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Чле ны Сей ма вай ка мі сіі па 
спра вах на цы я наль ных і эт-
ніч ных мен шас цей 25 кра са-
ві ка на вы яз ным па ся джэн-
ні спат ка лі ся ў Гай наў цы 
з прад стаў ні ка мі бе ла ру скіх 
ар га ні за цый і са маў ра даў-
ца мі, каб да ве дац ца пра 
праб ле мы і пос пе хі бе ла ру-
саў, пра жы ва ю чых на Пад-
ляш шы. Паз ней дэ пу та ты 
Сей ма ў Ком п лек се школ 
з да дат ко вым на ву чан нем 
бе ла ру скай мо вы ў Гай наў-
цы па зна ёмі лі ся з умо ва-
мі аду ка цыі бел лі цэ і стаў 
і бел гім на зі стаў, з па заў-
роч най дзей нас цю шко лы, 
па бы ва лі ў Свя та-Тро іц кім 
са бо ры ў Гай наў цы. Дзень 
ра ней чле ны сей ма вай ка-
мі сіі спат ка лі ся ў Бе ла сто ку 
з прад стаў ні ка мі на цы я наль-
ных і эт ніч ных мен шас цей 
Пад ляш ша.

Вы яз ное па ся джэн не Сей ма вай ка мі сіі 
на цы я наль ных і эт ніч ных мен шас цей, 
якое ад бы ло ся ў за ле ма гіст ра та Гай-
наў кі, ты чы ла ся бе ла ру скай на цы я наль-
най мен шас ці, яе праб лем і пос пе хаў. 
Суст рэ чу вя ла стар шы ня ка мі сіі Да ну та 
Пет ра шэў ская. Спа чат ку саб ра ныя зас-
лу ха лі ін фар ма цыю Мі ніст ра ўнут ра ных 
спраў і ад мі ніст ра цыі на тэ му сі ту а цыі 
і праб лем бе ла ру скай мен шас ці ў Поль-
ш чы і Мі ніст ра на цы я наль най аду ка цыі 
на тэ му аду ка цыі бе ла ру скай мен шас ці 
ў Поль ш чы (паз ней удзель ні кі спат кан-
ня ат ры ма лі ін фар ма цыю ў пісь мо вай 
фор ме). Саб ра ныя да ве да лі ся, што 
ў 2017/2018 школь ным го дзе бе ла ру скай 
мо ве ву чы ла ся 2828 дзе так і мо ла дзі 
ў 33 шко лах і прад ш кол лях Пад ляш ска га 
ва я вод ства. Бе ла ру скай мо ве ву чыц ца 
167 да школь ні каў, 1765 вуч няў па чат ко-
вых школ, 442 гім на зі сты і 454 лі цэ і сты. 
Па вод ле прад’ яў ле най ін фар ма цыі аду-
ка цыя на бе ла ру скай мо ве 131 дзі ця ці 
ў Бе ла сто ку ад бы ва ец ца ком п лек с на. 
У бя гу чым школь ным го дзе стаў дзей ні-
чаць Між ш коль ны пункт на ву чан ня бе ла-
ру скай мо ве ў Вар ша ве, дзе зай ма ец ца 
10 дзе так. У час спат кан ня га ва ры ла ся 
пра за пат ра ба ван не на но выя пад руч ні-
кі па бе ла ру скай мо ве. У 2016 го дзе на 
на ву чан не бе ла ру скай мо ве з бю джэ ту 
Мі ні стэр ства аду ка цыі вы дат ка ва ных 
бы ло 11 мі льё наў 789 ты сяч зло тых. 
У 2017 го дзе з бю джэ ту Мі ні стэр ства 
ўнут ра ных спраў і ад мі ніст ра цыі на ахо ву 
і пад т ры ман не куль ту ры бе ла ру саў бы ло 
вы да дзе ных 2 мі льё ны 338 ты сяч зло тых. 
У 2018 го дзе для гэ тых мэт ад ве дзе на 
ўжо 1 мі льён 629 ты сяч зло тых, але гэ тая 
су ма бу дзе яш чэ па боль ша на.

— Мен шае коль касць срод каў, якія 
вы дзя ля юц ца з дзяр ж бю джэ ту на дзей-
насць бе ла ру скай мен шас ці ў Поль ш чы, 
— за я віў стар шы ня Бе ла ру ска га са ю за 
ў РП Яў ген Ва па, які пер шым узяў го лас 
у ды ску сіі. Пы таў ён чле наў ка мі сіі, ча му 
на гай наў скую суст рэ чу не за пра сі лі ста-
ра сту і вой таў гмін Гай наў ска га па ве та, 
перш за ўсё вой таў Чы жоў скай і Ду біц-
кай гмін, у якіх пад час апош ніх пе ра пі-

саў на сель ні цтва най боль шы ад со так 
жы ха роў, у па раў нан ні да ін шых на шых 
гмін, наз ва лі ся бе бе ла ру са мі. Звяр нуў 
ён так са ма ўва гу, што на спат кан не не 
быў за про ша ны ды рэк тар Бель ска га бел-
лі цэя. Яў ген Ва па пра па на ваў зас на ваць 
Цэнтр бе ла ру скай куль ту ры, які фі нан са-
ваў ся б дзяр жаў ным і са маў ра да вы мі бю-
джэ та мі і ап ра ча не пас рэд най дзей нас ці 
ў ка рысць раз віц ця бе ла ру скай куль ту ры 
да па ма гаў бы бе ла ру скім ар га ні за цы-
ям пі саць пра ек ты, зда бы ваць улас ныя 
ўкла ды для іх рэ а лі за цыі і раз ліч ваць 
ме ра пры ем ствы бе ла ру скіх ар га ні за цый. 
Стар шы ня Бе ла ру ска га са ю за пак ры ты-
ка ваў пат ра ба ван ні Мі ні стэр ства ўнут ра-
ных спраў і ад мі ніст ра цыі пры раз мер ка-
ван ні срод каў на дзей насць ар га ні за цый 
на цы я наль ных мен шас цей. На пры клад, 
пат ра бу ец ца, каб у пра ек тах мно га ме-
ся цаў ра ней на пі саць дзень і га дзі ну 
па чат ку ме ра пры ем ства і дак лад ную 
коль касць яго ўдзель ні каў. Гэ та скла да-
на прад ба чыць, па коль кі зда ра ец ца, што 
част ка за про ша ных гас цей з Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь не да яз джае на час або ўво-
гу ле не пры яз джае з-за зат ры ман ня на 
мя жы або ін шых пе раш код і на іх мес ца 
трэ ба зап ра шаць ін шыя асо бы, а на ват 
ад тэр мі ноў ваць ме ра пры ем ства. Яў ген 
Ва па пы таў так са ма ча му Мі ні стэр ства 
ўнут ра ных спраў і ад мі ніст ра цыі не прыз-
на чы ла срод каў на ад зна чэн не 60-год-
дзя дзей нас ці Лі таб’ яд нан ня «Бе ла ве жа» 
і сар га ні за ван не кан фе рэн цыі, пры мер-
ка ва най да со тай га да ві ны Бе ла ру скай 
На род най Рэс пуб лі кі.

