зем п ля ры з рэ гіст ру грун тоў 
аб ся гу вё сак Тар но паль, Се мя ноў ка, Лу ка 
і Сла бод ка. Грун ты бы лі ўжо не пат рэб ныя 
ін ве ста ру. У жы вых гас па да роў, якія му сі лі 
іх ад даць сі лай за зла ма ны шэ ляг, не пы та
лі ся, ці хо чуць іх на зад. Грун ты бы лі ўжо су
поль ныя і ста лі імі рас па ра джац ца гмін ныя 
ўпра вы.

(працяг будзе)
vТэкст і фота 

Міры ЛУКШЫ

Вяр нуць пра да дзе ную 

баць каў ш чы ну
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У па да рож жах і чар го вых аў тар скіх 
су стрэ чах пра вя ла мі ну лы ты дзень на ша 
рэ дак цый ная сяб роў ка Ган на Кан д ра
цюк. Спа чат ку 17 кра са ві ка прай ш ла прэ
зен та цыя ў вар шаў скім Бе ла ру скім до ме, 
які рас па ло жа ны па ву лі цы Вей скай, на
суп раць поль ска га Сей ма. Цяж ка не заў
ва жыць гэ та га мес ца, бо зда лёк бач ны 
белчыр во набе лы сцяг, які кра су ец ца 
на бал кон чы ку гэ тай уста но вы. Вы ступ

лен не аў тар кі бы ло на кі ра ва нае перш за 
ўсё да гру пы двац ца ці сту дэн таў роз ных 
уні вер сі тэ таў з Бе ла ру сі, што пры е ха лі 
ў Поль ш чу па зап ра шэн ні Бе ла ру ска га 
до ма. Ся род удзель ні каў бы лі і ма ла дыя 
лю дзі, якія ка ра ня мі звя за ны з Па лес
сем, а на ват баць ка ад на го з ма ла дзё наў 
ро дам з гэ тых мяс цо вас цей, якія апіс вае 
аў тар ка на сва іх ста рон ках. Пры ем на бы
ло так са ма па чуць, што бе ла ру ская мо ва 

Кні га «Па Пры пя ці па Но бель» 
прыплыла ў Вар ша ву і Бе ла сто к

ў сту дэн таў нефі ла ла гіч ных ад дзя лен няў 
з’яў ля ец ца важ най спра вай для іх ня га 
вон ка ва га вы яў лен ня. Пра аў тар ку не 
за бы ла ся так са ма і сям’я, якой ма ла дыя 
прад стаў ні кі з’яў ля юц ца за раз сту дэн та
мі ў Вар ша ве. Пры ем на бы ло ба чыць на 
су стрэ чы і па раз маў ляць з Зі най Ту ро нак 
і Юр кам Зю зям, без якіх не ўя віць бе ла
ру ска га вар шаў ска га жыц ця ў мі ну лым 
ста год дзі. Уся су стрэ ча прай ш ла ў вель

Яш чэ пе рад суст рэ чай з Мар ці нам По ла кам па шан
ца ва ла мне на быць у бе ла ру скіх вы стаў цоў яго «За
ту ша ва ныя кра я ві ды» і ат ры маць аў тог раф пісь мен ні
ка. Аў ст рый скі пісь мен нік, жур на ліст і пе рак лад чык 
пры е хаў у Бе ла сток з прэ зен та цы яй но вай кні гі «Tro-
pi ciel złych his to rii» на VII Між на род ны кніж ны кір маш, 
у рам ках яко га пра хо дзіў Лі та ра тур ны фе сты валь «На 
па меж жы куль тур». Пісь мен нік звя за ны з Поль ш чай 
больш за пяць дзя сят га доў. Ад нак най боль шую сла ву 
пры нес ла яму аў та бі яг ра фіч ная кні га «Смерць у бун
ке ры», прыс ве ча на баць ку — на цы сту і ва ен на му зла
чын цу. Няс лаў ны ся мей ны ма тыў зай мае шмат мес ца 

ма ну мен таль на га то ма «Фан то му бо лю» і пра па на ва ла 
слу ха чам склас ці з іх воб раз.

— Ня ма на ро даў леп шых і гор шых, — га ва ры ла яна 
між чы тан ня мі, — ніх то не мае ма на по ліі на даб ро і зло. 
Ніх то з нас не ве дае праў ды...

Ураж ва ла за ся ро джа насць пуб лі кі, якая час ад ча су 
ад удзяч нас ці ўспых ва ла ап ла дыс мен та мі.

Вя ду чы суст рэ чу жур на ліст Мі хал Но гасць у кан цы 
так пад вёў прэ зен та цыю:

— Я дзя кую спа да ры ні Ган не Краль за тое, што яна 
па вя ла суст рэ чу з Ган най Краль!

Аў тар скія чы тан ні зда мі на ва лі так са ма суст рэ чу з са

Яго твор часць ве да юць у Вен г рыі дзя ку ю чы пе ра
кла дам аў тар ства Ла ё ша Пал фол ві.

— Ад яго я да ве даў ся пра Крын кі, Сак ра та Яно ві
ча і бе ла ру скую мен шасць у Поль ш чы, — за я віў пісь
мен нік, ка лі па чуў, што прад стаў ляю бе ла ру скую мен
шасць.

Ся род шмат лі кіх пра па ноў фе сты ва лю, які доў жыў
ся з 20 па 22 кра са ві ка, са май важ най і пры ем най бы
ла су стрэ ча з Мі рай Лук шай. Па слу хаць поль скабе ла
ру скія чы тан ні прый шлі сту дэн ты, па клон ні кі твор час ці 
і сяб ры па э тэ сы са сту дэн ц кіх ча соў. Та му част ку су
стрэ чы за ня лі ўспа мі ны, якія, як усё што па ба чы ла і пе
ра жы ла аў тар ка, выс пе лі пас ля ў яе твор час ці.

Ця гам трох дзён я на вед ва ла бе ла ру скую віт ры ну, 
ва кол якой заў сё ды бы ло шмат лю дзей і зна ё мых. Тут 
мож на бы ло су стрэць не толь кі бе ла стоц кіх сяб роў 
і чы та чоў. Яны пры е ха лі з Бель ска, Га рад ка, Са кол кі, 
Нар вы... Як не дзіў на, най боль шую за ці каў ле насць 
вык лі ка лі дзі ця чыя кніж кі. Ап ра ча зга да ных ужо «За

Кніж ны кір маш 
на па меж жы куль тур

ў кні зеін тэр в’ю «Tro pi ciel złych his to rii», та му тэ ма на цы
я на ліз му і ад ра джа ю ча га ся фа шыз му за ня ла га лоў нае 
мес ца ў час бе ла стоц кай прэ зен та цыі.

— Ці ў Аў ст рыі па гра жае ад ра джэн не фа шыз му? 
— спы таў нех та з бе ла стоц кай пуб лі кі.

— Со рам. Я не ду маю, што гэ та па гро за, — га ва рыў 
пісь мен нік, — ха ця та кая з’я ва вы сту пае. Вя лі кае зна
чэн не мае тут аду ка цыя.