— Наш рэ гі ён ад стае эка на міч на ад раз-
ві тых рэ гі ё наў Поль ш чы. Ад бы ва ец ца 
міг ра цыя на ша га на сель ні цтва з вё сак 
і мя стэ чак у вя лі кія га ра ды і ў вы ні ку наш 
рэ гі ён ста но віц ца бяз люд ным. Важ ная на-
ша бу ду чы ня ў куль тур ным, эка на міч ным 
і дэ маг ра фіч ным пла нах. Тут ад моў на 

ўздзей ні чае на нас перш за ўсё дрэн ная 
дэ маг ра фія на пра ця гу мно гіх га доў. Ка лі 
за раз у кра і не да сяг ну ты леп шыя эка на-
міч ныя вы ні кі, то мы, як на цы я наль ныя 
мен шас ці на шай кра і ны так са ма хо чам 
ад чуць боль шую да па мо гу для дзей нас-
ці на шых мен шас цей, — га ва рыў Яў ген 
Ва па.

Прад стаў ні ца Сак ра та ры я та Сей ма вай 
ка мі сіі пат лу ма чы ла, што на спат кан не 
зап ра ша лі ся перш за ўсё прад стаў ні кі 
бе ла ру скіх ар га ні за цый, якіх спіс быў 
узя ты з ва я вод скай уп ра вы і бы ло яно 
ад к ры тае для ўсіх ах вот ных. Га ва ры ла 
яна так са ма пра «за ка рот кую коў д ру», 
ка лі па раў наць пат рэ бы мен шас ных ар-
га ні за цый і дзяр ж бю джэт ныя срод кі ім 
прыз на ча ныя.

— Я пра па ную ар га ні за ваць у шко лах 
на ву чан не гі сто рыі і куль ту ры на цы я-
наль ных мен шас цей, каб поль скае гра-
мад ства да ве да ла ся пра на цы я наль ныя 
мен шас ці Пад ляш ша. Ужо аб рыд ла слу-
хаць, што нас сю ды пры вёз цар, і ін шыя 
па доб ныя вы каз ван ні на конт бе ла ру саў, 
лі тоў цаў і ін шых мен шас цей, — за я віў 
пра фе сар Алег Ла ты шо нак з Уні вер сі тэ-
та ў Бе ла сто ку.

— Юбі леі важ ныя на шым ар га ні за цы-
ям і мы ха дай ні ча ем за срод кі, каб іх 
ла дзіць. На ша Аб’ яд нан не АБ-БА за не-
вя лі кія срод кі най мае ін ст рук та раў для 
тан ца валь на га і ін шых на шых бе ла ру скіх 
ка лек ты ваў, а да дат ко выя за нят кі ар га ні-
зу ем у пад ва ле бу дын ка шко лы. Вы да ем 
ча со піс «Бе ла ру скі на стаў нік», пад руч-
ні кі і ды дак тыч ныя ма тэ ры я лы. На дзей-
насць бе ла ру скіх ар га ні за цый па трэ ба 
больш фі нан са вых срод каў, — за я ві ла 
стар шы ня Аб’ яд нан ня ў ка рысць дзя цей 
і мо ла дзі, якія ву чац ца бе ла ру скай мо ве 
АБ-БА Ка ця ры на Паў лоў ская.

Пад час су стрэ чы га ва ры ла ся так са ма 
пра па мен ша ныя суб вен цыі на на ву чан-
не бе ла ру скай мо ве ў не вя лі кіх шко лах.

— Бе ла ру саў у Поль ш чы не каль кі ра зоў 
больш, чым па каз ва юць пе ра пі сы на-
сель ні цтва. Ад нак у на шым гра мад стве 
ніз кая на цы я наль ная свя до масць і гэ та, 
між ін шым, зна хо дзіць ад люст ра ван не 
ў пе ра пі сах на сель ні цтва. Мы па він ны 
су поль на пра ца ваць, каб па вы сіць на цы-
я наль ную свя до масць ся род бе ла ру саў, 
а ў гэ тым пра цэ се по бач сям’і вель мі важ-
ныя на ма ган ні школ, у вя лі кай сту пе ні 
з вы ка ры стан нем па заў роч ных за нят каў. 
Пры на шым лі цэі хо чам ства рыць па чат-
ко вую шко лу з да дат ко вым на ву чан нем 
бе ла ру скай мо вы. Іні цы я ты ва вый ш ла 
ад баць коў пер шак лас ні каў. Раз ліч ва ем 
на пры хіль нае стаў лен не са маў ра даў да 
гэ тай аду ка цый най пра па но вы, — ска заў 
ды рэк тар Гай наў ска га бел лі цэя Ігар Лу-
ка шук.

Не каль кі асоб звяр та лі ўва гу, што Мі ні-
стэр ства куль ту ры не прыз на чы ла гро-
шай для Між на род на га фе сты ва лю «Гай-
наў скія дні цар коў най му зы кі» і пра сі лі 
дэ пу та таў да па маг чы ат ры маць гро шы. 
У мі ну лых га дах гэ ты між на род ны фе сты-
валь ка ры стаў ся фі нан са вай пад трым-
кай дзяр ж бю джэ ту і пра хо дзіў пад пат ра-
на там прэ зі дэн та РП Ан джэя Ду ды.

— Ра да го ра да Гай наў кі вы сту пі ла да 
Мі ніст ра ўнут ра ных спраў і ад мі ніст ра цыі 
Іа а хі ма Бру дзін ска га з пра па но вай так 
змя ніць за кон аб згур та ван нях і схо дах, 
каб ар га ні за цыя мар шаў па мя ці вык ля тых 
жаў не раў, якія ла дзяц ца ў Гай наў цы, не 
бы ла маг чы ма ў та кой фор ме як да гэ туль. 
Гэ тыя мар шы і іх ло зун гі — прык рыя для 
на сель ні цтва Гай наў кі. Ка лі бу дзе мне 

Пра праб ле мы 
і пос пе хі 

бе ла ру саў 
Пад ляш ша

 Чле ны Сей ма вай ка мі сіі на цы я наль ных і эт ніч ных мен шас цей 25 кра са ві ка на вы яз ным па ся джэн ні спат ка лі ся ў Гай наў цы з прад стаў ні ка мі бе ла ру скіх ар га ні за цый і са маў ра даў ца мі
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Сваімі вачыма

І вось 
як справы 

маюцца

Медыйная камісія

Між іншым

Даў но не гля дзеў я вы ступ кі раў ні ка 
Бе ла ру сі, які на зы ва ец ца Пас лан нем бе ла-
ру ска му на ро ду і На цы я наль на му схо ду. 
А гэ тым ра зам ін ту і цыя пад ка за ла, што 
трэ ба гля нуць. І не толь кі та му, што гэ тай 
пра мо вай му сіць за ці ка віц ца кні га рэ кор-
даў Гі не са, бо наў рад ці яш чэ які кі раў нік 
дзяр жа вы з афі цый ным ты ту лам прэ зі дэн та 
аж но столь кі ра зоў пра маў ляў сваё што га-
до вае па слан не. А больш та му, што гэ тым 
ра зам яно кар ды наль на ад роз ні ва ла ся ад 
ра ней шых, і ані я ка га па чуц ця дэ жа вю, як 
мі ну лыя ра зы, я не ад чуў.