Тут пас лу жыў пры клад з яго най сям’і, у якой дзя ды 
і баць кі да кан ца жыц ця бы лі ач му рэ лыя на цыс ц кай ідэ
а ло гі яй. Сваю не за леж насць аба вя за ны шко ле, у якой 
су тык нуў ся з дзяць мі ва ен ных уце ка чоў...

З тэ май ха ла ко сту і на цыз му не ад’ ем на аса цы ю ец
ца проз віш ча рэ пар та жыст кі Ган ны Краль. На суст рэ
чу з ле ген дар най пісь мен ні цай сцяг ну ла пуб лі ка з цэ
ла га ва я вод ства, ды не толь кі. А су стрэ ча ат ры ма ла ся 
асаб лі вай. Ган на Краль за чы та ла фраг мен ты свай го 

мым та ле на ві тым прад стаў ні ком ма ла до га па ка лен ня 
ў поль скай лі та ра ту ры — Мі ха лам Ксён ж кам. Ксён жак 
прэ зен та ваў но вы том па э зіі «Паў ноч ны ўсход», вы да
дзе ны Фон дам «Су се дзі». Яго па э тыч ныя стро фы пра
сяк ну тыя го ла сам пту шак і по шу мам рас лін.

— Ня даў на я вяр нуў ся з Ня меч чы ны і пры кме ціў, 
што там у час прэ зен та цый амаль увесь час чы та юць 
тво ры аў та ра, — ад зна чыў.

На шу ўсход нюю част ку кра і ны па эт і аў тар «Якуц
ка» і «Да ро гі 816» па лі чыў са май нат х няль най і ці ка вай 
для лі та ра ту ры.

Доў га ча ка най і ка ла рыт най ака за ла ся су стрэ ча з поль
скавен гер скім пісь мен ні кам Кшыш та фам Вар гай.

— У ма ёй на вей шай кніж цы «Zon nen berg» я рас па
вя даю гі сто рыю ад на го няп ро ста га ка хан ня з вен гер
ска га пун к ту гле джан ня. Але нель га ска заць, што я вен
гер скі пісь мен нік, па коль кі пі шу паполь ску.

ту ша ва ных кра я ві даў», я на бы ла бе ла ру скі пе ра клад 
ал бан ска га пра за і ка Іма ну і ла Ка да рэ і на вей шую кні гу 
Ула дзі мі ра Няк ля е ва.

Хоць най боль шы сюр прыз ча каў мя не ў ха це. Пас
ля вяр тан ня яш чэ раз я пе раг ля ну ла на бы тыя кніж кі. 
На ка нец за зір ну ла ў «Kro ni ki be skidz kie i świa to we», 
на вей шую кні гу Ан джэя Ста сю ка. А там ... пер шы ра
сказ — ну про ста ма гія! — пра пак ру ча стую да ро гу на 
«Тры я ло гі» ў Крын кі... У тым ча се поль скія СМІ тру бі лі 
пра арыш ты ар га ні за та раў не а фа шыс ц ка га кан цэр та 
ў Дзер жа нё ве на Доль най Сі ле зіі. Так ме на ві та за кон
чыў ся для мя не чар го вы, трэ ці дзень VII Кніж на га кір
ма шу і Лі та ра тур на га фе сты ва лю «На па меж жы куль
тур», які пры ду маў і ажыц цяў ляе Ан д рэй Ка лі ноў скі, 
стар шы ня бе ла стоц ка га Фон ду «Су се дзі».

vФо та і тэкст 
Ган ны КАН Д РА ЦЮК

 Міра Лукша  Ган на Краль і Міхал Ногасць

мі сім па тыч най ат мас фе ры з ці ка вы мі 
пы тан ня мі ад ма ла дых лю дзей.

Два дні паз ней, у чац вер 19 кра са ві ка, 
кніж ка Ган ны Кан д ра цюк ме ла сваю пра
мо цыю ў Бе ла сто ку. Тра ды цый ным мес
цам та кіх су стрэч у апош нім ча се з’яў ля ец
ца „Склеп з куль ту рай”, гэ та зна чыць гас
цін ная за ла для су стрэч пры Па чат ко вай 
шко ле № 4, якую пры ста са ва ла для сва ёй 
дзей нас ці Аб’ яд нан не ў ка рысць дзя цей, 
якія вы ву ча юць бе ла ру скую мо ву АББА. 
Тра ды цый ным вя ду чым усіх та кіх су стрэч 
з’яў ля ец ца Мі ко ла Ваў ра нюк, які на са мым 
па чат ку за я віў што Ган на... гэ та так са ма 
і яго тра ю рад ная ся стра. Ад ным сло вам 
па ля шуц капад ляш ская па род не насць 
вы я ві ла ся і ў гэ тым вы пад ку. На мя не асаб
лі вае ўра жан не па кі нуў Вік тар Швед, які 
не толь кі за я віў, што ўжо пра чы таў кніж ку, 
але сва і мі на зі ран ня мі вель мі трап на ад чуў 
як аў тар ка пра ца ва ла з ге ро я мі кніж кі. 
Сам Мі ко ла Ваў ра нюк за я віў на ступ нае: 
«Як я пра чы таў кні гу, ад ра зу за ха цеў па е
хаць ту ды, на Па лес се. Ган на Кан д ра цюк 
мае та лент, ней кую пры род ную лёг касць 
да та го, каб суст ра каць ці ка вых лю дзей, 
ка ла рыт ных ге ро яў, якія суст ра ка юц ца на 
кож най ста рон цы кніж кі». Згод на з тра ды
цы яй ге ро яў кніж кі са ма аў тар ка ў па да рун
ку за суст рэ чу ат ры ма ла квет кі, пес ні і сло
ік мя са. Бяз меж ная па ле ская гас цін насць 
за ван д ра ва ла і ў бе ла стоц кія пад ва лы. 
У траў ні кніж ка бу дзе мець сваю пра мо
цыю ў Мен ску і ін шых га ра дах Бе ла ру сі.

vЯва
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ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

95 гадоў з дня смерці 

П а д з е і  і  а с о б ы  Б Н Р

І гната  Канчэўскага
З бі яг ра фіі бе ла ру ска га фі ло са фа, 

па э та, пуб лі цы ста, су час ні ка БНР Іг на та 
Кан чэў ска га вя до ма зу сім няш мат. Меў 
ён ка рот кі век і пра жыў толь кі 27 га доў. 
Але ўвай шоў у гі сто рыю на цы я наль най 
ідэ а ло гіі, най перш дзя ку ю чы сва ёй ці ка
вай пра цы „Ад веч ным шля хам”. На пі са
ная яна і вя до мая пад псеў да ні мам Іг нат 
Аб дзі ра ло віч, узя тым з апо вес ці Мак сі ма 
Га рэц ка га „Дзве ду шы”.

На ра дзіў ся Іг нат Кан чэў скі ў Віль ні 
ў траў ні 1896 го да, да клад ны дзень на ра
джэн ня не вя до мы. Па хо дзіў з сям’і су до
ва га чы ноў ні ка, брат Ар се ня Кан чэў ска
га. Лёс ма лод ша га бра та, ак тыў на га дзе
я ча за ход не бе ла ру ска га ру ху над звы чай 
тра гіч ны. У 1931 го дзе ва ўзрос це ўся го 
29 га доў ён за гі нуў, па та нуў шы ў Чор ным 
мо ры.