А роз ні ца з бы лы мі пас лан ня мі бы ла 
ві да воч най яш чэ за доў га да па чат ку ця пе-
раш ня га. Яго на ват не рэк ла ма ва лі так, як 
тыя. Ін фар ма цыю пра гэ ты вы ступ на чаль-
ні ка кра і ны, ка лі па раў наць з ра ней шы мі, 
мож на наз ваць не ча ка на сціп лай. З яе мы 
да ве да лі ся, што тран с ля ваць па слан не бу-
дуць уся го толь кі тэ ле ка на лы „„Бе ла русь-1” 
і „Бе ла русь-24” ды яш чэ ра дыё. Для кра і ны 
з та кім ла дам як на ша гэ та вы шы ня сціп лас-
ці. Мы з ча соў СССР прыз вы ча і лі ся да та го, 
што вы ступ кі раў ні ка кра і ны „тран с лю юць 
усе ра ды ё стан цыі Са вец ка га Са ю за”. Бе ла-
русь мі ну лых га доў не бы ла вык лю чэн нем. 
А тут та кая не ча ка насць.

У чым жа спра ва? Ві даць, не для шы ро-
кай пуб лі кі гэ ты вы ступ, хоць і на зы ва ец ца 
для на ро да і пар ла мен та. На пэў на ён для 
кан к рэт ных кроп ка вых ад ра са таў, якія шы-
ро кай аў ды то ры яй „Бе ла русь-1” і бліз ка 
не з’яў ля юц ца, а мо жа і не ве да юць пра 
іс на ван не та ко га тэ ле ві зій на га цу ду. І змест 
пра мо вы гэ та ўскос на пац вяр джае. Ка неш-
не, гэ та маё суб’ ек тыў нае мер ка ван не, але 
гля дзі це са мі. Ну як мож на па-ін ша му ўспры-
няць раз ва жан ні ў су вя зі з па дзе я мі ў Ар ме-
ніі, дзе вы сту поў ца ад каз насць не столь кі 
за ця пе раш нія ар мян скія па дзеі, але і за 
ра ней шую вы му ша ную не аб ход насць 
ар мян скім ура дам па вы сіць кош ты на газ 
звяз вае з ка лек тыў ным, і на ват з кан к рэт на 
ра сій скім пра лі кам. Маў ляў, трэ ба лепш Ра-
сіі ду маць пра су се дзяў, а то нас „у леп шым 
вы пад ку па вы дзі ра юць з гэ та га са ю за”.

Да рэ чы, не толь кі пра ад каз насць за сі-
ту а цыю ў Ар ме ніі прас ліз ну лі пап ро кі ў бок 
Ра сіі. Звя за на гэ та з ган д лё вы мі вой на мі, 

дзе бе ла ру скія та ва ры па ча лі штуч на вы-
цяс няц ца з ра сій ска га рын ку, ці са знач на 
боль шым бу ке там прэ тэн зій, гэ та не важ-
на. Па слан не пай ш ло да свай го ад ра са та. 
І хай ён ду мае, як ся бе па во дзіць са сва і мі 
хаў рус ні ка мі, бо ў іх яш чэ ёсць вы бар. Ды 
і сум не вы пра атам ную стан цыю, што „кі-
раў ні ку кра і ны яш чэ па сён няш ні дзень так 
да ход лі ва і не раст лу ма чы лі як яна ўла ду ец-
ца ў на шу эка но мі ку”, так са ма пас лан ні на 
вон кі. Ду маю ва ўсе ба кі.

Для Еў ро пы, Аме ры кі і ін ша га цы ві лі за-
ва на га све ту бы ло за дэк ла ра ва на, што 
Бе ла ру сі не пат рэб на гла баль ная па лі ты ка. 
Вось так вось! Больш не пат рэб ная! Ад 
нас, маў ляў, бу дуць зы хо дзіць вы ключ на 
мір ныя іні цы я ты вы. І як бы ў да да так пра гу-
ча лі ці то сцвяр джэн ні, ці то па жа дан ні, што 
ка ля ро выя, ці якія яш чэ там рэ ва лю цыі, нам 
так са ма вель мі не па трэб ныя. Вы гля дае 
ўсё як пра па но ва баш на баш. Вы, маў ляў, 
да нас не лезь це са сва ёй дэ ма кра ты яй, 
а мы вам не бу дзем пса ваць на строй. Хай 
ра зу ме юць як хо чуць. А ў па цвяр джэн не 
мі ра лю бі вас ці пра гу ча ла на ша па зі цыя па 
Сі рыі, дзе бы лі пак ры ты со ра мам усе. Маў-
ляў, вы мя тай це ся ад туль да ад на го. Дай це 
сі рый цам ужо ад па чыць ад вас.

Бе ла ру скія чы ноў ні кі так са ма па чу лі 
па ру слоў у свой бок. Ім яш чэ раз пра па-
на ва на доб ра па ду маць, перш чым што 
зра біць не так. А вось пра тое, што кі раў нік 
Бе ла ру сі ні пра якія рэ фе рэн ду мы і зме ны 
ў Кан сты ту цыю на ват не ду маў, не ве даю 
для ка го бы ло ска за на. Ну не для апа зі цыі 
ж! З яко га раж на з ёй па чы на юць лі чыц ца?! 
Наў рад ці па дзеі ў Ар ме ніі маг лі так паў п-
лы ваць. Хут чэй за ўсё гэ та так са ма для 
За ха ду.

Сло вам, усе ад ра са ты ат ры ма лі пра ду-
ма ныя і ўзва жа ныя па сы лы.

А, між ін шым, што ж бы ло для на ро да?! 
Бо і пра па гро зы ле дзя ной вай ны, і пра 
шмат век тар насць, і пра гла баль ныя ган д лё-
выя вой ны, і пра эска ла цыю нап ру гі, і пра 
праб ле мы з блі жэй шы мі са юз ні ка мі, яму, 
на ро ду, ужо хі ба што не зу сім зра зу ме ла 
і зу сім не ці ка ва. Ці ска жам, а што для пар-
ла мен та? А вось пар ла мен та рыі пры сут ні-
ча лі. Спат рэ бі лі ся і тут. Ся дзе лі, слу ха лі, 
па га джа лі ся... у гу стоў на аз доб ле най за ле. 
А як інакш. Для та ко га пра ду ма на га і ўзва-
жа на га пас лан ня пат рэб на ад па вед ная 
дэ ка ра цыя.

Вік тар СА ЗО НАЎ

Ня ма ні чо га больш упар та га, чым ча-
ла ве чыя пе ра ка нан ні і ні чо га больш змен-
лі ва га, чым ча ла ве чыя по гля ды. Іду чы за 
пры маў кай, што толь кі ка ро ва не мя няе по-
гля даў, ніх то не хо ча браць з яе свет лага 
пры кладу. Ка ро ва дае ма ла ко, на су пе рак 
сва ім на ту раль ным ін та рэ сам ці аса бі стым 
пог ля дам, але ў ад па вед нас ці з быд ля чым 
пе ра ка нан нем, што ка лі не дасць, яе за-
рэ жуць як не пат рэб ную. Пры клад ка ро вы 
па каз вае рэ аль ную су вязь, якая іс нуе 
па між пе ра ка нан нем і пун к там гле джан ня 
— ча го б яны не да ты чы лі. Пе ра ка нан не 
абы дзец ца без по гля ду, а той, у сваю чар-
гу, не мае ні я кай вар тас ці, ка лі не зас на-
ва ны на ней кім пе ра ка нан ні. Але да вай це 
па кі нем ка ро ве яе ўлас ныя праб ле мы і за-
ся ро дзім ся на тым, што ча ла ве чае.

Ча ла ве чая рэч — мя няць по гля ды. Гэ та 
дрэн на і доб ра ад на ча со ва. Дрэн на та му, 
што мы ха це лі б зас ноў ваць свае ве ды аб 
све це на чым сь ці няз мен ным, па ста ян ным, 
па за ча са вым. Але доб ра та му, што свет, 
дак лад ней на шы ве ды пра яго, па ста ян на 
мя ня юц ца, та му мы па він ны па ста ян на 
пац вяр джаць свой пункт гле джан ня. Не 
ад но сіц ца гэ та да пе ра ка нан няў. Ня гле дзя-
чы на вы раз ныя до ка зы та го, што Зям ля 
не пло ская, як блін, мно гія аду ка ва ныя 
лю дзі ка жуць, што гэ та хлус ня, на стой-
ва ю чы на сва ім мер ка ван ні. Зям ля — як 
блін, і ба ста! Пра не па гас ную спрэч ку крэ-
а цы я ні стаў, пе ра ка на ных у тым, што Бог 
ства рыў Зям лю і ча ла ве ка 7 ты сяч га доў 
та му, з эва лю цы я ні ста мі, якія да каз ва юць, 
што зям ны шар быў сфар ма ва ны мі льяр-
ды га доў та му, толь кі на пом ню. А гэ та не 
адзі ны кас цёр за паль ных пе ра ка нан няў 
у на шай рэ аль нас ці. Пра пе ра ва гу сва іх 
рэ лі гій драж няць адзін ад на го пас ля доў ні кі 
іс ла му ды хрыс ці я не, на ідэ а ла гіч най ні ве 
— не а лі бе ра лы з са цы я лі ста мі. У Поль ш чы 
пры хіль ні кі ПіС па кеп лі ва юць з па лі тыч-
ных пра ціў ні каў. Кож ны бок пе ра ка на ны 
ў пе ра ва зе сва іх пе ра ка нан няў або мер ка-
ван няў. Я пы та ю ся, хто не мае ра цыі? Ну, 
а хто мае ра цыю?

Гэ тыя два вы шэй п ры ве дзе ныя пы тан ні 
толь кі ілю зор на ідэн тыч ныя. Ад каз на іх 
няп ро сты. Так што я бу ду вы ка ры стоў ваць 
пры клад. Не ка то ры час та му прэ зі дэнт Бе-
ла ру сі пуб ліч на вы ка заў мер ка ван не, што 

сві ное са ла пад ма цоў вае зда роўе і слу-
жыць для ча ла ве ка. Та кое ў яго пе ра ка нан-
не і ўсё! Але што ін шае пе ра ка нан не прэ зі-
дэн та дзяр жа вы, а што ін шае аса бі стае пе-
ра ка нан не Аляк сан д ра Лу ка шэн кі. І тут мы 
ўсту па ем на грунт па лі ты кі. У жыц ці бы вае 
так як у жыц ці — ве ра ван ні пе рап ля та юц-
ца з мер ка ван ня мі або пер шыя вы да юць 
ся бе за дру гія, ба ла му ціў шы тую ж кар ці ну 
рэ аль нас ці, якую мы но сім у на шай свя до-
мас ці. Па ло ва бя ды, ка лі гэ та ад бы ва ец ца 
ў га ла ве ся рэд ня га еда ка хле ба. Але ка лі 
гэ та га ла ва па лі ты ка?

Пе ра ка нан ні ма юць свае вы то кі ў нес-
вя до мых сім па ты ях ці ан ты па ты ях, стра-
хах, фо бі ях, куль тур ных звыч ках... Ня ма 
не аб ход нас ці да каз ваць іх праў дзі васць 
або па мыл ко васць, хоць ці ка ва пра а на-
лі за ваць іх пры чы ну. По гля ды не мо гуць 
абыс ці ся без ін тэ лек ту аль на га апі сан ня. 
Не зва жа ю чы на тон кія, але ж якас ныя 
ад роз нен ні па між імі, усё больш і больш 
аку на ем ся ў паз на валь ны ха ос. На ша 
ўнут ра нае пе ра ка нан не, што зям ля пло-
ская, як блін, мо жа па ста віць нас пад нас-
меш кі сяб роў, ка лі мы аб’ я вім та кі пункт 
гле джан ня. Ад нак, з пе ра ка нан ня мі не ды-
ску ту юць. Але з по гля да мі — ка лі ла ска! 
Толь кі што свае по гля ды трэ ба ста ран на 
ар гу мен та ваць. І гэ та пра дуг ледж вае знач-
ныя ін тэ лек ту аль ныя на ма ган ні. На жаль, 
той вы шэй з га да ны «ся рэд ні ядок хле ба», 
як пра ві ла, не жа дае на туж ваць сваю 
маз га веш ку і хут чэй зда воль ва ец ца тым, 
што спан тан на пад кі не яму яго ўнут ра нае 
пе ра ка нан не.

І да та го ж... вяс на. На рэш це я пры му сіў 
ся бе да шчы рай пра цы ў ага ро дзе. А за-
ма рудж ваў, упі раў ся... На рэш це пе ра мог 
ля но ту. Па са дзіў, пе ра жыў шыя зі му цы бу-
лі ны. Ра ней да вя ло ся пе ра ка паць зям лю. 
Заг роб га зо ны, ха ця не з уся го; прыб раў, 
хоць і не ўсё. Слі вы ўжо ад ц ві лі, раз дзь муў-
шы ба га та бе лыя пя лёст кі. Гэ та мо жа та кі 
на па мін пра зла вес ныя зі мы... Але зац ві лі 
ча ром ха, ча рэш ні і віш ні. Ду бы, як звы-
чай на не да вер лі выя, ча ка юць. Пту шы ны 
го ман усю ды іс ны. Толь кі я адзін. Вось як 
ідуць спра вы.