У 1913 го дзе Іг нат Кан чэў скі скон чыў 
Ві лен скае рэ аль нае ву чы ліш ча, да лей ву
чыў ся ў Пе цяр бур г скім тэх на ла гіч ным ін
сты ту це, Ма скоў скім уні вер сі тэ це (1913
1916). Слу жыў у вой ску, пас ля служ бы 
ву чыў ся на Вы шэй шых ка а пе ра тыў ных 
кур сах пры ўні вер сі тэ це імя А. Л. Ша няў
ска га (Маск ва, 1917 год). Па дзя ляў пра
гра му эсэ раў, пад трым лі ваў ук ра ін скі 
на цы я наль ны рух. Пра ца ваў у роз ных 
ка а пе ра тыў ных уста но вах у Віль ні і Сма
лен ску. 3 1919 го да ў Мін ску, пра ца ваў 
у Саў нар га се, у Цэн т ра са ю зе спа жы вец
кіх та ва ры стваў Бе ла ру сі. У ха лод ным 
і га лод ным Мін ску ён зах ва рэў на су хо ты, 
што істот на ска ра ці ла яго век.

Вяр нуў шы ся ў род ную Віль ню, Кан чэў
скі ак ра мя бе ла ру скіх спраў грун тоў на 
вы ву чаў за ход нюю фі ла со фію і зай маў ся 
ўсход ні мі фі ла соф скі мі прак ты ка мі. Вя
до ма, што за сна ваў у Ві лен скай бе ла ру
скай гім на зіі гур ток за нят каў ёгай.

Іг нат Кан чэў скі дру ка ваў вер шы, па лі
тыч ныя ар ты ку лы, рэ цэн зіі ў ві лен скай 
прэ се. Ак тыў на пі саў вер шы і ар ты ку лы 
па ка а пе ра цыі. Аў тар зна ка мі та га эсэ „Ад

веч ным шля хам” (вый ш ла ў Віль ні ў 1921 
го дзе) пра дра ма тызм бе ла ру скіх гі ста
рыч ных лё саў.

Ас но ва све та ба чан ня і жыц цё вай па зі
цыі Іг на та Кан чэў ска га — ад да насць бе
ла ру скай спра ве, лю боў да Баць каў ш чы
ны, ах вяр ная пра ца на ка рысць на ро да. 
У сва ім фі ла соф скім эсэ ён рас крыў дра
ма тызм гі ста рыч на га лё су бе ла ру саў, іх 
ім к нен не за ха ваць не за леж насць свай го 
ду ху. Га лоў най мэ тай на ро да лі чыў дзяр
жаў ную не за леж насць, раз г ля даў яе як 
агуль на ча ла ве чы ідэ ал. Ад ной з га лоў ных 
пе раш код лі чыў бю рак ра тыч ную сі стэ му 
дзяр жа вы і дух „кан цы ля рыі”. Цы ві лі за ва
ны шлях вы ра шэн ня гра мад скіх праб лем 
ба чыў у воль най твор час ці, неп ры му со
вых фор мах са цы яль на га аб’ яд нан ня 
лю дзей, у вы ба ры „трэ ця га, ся лян скара
мес ніц ка га шля ху воль ных бра цтваў і ка
а пе ра цыі — па між дзі кім ка пі та ліз мам і ты
ра ніч ным са цы я ліз мам”.

Па вод ле кан цэп цыі Кан чэў ска га бе
ла ру скае све та ба чан не ўзнік ла ў вы ні ку 
спрад веч на га зма ган ня па між дву ма ты па
мі куль ту ры — за ход нім і ўсход нім. Бе ла
ру сы за ты ся чу га доў ні да яко га з іх так 
і не да лу чы лі ся. У гэ тай раз д во е нас ці ён 
ба чыў тра ге дыю на ша га на ро да.

Вер шы дру ка ваў пад псеў да ні мам Іг нат 
Аб дзі ра ло віч і Ган на Га лу бян ка. Па э тыч
ная твор часць Кан чэў ска га вы зна ча ец ца 
фі ла соф скай пра нік нё нас цю ў сут насць 
на род на га жыц ця, спа лу чэн нем пры га
жос ці бе ла ру ска га сло ва з на цы я наль
ным све та ба чан нем, за мі ла ван нем да 
ча ла ве ка, ве рай у ад ра джэн не і бу ду чы 
роск віт Баць каў ш чы ны (вер шы „Па свя
той зям лі...”, „Ве рас нё вае пан но”, „Так 
пры го жы ста рыя зва ні цы...”, „На ма ты вы 
Р. Та го ра”, верш у про зе „Мы ра зам...”).

Па мёр Іг нат Кан чэў скі 23 кра са ві ка 
1923 го да ў Віль ні, па ха ва ны на зна ка мі
тых мо гіл ках Ро сы.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Ка жуць, ча ла век жы ве, па куль аб ім па
мя та юць. Праў да, па мяць аб па мер лым 
мо жа быць роз най. Ад на — ка лі пра ча ла
ве ка не про ста ду ма юць, але і мо ляц ца 
за спа чын яго ду шы, дру гая ж, больш рас
паў сю джа ная, ка лі даг ля да юць за ма гі лай, 
пры но сяць на Ра даў ні цу квет кі, уп ры гож ва
юць над ма гіл ле. Ча сам зда ра ец ца так, што 
нех та і ха цеў бы прый с ці на ма гі лу шмат 
га доў па мер ла га сва я ка, але не ве дае, дзе 
яна. Асаб лі ва гэ та ты чыц ца лю дзей, якія не 
жы вуць на сва ёй ра дзі ме, але хо чуць па
ба чыць ма гі лы прод каў. Ад нак, час ця ком 
зра біць бы вае не маг чы ма, ка лі мо гіл кі, на
пры клад, ужо знес лі, аль бо вель мі цяж ка, 
ка лі не ве да еш, дзе ме на ві та ў той ці ін шай 
мяс цо вас ці па ха ва ны твой ро дзіч. У апош
нім вы пад ку на да па мо гу пры хо дзіць адзін 
апан та ны збо рам да ных аб ста рых ма гі лах 
ак ты віст — Ан д рэй Бур дзян коў, які не так 
даў но ства рыў сайт пра ста рыя бе ла ру скія 
па ха ван ні.