Мі ра слаў ГРЫ КА

Ка лі ты дзень та му на зад пі саў я пра 
па да рож жы ма іх сяб роў, дык не па-
ду маў, што ў су вя зі з гэ тым уз нік нуць 
у мя не па лі тыч ныя па ра ле лі. А ўсё ад-
бы ло ся дзя ку ю чы Сей ма вай ка мі сіі па 
спра вах на цы я наль ных і эт ніч ных мен-
шас цей, якая на мі ну лым тыд ні па бы ва-
ла на Бе ла сточ чы не. У гэ тым ну ма ры 
«Ні вы» ма ем аж два тэк сты, пры све ча-
ныя дак лад на му апі сан ню гэ тай па дзеі, 
але я так са ма ха чу за кі нуць не каль кі 
сва іх суб’ ек тыў ных ура жан няў ад па-
ба ча на га і па чу та га. Па-пер шае, мае 
баць кі заў сё ды мя не ву чы лі, каб ні дзе 
не спаз няц ца. І ка лі я па спра вах да моў-
ле ны ў дзяр жаў ных ці са маў ра да вых 
уста но вах або на пры ват ныя су стрэ чы, 
дык паў га дзін нае спаз нен не ад наз на ча-
на га па чат ку спат кан ня з’яў ля ец ца для 
мя не со ра мам, ад яко га заў сё ды чыр ва-
нее мая мы за. Не ма гу са бе ўя віць, як 
мож на быць та кім не сур’ ёз ным ча ла ве-

кам, які ла гі стыч на не па тра піць склас ці 
са бе па мі нут на га ка лен да ра сва іх су-
стрэч. Нам так ся бе па во дзіць нель га, 
але пас лам і ўсім вя лі кім гэ та га све ту 
мож на. Кож ны з нас не раз заз наў ча-
кан ня ў роз на га ро ду чэр гах і да клад на 
ве дае, што зна чыць бра ні ра ваць дзе ля 
бра ні ра ван ня ўмоў ныя дні і га дзі ны. От, 
та кія па ра док сы на шай што дзён нас ці. 
Для свай го пры ват на га су па ка ен ня на-
ват мне ўда ло ся пры ду маць та кое вось 
ап раў дан не га да мі не вы ра ша ных на-
шых без на дзей ных бе ла ру скіх спраў: 
«Żyd to wiecz ny tu łacz, a Bia ło ru sin to 
wiecz ny pe tent». Дум ка про ста ад чай-
ная, але ў ёй вя лі кае зер не праў ды. 
І чым больш жы ву, тым больш па чы наю 
ра зу мець па няц це «свя то га спа кою», 
якое з’яў ля ец ца сэн сам іс на ван ня гэ-
так зва ных на шых лю дзей, якім усё да 
лям пач кі. Пры клад заў сё ды ідзе звер ху, 
або бы вае і вы ні кам гра мад ска-па лі тыч-
ных аб ста він.

Пры езд сей ма вай ка мі сіі на пра він-
цыю — па дзея, якая заў сё ды і для па лі-

ты каў, і для ме ды яў з’яў ля ец ца, на жаль, 
мес цам уза е мап ра ні кан ня пра фе сій ных 
ін та рэ саў. Зна чыць — уза е мае вы пен д-
ры ван не без ані я кай рэф лек сіі пра што 
га во рым і ці ня сем ад каз насць за свае 
сло вы і сваю пра цу. Зда ва ла ся б, што 
па між па лі ты ка мі і жур на лі ста мі па він ны 
быць мур не да вер’я і па трэ ба пра вя ран-
ня. А тут што дзень ма ем толь кі пад су ну-
тыя пад нос мік ра фо ны і дык та фо ны, 
а по тым ідзе тэх ніч ная ап ра цоў ка шу-
маў, пы кан няў і мэ кан няў су раз моў цаў. 
Пі шу гэ та з пэў ным жа лем і жа хам, за 
які так са ма і я ня су ад каз насць, бу ду чы 
га лоў ным рэ дак та рам на ша га тыд нё ві-
ка. Жур на лі сты ка аба вяз вае нас толь кі 
да ад на го — быць заў сё ды ў ін тэ лек ту-
аль най апа зі цыі да кож най ула ды і гля-
дзець ёй на ру кі, ня гле дзя чы на свае 
аса бі стыя па лі тыч ныя сім па тыі ці ан ты-
па тыі. Толь кі і аж толь кі са мых про стых 
прын цы паў жур на ліс ц кай пра фе сіі.

Ме на ві та з га да мі пры хо дзіц ца мне 
са што раз боль шым со ра мам наг ля-
даць поў ную жур на ліс ц кую неп ра фе сій-

насць у пад рых тоў цы да рэ а лі за ва ных 
тэм, якая пра дуг ледж вае про ста не 
вя до ма ча му звыш ка рэк т насць, якая 
мае ап раў д ваць не пад рых та ва насць да 
апіс ва ных спраў. Вось ме на ві та про сты 
пры клад з апош ня га ві зі ту пар ла мен та-
ры яў. Сей ма вая ка мі сія на цы я наль ных 
і эт ніч ных мен шас цей на ліч вае ва сям-
нац цаць ча ла век. У Бе ла сто ку бы ло іх 
толь кі во сем, а ў Гай наў цы яш чэ менш. 
Прад стаў ні ка мі Пад ляш ша ў ёй з’яў ля-
юц ца пас лы Та маш Ці ма шэ віч і Ро берт 
Тыш ке віч. Астат ні ўво гу ле не з’я віў ся 
ў час па быў кі ка мі сіі на Пад ляш шы. 
Так са ма ці ка ва, што з кі ру ю чай кра і най 
пар тыі ні ко му з пад ляш скіх пас лоў не 
ці ка ва ўдзель ні чаць у пра цы ка мі сіі, 
а ў ча се яе па быў кі на Пад ляш шы ні-
во дзін з іх не быў ані ў Бе ла сто ку, ані 
ў Гай наў цы. Ці ж гэ та га не да стат ко ва, 
каб за пы таць пра стаў лен не да нас 
мяс цо вых па лі ты каў і ро лю са мой ка мі-
сіі? Дзе ля звы чай най ста ты сты кі хо піць 
увай с ці на ін тэр нэт-ста рон ку спра ваз-
дач з па ся джэн няў ка мі сіі і пра са чыць 
пры сут насць там на шых пад ляш скіх 
пас лоў і рэ аль ную вы ра шаль насць 
праб лем на цы я наль ных мен шас цей. 
Той факт, што на суст рэ чу ў Бе ла сто-
ку не з’я ві лі ся прад стаў ні кі не ка то рых 
пад ляш скіх на цы я наль ных мен шас цей 
і боль шас ці бе ла ру скіх ар га ні за цый 
свед чыць толь кі пра ад но — не му сім 
тра ціць ча су ў чар го вых па ся ду хах.

Яў ген ВА ПА
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Вяр нуць пра да дзе ную 

баць каў ш чы ну
(працяг з Нівы № 17)

Пра даць не сваё

С
та лі бу да ваць на бе ра зе «ту ры-
стыч ную ін ф раст рук ту ру» і пра-
да ваць участ кі на аў к цы ё нах. 
Адз на ча ю чы (22.06.2017 г.), што 

тыя ўчаст кі рас па ло жа ны «ў ча шы ва дас хо-
віш ча Се мя ноў ка» гэ та грун ты не пас рэд на 
пак ры тыя ва дой у ме жах пад няц ця яе да 
145 м н.у.м., і грун ты пры ля га ю чыя да ва ды 
ў ме жах пад няц ця ва ды да 147 м н.у.м, ства-
ра ю чыя зо ну ад моў на га ўплы ву ва дас хо віш-
ча, якія пад паг ро зай пад тап лен ня і праз-
мер най віль га ці». Але пра даць іх мож на, ды 
і за не ма лыя гро шы.

Войт На раў чан скай гмі ны 20 чэр ве ня 
2017 г. аб’ я віў аў к цы ён, дзе за пра па на ваў 
на быц цё 21 участ ка. У На раў цы — для гас-
па дар чай па бу до вы і на мес цы пра цы два 
ўчаст кі ве лі чы нёй 3040 кв. м. — ца на 88 
230 зл. А для па бу до вы га тэ ляў і пан сі я на-
таў — у Лу цэ — участ кі № 931/1 і 930/1 ве лі-
чы нёй 3345 кв. м. — ца на 87 100 зл., участ кі 
928/1 і 927/1 ве лі чы нёй 3 471 кв. м., ца на 
— 90 400 зл., участ кі № 925/1 і 924/1 па вер-
х няй 3474 кв.м., ца на — 88 700 зл., уча стак 
923/1 і 922/1 (так са ма ўжо з «за гас па да ра-
най зе лен ню») ве лі чы нёй 3354 кв. м., ца на 
— 86 400 зл., участ кі № 921/1 і 920/1 (для 
пас луг ра зам з зе лен ню) ве лі чы нёй 3242 
кв. м., ца на 78 400 зл., участ кі № 919/1 
і 918/1 (для пас луг ра зам з зе лен ню), ве лі-
чы нёй 3134 кв. м., ца на — 75 800 зл. Гэ та 
толь кі па чат ко выя цэ ны аў к цы ё на (меў ён 
ад быц ца 27 лі пе ня ў На раў цы). І аба вяз ко-
ва адз на ча на: «Nie ru cho moś ci bę dą ce przed-
mio tem sprze da ży nie są ob cią żo ne og ra ni czo-
ny mi pra wa mi rze czo wy mi ani og ra ni cze nia mi 
w roz po rzą dza niu». Ці гэ та праў да? А ці хоць 
гмі на па ве да мі ла жы вых яш чэ ўлас ні каў ці 
іх спад чын ні каў, што пра да ец ца іх род ная 
зям ля, якую ад ня лі ў іх за бес цань на план 
апан та ных пар тый ных чы ноў ні каў-ва ла да-
роў і ін жы не раў-зем ля ме раў, якім сні ла ся 
так са ма ва ло дан не ду ша мі?..

Вось Ва лян ці на Хар ке віч, якая жы ве 
ў Но вай Лу цэ па ву лі цы Ляс ной на кі ра ва ла 
ліст у Ва я вод скую ўпра ву ме лі я ра цыі і вод-
ных уста но вак (шмат уста ноў пра па ла або 
змя ні ла ся ў час пас ля са цы я лі стыч най тран-
с фар ма цыі, але яны тры ма юц ца) 14 чэр ве-
ня 2017 г. у спра ве сва іх участ каў на пад-
ста ве арт. 2 уст. 1 і арт 10 уст. 1 за ко на ад 
6 ве рас ня 2001 г. аб до сту пе па пуб ліч най 
ін фар ма цыі (Dz. U. 2016.1764) — на конт 
ап лат у рам ках не пас рэд най еў ра са юз най 
пад трым кі да ўчаст каў № 1459/1 і № 1457 
рас па ло жа ных у ка даст ры Лу кі На раў чан-
скай гмі ны, пат ра бу ю чы так са ма ін фар ма-
цыі пра ўсе да мо вы аб арэн дзе, ка ры стан ні 
і крэ ды та ван ні (uży cze niu) гэ тых участ каў. 
ВУ Мі ВУ, якая, як адзна чы ла, дзей ні чае ад 
імя мар шал ка Пад ляш ска га ва я вод ства, 
up rzej mie па ін фар ма ва ла спа да ры ню Хар-
ке віч, што не з’яў ля ец ца ор га нам па да ван-
ня ін фар ма цыі на тэ му не пас рэд ных ап лат 
з Еў ра са ю за, і гэ ты за пыт трэ ба на кі ра ваць 
Аген цтву рэст рук ту ры за цыі і ма дэр ні за цыі 
сель скай гас па дар кі, якое рэ а лі зуе за дан ні 
да тыч ныя плат нас цей у рам ках сі стэ мы не-
пас рэд най пад трым кі. Але на ей ных участ-
ках ад 2005 г. бы лі рэ а лі за ва ныя на ступ ныя 
да мо вы ка ры стан ня грун та мі. 09.12.2005 г. 
бы ла пад пі са на да мо ва № 4/2005 з гмі най 
На раў ка да тыч ная па бу до вы трох ад па чын-
ко вых па мо стаў і па хі лу з бе тон ных пліт; 
да мо ва па зы кі грун ту № 1/2009 г. ад дня 
15.01.2009 г. пад пі са ная з гмі най На раў ка, 
да тыч ная па бу до вы ам фі тэ ат ра з мес ца мі 
для пуб лі кі, ком п лек су спар тыў ных пля цо-
вак, па рус най ба зы і пля жа; да мо ва ка ры-
стан ня грун там № 15/2014 ад 05.08.2014 г., 
пад піс ная з па нам Янам Вэ рэш чын скім 
на конт трох драў ля ных па мо стаў; да мо ва 
па зы кі грун ту № 2/2017 ад дня 1.02.2017 г., 
пад пі са ная з Поль скім ры ба лоўным са-
ю зам ак ру гай у Бе ла сто ку на конт ства-
рэн ня мес ца для пры чаль ван ня і спу ску 
ло дак; да мо ва арэн ды № 20/ОР/2017 
ад 10.05.2017  г., пад пі са ная з па нам 
Янам Вэ рэш чын скім на конт вя дзен ня 
пас луг звя за ных з над вод ным ад па чын-
кам; да мо ва па зы кі грун ту № 6/2017 ад 
22.05.2015 г. пад пі са ная з На раў чан скай 
гмі най на конт пра даў жэн ня «каму ні ка-
цый на га ця гу», г.зн. гмін най да ро гі паз-
на ча най ну ма рам 873/1 для сва бод на га 
до сту пу да вя ско вых кры жоў і таб лі цы ўве-
ка веч ва ю чай вы ся лен не вё скі Лу ка.