Па коль кі пы тан ні, якія так ці інакш звя
за ныя са смер цю, ці ка выя для лю дзей, то 
і сайт аб ма гі лах, ве ра год на, так са ма бу дзе 
ці ка вы вя лі ка му ко лу тых, хто хо ча ве даць, 
дзе ля жыць яго про дак. Ка лі за зір нуць на 
сайт, які мае наз ву „Ін тэр нэтба за ста рых 
ма гіл” і мес ціц ца па ад ра се www.gra ves.by, 
то пе рад на шы мі ва чы ма ад к ры ец ца кры ху 
сум нае вы яў лен не — фо таз дым кі мо гі лак, 
над ма гіл ляў, хра маў ся род па ха ван няў. Гэ
та, зра зу ме ла, не вык лі кае ве ся лос ці. „Гэ ты 
вэбсайт з’яў ля ец ца ба зай гі ста рыч ных над
ма гіл ляў, раз меш ча ных на тэ ры то рыі Бе ла
ру сі сён ня. Яго мэ та ў тым, каб за ха ваць гі
сто рыю на цыі, да па маг чы ге не а ло гіі і вы хоў
ваць ма ла дое па ка лен не. Пе рай дзі це праз 
раз дзел „Знай с ці ма гі лу”, каб знай с ці ва шы 
ра да выя мо гіл кі і пра вес ці по шук па іме ні. 
Упі шы це да ныя ва ша га прод ка, каб па ста
віць кроп ку на кар це ў раз дзе ле „Прод кі”, 

каб аб мень вац ца ін фар ма цы яй з ін шы мі, 
хто шу кае тыя ж імё ны”, — рас па вя да ец ца 
на га лоў най ста рон цы сай та.

Ці ка ва, што мо ва сай та — ан г лій ская. 
„Ця пер ство ра ны сайт на ан г лій скай мо ве, 
та му што, у ра зу мен ні Ан д рэя, яго ная мэ та
вая аў ды то рыя ан г ла моў ная, і ме на ві та яна 
саб ра ла гро шы, якіх ха пі ла на па ло ву пер
шай вэр сіі да дат ку. Але без бе ла ру саў сайт 
бу дзе не вель мі жы вы, пе ра ка на ны Ан д рэй 
Бур дзян коў, та му ця пер дап ра цоў вае бе ла
ру ска моў ную вэр сію”, — рас па вя дае пра 
сайт Ра дыё „Сва бо да”, якая па гу та ры ла са 
ства раль ні кам сай танек ро па ля.

Вар та ад зна чыць, што Бур дзян коў сам 
шу кае і фа таг ра фуе ма гі лы, ез дзіць па 
мо гіл ках. На ват пра даў сваю ква тэ ру, каб 
да дзе ны сайт з’я віў ся. Згод на ін фар ма цыі 
на сай це, Бур дзян ко вым так ці інакш „ап
ра ца ва на” 29 мо гі лак, 5150 над ма гіл ляў, 
ёсць звест кі пра 6553 пер са на лій. Па коль
кі пра ект не ка мер цый ны, то гро шай на яго 
звы чай на не ха пае. „Ка лі зья віц ца бе ла ру
ска моў ная вэр сія сай ту, Бур дзян коў раз г ля
дае ва ры янт зьбі раць срод кі на краў д фан
дын га вых плят фор мах”, — рас па вя дае 
„Сва бо да”.

„Я па ду маў, што ў ХХІ ста годзь дзі па він
на быць ін тэр нэтба за, пры чым ня про ста 
пе ра лік па ха ва ных на кан к рэт ных мо гіл ках, 
а з GPSпры вяз кай да мяс цо вась ці, ка ар
ды на та мі зь мі ні маль най хіб нась цю, каб 
ча ла век мог са ма стой на знай сь ці мес ца па
ха вань ня свай го прод ка і ад даць яму да ні ну 
па мя ці, сьвеч ку па ста віць”, — ка жа Бур дзян
коў.

У руб ры цы „Кан так ты” ён па дае свой тэ
ле фон і элек т рон ную пош ту, каб за ці каў ле
ныя ў по шу ках ма гіл сва іх род ных маг лі за
пы тац ца ў яго па да дзе най тэ ме ці зра біць 
ней кую пра па но ву.

vАляк сандр ЯКІ МЮК

У Га род ні 21 кра са ві ка прай ш ла 
V Аб лас ная на ву ко вапрак тыч
ная кра яз наў чая кан фе рэн цыя 

вуч няў „Край Га ра дзен скі”. У гім на зіі 
№1 імя ака дэ мі ка Яў хі ма Кар ска га суст
рэ ла ся больш за сот ню на ву чэн цаў 
ста рэй шай шко лы воб лас ці, якія вы сту
па лі на 21 сек цыі. Ад мыс ло вым гос цем 
ура чы стай част кі кан фе рэн цыі быў 
Да ра фей Фі ё нік — руп лі вец бе ла ру
скай і мяс цо вай пад ляш скай куль ту ры 
ў Бель скуПад ляш скім. Ра зам з ім пры
е ха лі фаль к лор ныя гур ты „Жэ мэр ва” 
і „Жэў жы кі”, якія па ка за лі пра ва ры я
цыі кра яз наў чай пра цы на Пад ляш шы.

Ка жа Да ра фей Фі ё нік: — Во пыт 
мес ца, зно сін з ін шы мі людзь мі. Ін фар
ма та ры — гэ та тыя, што спя ва юць пес
ні для нас, гэ та тыя, што пе ра да юць 
гі сто рыі, ве ды пра звы чаі і аб ра ды. Тут 
гэ ты во пыт ці ка вы пе ра ду сім для ма ла
до га па ка лен ня, бо маладыя ба чаць, 
што гэ тыя пес ні, якія яны спя ва юць, 
не бя руц ца са спеў ні каў ці пад руч ні
каў, і на ват не з аў ды ё вы дан няў, якія 
нех та за пі саў, — яны іх па чу лі са мі. 
Па чэс нае мес ца на кан фе рэн цыі бы ло 
за бе ла ру скай мо вай. Рэ фе ра ты на ву
чэн цаў бы лі пабе ла ру ску, і дып ло мы 
ўдзель ні кі фо ру му кра яз наў цаў ат ры
ма лі на бе ла ру скай мо ве.

vТэкст і фота Якуб СУШ ЧЫН СКІ, 
Бе ла ру скае Ра дыё Ра цыя, 

У Га род ні прай ш ла дзі ця чая кра яз наў чая кан фе рэн цыя
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Адгаданка АдгаданкаАдгаданка
Шыф раг ра ма
Лі та ры ад га да ных слоў, пе ра не се ныя згод на з іх па рад ка вы мі ну ма ра мі ў клет кі 
рос пі су, скла дуць ра шэн не — бе ла ру скую па га вор ку.

вя лі кая цы лін д рыч ная па су дзі на з вы пук лы мі ба ка мі = 3 _ 2 _ 25 _ 10 _ 11 _;
вер х няе прык рыц цё па су дзі ны = 29 _ 30 _ 31 _ 32 _;
ан то нім пе ра ду = 17 _ 18 _ 1 _;
гру па спар тыў ных ка манд пры клад на роў ных па май стэр стве = 19 _ 20 _ 23 _ 24 _;
за се я ны ўча стак зям лі = 14 _ 22 _ 12 _ 13 _;
лі нія, ад мет ная якасць у... Ба ры са ве = 4 _ 5 _ 6 _ 7 _;
ві тае бе лае пі рож нае пра даў га ва тай фор мы = 21 _ 26 _ 27 _ 28 _;
шкло ў акон най ра ме = 15 _ 16 _ 8 _ 9 _.

(ш)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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 14 ну ма ра
Гвар дыя, арыя, да кор, Об, Му ха вец, ціс, па

ле на, зда бы ча, Паў лі но ва.

Ра шэн не: Доб рыя во чы ды му не ба яц ца.
Кніж ныя ўзна га ро ды вы сы ла ем Анне Дэ м’я-

нюк з Бель скаПадляшскага і Лявону Фе да-
руку з Ры бал.

Дэ маг ра фія 
Суп рас ль скай гмі ны 
За раз у Суп рас ль скай гмі не Бе ла стоц ка га па ве та 

пра жы вае 14 862 ча ла ве кі ў 29 на се ле ных пун к тах. 
Зай мае яна плош чу ў 189 квад рат ных кі ла мет раў. 
Шчыль насць на сель ні цтва скла дае 76 асоб на 
квад рат ны кі ла метр. У вы шэй з га да най гмі не на 100 
муж чын пры па дае 106 жан чын. Най боль шыя мяс цо
вас ці: го рад Суп расль на ліч вае 4548 асоб, Гра баў ка 
— 3543, Зас цян кі — 2474 і Са ба ле ва — 1451.

Да вя лі кіх вё сак на ле жаць Ага род ніч кі — 791 ча
ла век, Ка ра ку лі — 557, Саў ля ны — 413, Ген ры ко ва 
— 357 і Цяс нэ — 350. Ся род ма лых вё сак — 76 жы ха
роў на ліч вае Це лі чан ка і 39 Са кал да ды да 30 асоб 
на ліч ва юць сям нац цаць мяс цо вас цей, у тым лі ку Пад
лаз ні — 24 асо бы, Коп ная Га ра, Каз лы і Пад са кал да 
— па 19 асоб, Крас ны Лес — 17, Су раж ко ва — 16, 
Ва ро ні чы — 15, Ма ёў ка — 14 і Заці ша — 12.

Ужо пе ра ста лі іс на ваць тры мяс цо вас ці: Пя чон ка, 
Зя лё на і Са до вы Сток. Уся го дзве асо бы пра жы ва
юць у Здро ях і ад на ў Пад’ я лоў цы.

На пра ця гу двух апош ніх га доў па боль ша ла жы ха
роў у Гра баў цы, Зас цян ках, Са ба ле ве, Ага род ніч ках, 
Ка ра ку лях, Саў ля нах, Цяс ным, Ген ры ко ве і Це лі чан
цы. Першна перш пры бы вае жы ха роў у вё сках, якія 
най б лі жэй Бе ла сто ка. У га рад ской і вя ско вай гмі не 
пры бы ло 330 ча ла век.

Сё ле та з мі ну ла год ня га спі ска «За ла тое вя сел ле» 
згу ля ла ва сям нац цаць па жы лых шлюб ных пар. Яны 
— му жы і жон кі — у па ры пра жы лі з са бой 50 га доў. 

Ва сіль каў ская 
дэ маг ра фія
За раз Ва сіль каў ская гмі на Бе ла стоц ка га па ве та 

на ліч вае 15 826 ча ла век. У го ра дзе Ва сіль каў пра
жы вае 10 616 асоб (10ты сяч ным го ра дам стаў ён 
у 2014 го дзе). У гмі не ёсць ва сям нац цаць мяс цо вас
цей. Най боль шыя вё скі гэ та Сту дзян кі — у ёй пра жы
ва юць 1092 ча ла ве кі, На вад вор цы — 941, Юроў цы 
— 717, Са хо не — 713, Дам б роў кі — 535, Асо ві чы 
— 315, Рыб ні кі — 270, Се ля хоў скія — 187 і Вуль ка
Прад мес це — 160. Да мен шых вё сак у гэ тай гмі не 
на ле жаць Ва ра шы лы — яна на ліч вае 80 ча ла век, Га
рад нян ка — 57, Кат рын ка — 56, Вуль каПа ду хоў ная 
— 38, За печ кі — 19, Ма сток — 15 і Ажын нік — 12.

За раз най мен шым па ся лен нем у Ва сіль каў скай 
гмі не з’яў ля ец ца Зас ця нак — у ім пра жы ва юць уся го 
тры асо бы. Зас ця нак — наз ва ад част кі зям лі, якая 
за ста ва ла ся пры ва лоч най па ме ры за ка ра ле вы 
Бо ны паза ме жа мі вё скі ды ме жа мі су сед ніх вё сак. 
У За печ ках даў нымдаў но бу да ва лі пе чы, каб у іх 
гнаць сма лу або вы раб ляць па таш. У Ва ра шы лах 
і ў Се ля хоў скіх яш чэ і ця пер жы вуць асо бы, якія ма
юць проз віш чы Ва ра шы ла і Се ля хоў скі.

За апош нія пяць га доў знач на па вя лі чы ла ся коль
касць жы ха роў у вё сках На вад вор цы — на 264 (!), 
Юроў цы — 101, Асо ві чы і Сту дзян кі — па 82, Дам б
роў кі — 79, Са хо не — 75 і Се ля хоў скія — на 46. (яц)

ТАВАРЫСТВА БЕЛАРУСКАЙ КУЛЬТУРЫ 
Ў БЕЛАСТОКУ

запрашаe на

раённыя  элімінацыі  45  конкурсу
„БЕЛАРУСКАЯ ПЕСНЯ”

для прадшколляў, пачатковых школ і гімназіяў

27 красавіка 2018 г. (пятніца) у 10.00 гадзін
Бельcкі дом культуры

ТАВАРЫСТВА   БЕЛАРУСКАЙ   КУЛЬТУРЫ   
Ў   БЕЛАСТОКУ

i   ВОЙТ   ГМІНЫ   БЕЛЬСК-ПАДЛЯШСКІ

запрашаюць на

К а н ц э р т   к а л е к т ы в а ў

„ПАЖАРНЫЯ ДЗЯЎЧАТЫ” з Парцава
„РОСЫ” з Рыбалаў

„ЛАЙЛАНД” з Беластока
„СВІТАНАК” з Беластока

29 красавіка 2018 г. у 12.00 г. Парцава – амфітэатр

Зрэалізавана дзякуючы датацыі Міністра ўнутраных спраў і адміністрацыі

•
•

•
•

Яш чэ ад на но вая свят лі ца
У вё сках На раў чан скай гмі ны Гай наў ска га па ве та пры го жыя свят лі цы 

першна перш драў ля ныя. Яны най лепш да па са ва ныя да ту тэй шай вя ско
вай ар хі тэк ту ры і пуш чан ска га кра я ві ду. Та кія вя ско выя да мы куль ту ры 
зна хо дзяц ца, між ін шым, у Ах ры мах, Заб лот чы не, Міх наў цы, На раў цы, 
Но вым Ма се ве, Гуш чэ ві не, Плян це, Се мя ноў цы і ў Тар но па лі.