Не за то пяц ца!
А арэн да маг чы мая, як ВУ Мі ВУ ін фар муе 

яш чэ раз на пы тан не за ці каў ле ных асоб 
20 лі пе ня 2016 г., у вы пад ку «зап ла на ва-
ных ін ве сты цый ных дзе ян няў звя за ных 
з ак ты ві за цы яй пры лег лых тэ ры то рый пры 
ўспры няц ці за пі саў пра мяс цо выя пла ны 
пра сто ра ва га доб раў па рад ка ван ня». І да да-
юць (з под пі сам та дыш ня га кі раў ні ка дам бы 
Ля во на Хля бі ча), што ў су вя зі з вы шэй ска-
за ным і ў ад но сі нах да па пя рэд ніх за пы таў 
(Ула дзіс ла ва Бі рыц ка га), што не пла ну ец ца 
ад да ча ў арэн ду вы шэй у ка за ных участ каў 
«толь кі з чы стай ах во ты іх аран да ван ня, 
а не для рэ а лі за цыі мэт, аб якіх ус пом не на 
вы шэй».

Яш чэ 7.12.2012 г. Аген цтва рэст рук ту ры-
за цы і ма дэр ні за цыі сель скай гас па дар кі, 
Бю ро кан т ро лю і бяс пе кі Пад ляш ска га 
сель ска гас па дар ча га аба ро ту ўдак лад ня-
ла, што на гэ тых участ ках вя лі кую част ку 
зай мае па вер х ня для вя дзен ня сель скай 
гас па дар кі – на ўчаст ку № 1459/1 – 7,44 
гек та ра, а на ўчаст ку 1457 – 0,91 гек та ра. 
На ін шыя пы тан ні, па стаў ле ныя АРіМСГ 
ад маў ля ец ца ад ка заць, та му што ліст не 
вы яў ляе праў най пад ста вы для та го, каб 
Аген цтва му сі ла даць ад каз, па коль кі мае 
аба вя зак «за ха ваць даб ро ін та рэ су асоб, 
якіх яны да ты чаць, а мо гуць стаць да ступ ны-
мі толь кі па за ка зе Па лі цыі, Су да і Пра ку ра-
ту ры». Зна чыць, ка лі за пыт ва ю чы да ка жа, 
што спра вы па даз ро ныя?..

На раў чан ская гмі на пра па нуе на аў к цы ё-
нах участ кі з-над Се мя ноў ска га ва дас хо віш-
ча, з прыз на чэн нем на пас лу го вае, дач нае 
і ту ры стыч нае бу даў ні цтва. На быць іх мо жа 
той, хто мае гро шы і пе ра мо жа ін шых за ці-
каў ле ных сва ёй ца ной. На аў к цы ё не ў маі 
2017 г. пра па на ва лі ся ўчаст кі ў Лу цэ — на 
Ста рым Два ры — за бяс пе ча ныя ў ме дыя 
ўчаст кі ве лі чы нёй ад 800 кв. м. да 1500 кв. 
м., прыз на ча ныя ў мяс цо вым пла не доб раў-
па рад ка ван ня пад жыл лё вае і дач нае бу даў-
ніт ва (стар та вая ца на на аў к цы ё не 40 зл. за 
кв. метр). У Лу цэ ІІ — участ кі па вер х няй па 
ка ля 1000 кв. мет раў у ад лег лас ці ка ля 400 
мет раў ад ва дас хо віш ча; у Но вай Лу цэ (ад 
420 кв .м. да 2 500 кв. м.) пад жыл лё вае бу-
даў ніц т ва. На «га тэль ным Ста рым Два ры» 
— які да смер ці не па кі нуў Ян Ры га ро віч 
— тэ ры то рыя ве лі чы нёй 2,5 га — аб шар 
пад га тэль ныя і спар тыў на-ад па чын ко выя 
пас лу гі — ла ка лі за цыя не пас рэд на над 
бе ра гам ва дас хо віш ча – стар та вая ца на 
ад 50 зл. за кв. м. Кры ху да лей — ка ля 400 
мет раў ад во зе ра — участ кі ў Тар но па лі на 
Круг лі ку — участ кі плош чай ад 1100 кв. м 
да 3200 кв. м. — на жыл лё вае і дач нае 
бу даў ні цтва, стар та вая ца на ад 38 за кв. 
м. У Сла бод цы — участ кі плош чай ад 980 
кв. м да 1100 кв. м. — прыз на ча ныя на пас-
лу го вае, дач нае і ту ры стыч нае бу даў ні цтва. 
У Лу цэ – не пас рэд на на бе ра зе — аб шар 
ве лі чы нёй 32 гек та ры – тэ ры то рыя прыз на-
ча ная на по ле для гуль ні ў гольф. Спорт, як 
ні ка жа це, для ба га тых...

Пра даць чу жым і гра ша ві тым
14 кра са ві ка 2017 г. войт На раў чан скай 

гмі ны пра да ваў на аў к цы ё не лу чан скія 
ўчаст кі — № 1342, плош ча 3000 кв. м., стар-
та вая ца на 85 440 зл, на тэ ры то рыі ма тэ ля 
ра зам з тэх ніч ным аб ста ля ван нем; № 1520, 
759 кв. м., стар та вая ца на 16 550 зл., для 
па бу до вы пан сі я на та; № 1532 – 780 кв. м., 
стар та вая ца на 17 000 зл., для дач най па бу-
до вы; № 1648 – 560 кв. м., стар та вая ца на 
14 500 зл., для ін ды ві ду аль най па бу до вы 
— дач най і пан сі я на таў; № 1649, 505 кв. 
м., стар та вая ца на 13 130 зл., для па бу до-
вы «ін ды ві ду аль най рэк рэ а цыі» (дач най) 
і пас ні я на та; № 1055/11 і 1218/8, 975 кв. м., 
стар та вая ца на 27 500 зл, на дач ную па бу-
до ву; №1054/17, 809 кв. м., стар та вая ца на 
25 700 зл., на дач ную па бу до ву ў азя ле не-
най зо не, № 1055/10, 809 кв. м., стар та вая 
ца на 25 700 зл., на дач ную па бу до ву ў азя-
ле не най зо не; № 1056/16, 1056/18 і 1218/9, 
988 кв. м., стар та вая ца на 25 800 зл, на 
дач ную па бу до ву; 1056/17 і 1056/19, 1000 
кв. м., стар та вая ца на 32 000 зл., на дач ную 
па бу до ву; № 1057/6 і 1057/11, 1122 кв. м., 
стар та вая ца на 35 900 зл., на дач ную па бу-
до ву; № 1057/8, 1290 кв. м., стар та вая ца на 
41 300 зл., на дач ную па бу до ву; № 1056/14, 
1261 кв. м., стар та вая ца на 40 300 зл., на 
дач ную па бу до ву... Па да ец ца толь кі стар та-
вая ца на — пе ра ма гае ў аў к цы ё не той, хто 
кан чат ко ва дае най больш...