Ня даў на яш чэ ад ну но вую свят лі цу зда лі ў ка ры стан не ў Ле шу ках. Па
бу да ва ла яе гмі на. Яна му ра ва ная. У ёй ёсць хлеб ная печ, г.зв. плі та і ка мі
нок. Сё ле та пе рад Вер б ні цай у ле шуц кай свят лі цы пяк лі „бус ла вую ла пу”, 
уп ры гож ва лі квет ка мі вер бач кі і ма ля ва лі яй кі. 7 кра са ві ка гэ та га го да ў су
бо ту пе рад Вя лі кад нем у свят лі цы жы ха ры гэ тай вё скі і на ста я цель Ста ра
ляў коў скай па ра фіі ме лі ас вя ціць пас ху (до піс пі шу 4 кра са ві ка г.г.).

vТэкст і фо та Ян кі ЦЕ ЛУ ШЭЦ КА ГА

(22.03. — 20.04.) 29-30.04. не раз ліч вай на 
спа кой ны час до ма. Змо жаш зра біць доб ры 
ін та рэс. Не бу дзе лёг ка, але здо ле еш пе ра-
маг чы пе раш ко ды. На пра цы на спі не ад чу еш 
по дых кан ку рэн цыі. Дбай аб свае во чы і еж 
лёг кія вя чэ ры.
(21.04. — 21.05.) У пер шыя дні вы дат ны час 
на зас на ван не сва ёй фір мы, Ве не ра сы па не 
да дат ко вай ка сай. Але не бя жы ад ра зу на па-
куп кі, лепш ад к ла дзі. За ля цяць та бе ў га ла ву 
дум кі, як раск ру ціць сваю кар’ е ру. Але гля дзі: 
29-30.04. мо гуць вы лез ці плёт кі! 1-5.05. ра дас-
нае ся мей нае або кам па ней скае зда рэн не. 
На бя рэш во пы ту, па вы сіш свае ква лі фі ка цыі.
(22.05. — 22.06.) На ладж вай кан так ты, пры-
май зап ра шэн ні. Сін г лам шы ку юц ца фан та-
стыч ныя ран дэ ву. Ін тэ лек ту аль ныя за ба вы. 
1-5.05. шанц на не за быў ны ра ман! У па чуц-
цях на стаў ляй ся бе на слу хан не. У па ста ян ны 
па рах цяп ло і бліз касць. Ся род сяб роў і рад ні 
пра бач і за будзь.
(23.06. — 23.07.) Не пад мя тай ні чо га пад ды-
ван, асаб лі ва ў ся мей ных спра вах. Мо жаш 
з-за гэ та га быць па стаў ле ны пад сцен кай! Ка-
жы, што та бе не па да ба ец ца. Бу дуць з та бою 
лі чыц ца. Не спя шай ся з ра шэн ня мі, бо ў шмат 
тва іх вы ба рах га лоў ную ро лю адыг рае вы па-
дак. Па ста рай ся дзей ні чаць на ўлас ную ру ку, 
каб ні ко му ў ні чым не быць аба вя за ным. Бу-
дзеш за ва ле ны пра цай, дык зра бі са бе за га-
дзя да клад ны план.
(24.07. — 23.08.) Не абя цай ні ко му заш мат 
(асаб лі ва 29-30.04.). До ма трэ ба бу дзе адыг-
раць ро лю гас па да ра і га ла вы сям’і. Спра вы 
ўда дуц ца лепш, чым ты спа дзя еш ся. Пад к ру-
нец ца твая ам бі цыя. Ды бу дзеш не цяр п лі вы. 
1-5.05. фан та стыч на і жар с на ў па чуц цях. 
Адаз ві ся да ста рых сва я коў. На пра цы па-
будзь яш чэ ў дру гім ра дзе, але па каз вай сваю 
іні цы я ты ву і ад ва гу. Ад па чы вай ак тыў на.
(24.08. — 23.09.) Но выя шан цы ў пра фе сіі. 
Па зі тыў ны ад каз на тваю ап лі ка цыю на пра цу. 
На ладзь ка рэс пан дэн цыю з аў та ры тэ там. На 
тва ім ра хун ку вы раз ны рост. Не ка муф люй 
свай го це ла, вар та кры ху яго па ка заць! На 
па чат ку мая бу дзеш кры ху нер во вы і ліш не 
ўраж лі вы. Нер во ва і на пра цы; 4-6.05. мо жаш 
быць пры му ша ны да ня лёг кіх ра шэн няў. Але 
не шка дуй ча су для сям’і. 1-3.05. не дай ся бе 
ўвес ці ў зман бес пад стаў ны мі абя цан ня мі. Еж, 
што хо чаш.
(24.09. — 23.10.) 29-30.04. мо жаш стаць 
ах вя рай злос най ін т ры гі. У маі бу дзеш моц-
ным пра ціў ні кам, пры тым вель мі пры го жым, 
і ніш то не пе ра мо жа ця бе ў ім к нен ні да мэ ты. 
Вый дзеш на пе рад і бу дзеш на гэ тай па зі цыі да 
кан ца. Бу дзеш ат рак цый ным аб’ ек там за хап-
лен ня. На пра цы кан ку рэн цыя вель мі моц ная, 
але з та бой не мае шан цаў. Не паз бег неш кан-
так таў з ле ка ра мі, але бу дуць гэ та толь кі кан т-
роль ныя ві зі ты.
(24.10. — 22.11.) Не дай ся бе ўцяг нуць у ней-
кія ро зыг ры шы 29-30.04. Але 29-30.04. моц-
на наб лі зіш ся да рэ а лі за цыі сва іх за па вет ных 
мэт. Зра зу ме еш, што ўсё за ле жыць аб ця бе 
са мо га. Да ка жаш, што ха цець гэ та зна чыць 
змаг чы. З 5.05. ра ман тыч ныя су стрэ чы. Мно-
га не на ро біш ся, не шка дуй ча су на ад па чы-
нак. Лепш па па цець пры спор це!
(23.11. — 22.12.) Больш ца ні сам ся бе на пра-
цы ці ў шко ле; ву чы ся, зна ём ся з на він ка мі. 
Бу дзеш ве даць, на чым ста іш і як да сяг нуць 
сваю мэ ту. Толь кі ка жы яс на, ча го ча ка еш. Без 
нер ваў, спа кой на мо жаш за па во ліць тэмп. На-
го ды да мі лых флір таў. Са мот на му Страль цу 
шы ро ка ўсміх нец ца Ве не ра! Хва лі сваю дру-
гую па ла він ку, асаб лі ва 1-5.05.; ад дзя чыць 
з шы ро кім жэ стам. Ад па чы вай, уця кай ад стрэ-
су, па ля жы са бе ў спа коі.
(23.12. — 20.01.) У кан цы кра са ві ка ад к ры еш 
у са бе пат рэ бы і ма ры, пра якія ты і не ду маў. 
Ук лю чы пя тую ско расць. На пра цы трэ ба бу-
дзе зме рыц ца з ча сам, му сіш па дзя ліц ца аба-
вяз ка мі, не бя ры на ся бе но вых і цяж кіх аба-
вяз каў (і так ця бе ацэ няць). До ма пры да дуц ца 
муд расць і во пыт. Да від ных рэ зуль та таў дой-
дуць Ка зя ро гі з пе ра ло му ІІ і ІІІ дэ ка ды зна ка.
(21.01. — 19.02.) Мо жаш за ра біць на чым сь ці 
не ты по вым. Усё ідзе ў ад па вед ным на прам ку. 
Хут ка ха пай бы ка за ро гі і не азі рай ся за ся бе! 
Да ро га да пос пе ху бу дзе аш ча ці не ная пе раш-
ко да мі, але не пад да сі ся. 1-5.05. — най леп шы 
час, каб выб лы тац ца з па мыл ко вых ад но сін. 
На го ды да су стрэч і за баў з сяб ра мі. Кеп скі 
на строй па пра віць та бе фі зіч ны вы сі лак.
(20.02. — 21.03.) Тое, што зда ва ла ся быць за-
па вет най ма рай, мае шан цы на здзяй с нен не! 
Ла ві на го ды! З 5.05. за ін с пі ру юц ца твае крэ а-
тыў насць і фан та зія. Кож ная сі ту а цыя абер нец-
ца ў тваю ка рысць! Аб мі неш пе раш ко ды і вы-
ка ры ста еш шан цы. Вы ра шаль ны мо мант для 
па ры ў кры зі се: або па раз маў ля е це шчы ра 
ды раз і на заў сё ды, і зак ры е це мі ну лае, або 
па лі чы це, што ня ма ўжо ча го збі раць.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ



12  РЭПАРТАЖ 29.04.2018              № 1729.04.2018              № 17

IS
S

N
 0

54
6-

19
60

7
7

0
5

4
6

1
9

6
0

1
7

9

1
7

Ця пе раш няя на ша пуб ліч ная ка му ні ка
цыя дае вель мі аб ст рак т ныя маг чы мас ці 
па да рож ні чаць да не ка то рых мяс цо вас цей 
на ша га ва я вод ства. На пры клад, каб даб
рац ца з Бе ла сто ка на поў нач Гро дзі скай 
гмі ны трэ ба па да вац ца за ка зач ныя тры
дзе вяць зя мель. Вось і мне да вя ло ся па да
рож ні чаць ту ды спяр ша по ез дам у Яб лань
Кас цель ную ка ля Шэ пя то ва, а ад туль па ру 
дзя сят каў кі ла мет раў бай кам.

Ад зга да най Яб ла ні ў гмін ныя Пя ку тыНо
выя да ро га пры стой ная, ад Пя ку таў у Мар
ко ваВуль ку поў на ўха бін і трэ ба зіг за га мі 
і сла ло ма мі; ад Пру шан кі ў Мень жві роў кай. 
У Кар пе ма сток це раз Ну рэц, які най лепш 
прай с ці пяш ком, бо ас фальт на ім грун тоў
на па ла ма ны. Па вё сках ін тэн сіў ны пах 
жы вёль най пры сут нас ці — гэ та кра і на ма
ла ком плы ву чая, кра і на „Мле ка ві ты”...

У Руд цы да ро га ў бок Гро дзі ска аб мі нае 
кас цёл. На о гул кас цель ныя да ку мен ты 

wiec), 15 lip ca 2006 ro ku, nas tą pi ło uro czys te 
od s ło nię cie pom ni ka poś wię co ne go pa mię ci 
Mło ta. Jesz cze przed uro czys toś cia mi pom-
nik zos tał znisz czo ny (praw do po dob nie przez 
lo kal ną spo łecz ność, wśród któ rej „Młot” nie 
cie szył się dob rą opi nią). Poś mier t nie, pos ta no-
wie niem pre zy den ta RP Le cha Ka czyń skie go 
z 9 lis to pa da 2007 „za wy bit ne zas łu gi dla nie-
pod leg łoś ci Rze czy pos po li tej Pol skiej” zos tał, 

над та ча ла ве чы. Бы ла гэ та ра ней уні яц кая 
цар к ва, якая пас ля ста ла пра ва слаў най 
цар к вой, а яш чэ паз ней ка та ліц кім кас
цё лам. І ка лі ў гэ та га хра ма бы лі „хра ма
со мы” X і Y, то з гэ та га на ра дзі лася па ра 
гро дзі скіх дзе так: цар к ва і кас цёл, а сам 
храм на ста расць тра піў у сво е а саб лі вы 
пры ту лак: „His to ria prze nie sio nej z Gro dzi ska 
do Ko ry cin kap li cy się ga 1709 ro ku. Wów czas 
to sta ros ta dro hic ki ufun do wał w Gro dzi sku 
unic ką cer kiew pw. Na ro dze nia NMP. Po ka sac-
ji Unii w la tach 1887-1891 wy bu do wa no obok 
mu ro wa ną cer kiew pra wos ław ną. By ły koś ciół 
unic ki zos tał zam k nię ty. Po odzy ska niu nie pod-
leg łoś ci w 1923 ro ku ka to li cy odzy ska li opus to-
sza ły, po u nic ki koś ciół, ple ba nię i be ne fi c jum. 
W la tach 1987-1990 w Gro dzi sku zbu do wa no 
no wą, mu ro wa ną świą ty nię — od te go cza su 
sta ry, drew nia ny bu dy nek nie był wy ko rzys ty-
wa ny. Aby oca lić koś ció łek od cał ko wi te go 
znisz cze nia, pro boszcz wraz z ra dą pa ra fi al ną 
zgo dzi li się na prze nie sie nie go do Ko ry cin. 
Dziś po sa do wio ny wśród mo rza ziół i kwia tów 
prze ży wa swo ją dru gą mło dość, od wie dza ny 
przez ty sią ce tu rys tów Og ro du Bo ta nicz ne go 
w Ko ry ci nach”.

„Зя лё ны за ку так” гэ та шмат п ро філь ная 
фір ма. Най больш вя до мыя зёл кі, якія пра па
ну юц ца ў шы ро кім ве е ры зёл ка вых ма га зі
наў па цэ лай кра і не. Да та го ж там і нач ле гі, 
і кар ч ма, і па каз ны ага род для ас вет ніц кіх 
мэт, і скан сэн, і... Ад мыс ло вы стэнд па ве
дам ляе, што га лоў ны мі мэ та мі Зёл ка ва га 
ага ро да з’яў ля юц ца ахо ва рэд кіх ві даў 
рас лін, пры род ная аду ка цыя гра мад ства 
і ўсве дам лян не важ нас ці рас лін у ча ла ве
чым по бы це.

Ка ля двух кі ла мет раў ад „Зя лё на га за
кут ка” вё ска Ся мё ны. Гмін ная ма наг ра фія 
па дае, што наз ва мяс цо вас ці вы во дзіц ца 
ад цар коў на га іме ні Ся мёнСі мя он. У 1921 
го дзе ў вёс цы пра жы ва лі 273 асо бы, усе 
па ля кі — 171 ка то лік і 102 пра ва слаў ныя; 
у ма ён т ку 102 асо бы — 84 ка то лі кі, 14 
пра ва слаў ных і 4 жы ды. Ка лі мо ва пра 
ма ён так — двор скі бу ды нак быў пе ра не се
ны ў це ха на вец кі скан сэн, а вось двор скі 
парк, у якім за ха ва ла ся за паў сот ку шмат
вя ко вых ду боў з’яў ля ец ца за раз пом ні кам 
пры ро ды.

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

За тры дзе вяць 
зя мель

скру пу лёз ныя, а на пар та ле па ра фіі не ча
ка ная гі ста рыч ная не ад наз нач насць: „Do-
ku men ty koś ciel ne poś wiad cza ją, że obec ną 
mu ro wa ną świą ty nię w Rud ce, wzniósł w la tach 
1740-1754, Jó zef Kan ty Os so liń ski, syn Fran-
cisz ka Mak sy mi lia na. Wed ług in nych in for mac ji, 
któ re rów nież zas łu gu ją na po waż ne pot rak to-
wa nie, bu do wa trwa ła od 1753 do 1759 ro ku. 
Na to miast do ku men ty kon sek rac ji świą ty ni nie 
zos ta ły od na le zio ne. Je dy nie wia do mo, że koś-
ciół poś wię co ny zos tał w 1761 ro ku”.

За Ален да мі да ро га ўва хо дзіць у лес. 
Тут ужо зу сім ін шыя па хі, да та го ж лес 
гу ста выс це ле ны буй ным бе лым ды ва ном 
цві ту чых ане мо наў. За ле сам Ма лыш чын; 
ма наг ра фія Гро дзі скай гмі ны пя ра Та ма ша 
Яш чал та па дае, што ў 1921 го дзе бы ло 12 
да моў, у якіх пра жы ва лі 93 асо бы: 83 ка
то лі каў і 10 пра ва слаў ных — усе па ля кі... 
Пе рад Ма лыш чы нам зда лёк па каз ва ец ца 
ве жа кас цё ла ў Ча ях. Па вод ле ма наг ра фіі 
Гро дзі скай гмі ны Чаі ка лісь на зы ва лі ся 
Ча ха мі; ві даць наз ва мяс цо вас ці вы ве ла ся 
з тае ж са мае кры ні цы, што і Ча хоўАр лян
скіх ці Ча хоўЗа ба лот ных.

Ра шаю пад’ е хаць у Чаі, каб збліз ку гля
нуць на кас цёл. За раз за Ма лыш чы нам 
губ ляю з ві ду кас цель ную ве жу; гэ так жа 
ка лісь зні ка лі мне з ві ду ку па лы цар к вы 
ў Ба ра тын цуРу скім. Маг чы ма, што ва кол 
Ся мя тыч бы ва юць ней кія ап тыч ныя ана ма
ліі, мо жа тут дзей ні чае ней кая пры род ная 
з’я ва, якая яш чэ да на ша га ча су не рас п ра
ца ва на на ву коў ца мі. Кас цёл у Ча ях, так як 
не ча ка на мне сха ваў ся, так жа не ча ка на 
і па ка заў ся. Пе рад кас цё лам у Ча ях пом нік 
„Мло ту” — Ула дыс ла ву Лу ка сю ку. На ра
дзіў ся ён у Та ка рах, што на рэч цы Точ най, 
ле вым пры то ку Бу га; за Ся мя ты ча мі. Да 
вай ны быў, м.інш. на мес ні кам вой та Сар
нац кай гмі ны. Ві кі пе дыя: „Był czło wie kiem so-
lid nym, od po wie dzial nym, ma ją cym świet ny in-
s tynkt par ty zan c ki. Wy róż niał go na tle in nych 
do wód ców bar dzo sil ny cha rak ter. Po mi mo 
ka lec t wa zaw sze ma sze ro wał w pier w szym 
sze re gu, ra zem ze swo im od dzia łem. Star si 
miesz kań cy Pod la sia pa mię ta ją, że po ru sza nie 
spra wia ło mu du że kło po ty. Mu siał pod pie rać 
się swo im ka ra bi nem SWT. W cią gu kil ku lat 
stał się ze zwyk łe go do wód cy plu to nu, praw dzi-
wą le gen dą Pod la sia. Lu bił go i li czył się z nim 
sam mjr „Łu pasz ka”. Uwa ża się, że ce cho wa ła 

go dba łość o lud ność cy wil ną (zwal cza nie ban-
dy tyz mu i zło dziej stwa). Ka pi tan Wła dys ław 
Łu ka siuk „Młot” zgi nął na ko lo nii wsi Cza je-Wól-
ka, zas t rze lo ny przez swo je go pod ko men d ne-
go Czes ła wa Dy bow skie go „Rej ta na”. „Młot” 
zas t rze lił młod sze go bra ta Czes ła wa — Le o pol-
da, po nie waż nie wy ko nał on zle co ne go przez 
„Mło ta” wy ro ku śmier ci na cy wi lach (po dej rze-
wa nych o współ p ra cę z UB — dla je go pod ko-
men d ne go sa mo po dej rze nie nie wys tar czy ło, 
aby za bić cy wi lów). Wi dząc to, „Rej tan” zas t rze-
lił „Mło ta”. W Cza jach-Wól ce (gmi na Cie cha no-

што ў са ма хо дзе гэ та га не ад чу ва ец ца, але 
бай ке ра неп ры ем на пат ра сае...

У Ка ры ці нах пад’ яз джаю да кап лі цы, 
што на ак ра і не вё скі. Гэ та фі лі яль ны храм 
па ра фіі ў Руд цы. Ад нак больш ін фар ма цыі 
пра кап лі цу не ўда ец ца мне да ве дац ца: 
ня ма яе ні на мес цы, ні на пар та ле Руд чан
скай па ра фіі. Але ў Ка ры ці нах ёсць яш чэ 
ад на кап лі ца, якой наз ва так са ма не ад наз
нач ная; за раз най час цей па да ец ца яна 
пад за ступ ні цтва Мат кі Бо скай Ягад най. 
Яна зна хо дзіц ца ў ад мыс ло вым скан сэ
не, які вя дзе зёл ка вая фір ма „Зёл ка вы 
за ку так”. Ра ней ста я ла яна ў Гро дзі ску. 
Яе гі сто рыя нез вы чай ная, ха ця лёс яе 

 Ко ліш ні гро дзі скі храм у скан сэ не ў Ка ры ці нах

 Дубы ў Ся мё нах

wraz z dwo ma in ny mi „żoł nie rza mi wyk lę ty mi” 
— Ka zi mie rzem Ka mień skim i Zyg mun tem 
Szen dzie la rzem odz na czo ny Krzy żem Wiel kim 
Or de ru Od ro dze nia Pol ski, a prze ka za nie or de-
rów od by ło się 11 lis to pa da te go sa me go ro ku 
w cza sie uro czys toś ci z okaz ji Na ro do we go 
Świę ta Nie pod leg łoś ci”.

У Ча ях кас цёл рэк та раль ны, зна чыць 
менш важ ны за па ра фі яль ны, якім кі руе 
рэк тар, які без зго ды па ра фі яль на га про
баш ча не мо жа вы кон ваць не ка то рых 
лі тур гіч ных пас луг, напр. хрыс ціць, вян

чаць ці спраў ляць па хо він...
Вяр та ю ся ў Ма лыш чын, а ад туль кі ру ю

ся ў на прам ку Ка ры ці наў. Не дзе год та му 
жві роў ка з Ма лыш чы на ў Ка ры ці ны бы ла 
гу ста аз доб ле на кал до бі на мі, за раз нас ціл 
на да лей жві ро вы, быў роў на ўтрам ба ва ны, 
а ця пер тое да рож нае па лат но — не веч
нае — мор ш чыц ца. І ўжо пра яз джа ец ца па 
гэ тай жві роў цы як па вал каў ні цы. Маг чы ма, 