Абод ва ба кі па він ны ве даць!
Коль кі кам пен са цыі ат ры ма лі бы лыя 

ўлас ні кі за тыя ўчаст кі, з якіх выг на лі спрад-
веч ных ула даль ні каў гэ тай зям лі? І ці ве да-
юць яны ці іх спад ка ем цы, ка му тая зям ля 
пра да ец ца? Ці перш за ўсё па ін фар ма ва ны 
яны пра та кое дзе ян не, якое ро біць гмін ная 
ўпра ва з вой там, рас па ра джа ю чы ся зям-
лёй, якая бы ла эк с п рап ры я ва ная сі лай. І за 
кож ным ра зам ад зна ча ец ца на аб’ я ве пра 
аў к цы ён, што да гэ тых участ каў ніх то не 
мае прэ тэн зіі і «не аб ця жа ра ны яны аб ме-
жа ва ны мі рэ ча вы мі пра ва мі і аб ме жа ва ныя 
ў рас па ра джэн ні». Мо жа, хтось ці, хто ці ка-
віц ца ўчаст ка мі, як Ула дзіс лаў Бі рыц кі і яго 
жон ка Іво на, якія хо чуць ад ку піць баць каў-
ш чы ну, пе раг ля не ну ма ра цыю і ўспом ніць 
мес ца, дзе ста я ла род ная ха та і гум ны, дзе 
рас лі ага род і са док, дзе бы лі па лет кі?.. 
Пра гэ та па він ны па ін фар ма ваць іх гмін-
ныя ўла ды. Бо перш за ўсё спад ка ем цы 
ма юць пра ва на тое, каб ат ры маць зям лю 
на зад, як ня вы ка ры ста ную ў пла не «па бу-
до вы Се мя ноў ска га ва дас хо віш ча і ка на ла 
Нар ва — Суп расль».

Важ ны да ку мен ты пра тое, што на ша, 
дзе яно ля жа ла. Ве даць, што тра пі ла пад 
нез рэ а лі за ва ны план AS.42/II/III/1/75, на які 
эк с п рап ры я ва ла ся зям ля не за леж на ад ра-
шэн ня гас па да роў, ці хо чуць яны па кі даць 
сваю зям лю і за коль кі гро шай кам пен са-
цыі гэ та зро бяць. У свят ле аба вяз ва ю чых 
сён ня праў ных рэ гу ля цый «пуб ліч ная мэ та» 
гэ та мэ та, якая слу жыць агуль нас ці лю-
дзей, да ступ ная для ўсіх. У Кан сты ту цыі 

РП «эк с п рап ры я цыя» да пу ска ец ца толь кі 
та ды, ка лі ро біц ца яна на пуб ліч ныя мэ ты 
і пры слуш най кам пен са цыі. З саб ра ных 
да ку мен таў вы ні кае, што вя лі кая част ка эк-
с п рап ры я ва ных не ру хо мас цей на па чат ку 
дзе вя но стых га доў бы ла па лі ча на ліш няй 
для мэ ты звя за най з эк с п рап ры я цы яй і пе-
ра да дзе ны яны бы лі На раў чан скай гмі не.

Шмат га доў ні чо га з гэ ты мі не ру хо мас ця-
мі не ад бы ва ла ся, ад нак ад ней ка га ча су вя-
дуц ца дзе ян ні на конт зме ны пра сто ра ва га 
доб раў па рад ка ван ня і прыз на чэн ня гэ тых 
грун тоў. Фі на лі за цы яй гэ тых дзе ян няў з’яў-
ля ец ца про даж гэ тых грун тоў «асо бам трэ-
цім». Ад на з не ру хо мас цей — па ме ча ная ну-
ма рам 926 плош чай 0,18 га, рас па ло жа ная 
ў Лу цэ ў На раў чан скай гмі не, пра да ец ца, 
а дру гую з ну ма рам 939, плош чай 0,17 га 
ўжо пра да лі ў 2007 го дзе. Та кіх участ каў тут 
вель мі шмат.

І тут сут насць праб ле мы, якая тур буе 
асоб якія схо чуць

вяр нуць са бе заб ра ную ім
род ную зям лю. Войт На раў чан скай 

гмі ны, які з’яў ля ец ца ор га нам, які мо жа 
вы ка наць гэ тае дзе ян не, не вы кон вае яго. 
Не за леж на ад за клі каў, каб не па ру шаў 
на да лей ён за ко ну ды зва ро таў у вы шэй-
шыя ін стан цыі на конт яго бяз дзей нас ці 
ў гэ тым пла не. Ап ра ча та го, ха ця войт ве-
дае пра тое што ідуць спра вы ў Па вя то вым 
ста ро стве ў Гай наў цы да тыч ныя вяр тан ня 
не ру хо мас цей ад да дзе ных дзяр жа ве праз 
эк с п рап ры я цыю, прыс пеш вае дзе ян ні про-
да жу не ру хо мас цей, якія да ста лі ся гмі не 
як «ліш нія» ад нез рэ а лі за ва най «пуб ліч най 
мэ ты». Ня даў на пра да лі чар го выя па се-
ліш ч ныя ўчаст кі № 932, 933, 934, 935, 936. 
Ор ган аба вя за ны, згод на з за ко на мі, даць 
ін фар ма цыю аб сва іх на ме рах бы лым улас-
ні кам або іх спад чын ні кам. Тое па ве дам-
лен не не аб ход нае дзе ля ат ры ман ня «rosz-
cze nia pub licz nop raw ne go, zmie rza ją ce go do 
„odzy ska nia” wyw łasz czo nej nie ru cho moś ci», 
пас ля ат ры ман ня яко га бы лы ўлас нік мае 
3 ме ся цы для та го, каб па даць сваю за я ву 
на вяр тан не эк с п рап ры я ва най не ру хо мас-
ці, і гэ тая за ява не аб ход ная, «wią żą ca» для 
ор га ну, які вы дае ра шэн не аб вяр тан ні. 
Ка лі на пра ця гу гэ тых 3 ме ся цаў улас нік не 
ро біць гэ тых дзе ян няў, зна чыць, гас не яго 
пра ва на да ма ган не вяр тан ня эк с п рап ры-
я ва най не ру хо мас ці. Гэ тае па ве дам лен не 
з’яў ля ец ца ак там з аб ся гу пуб ліч най ад мі-
ніст ра цыі вы ні ка ю чым з юры дыч ных пра віл, 
а та кім пра вам з’яў ля ец ца пат ра ба ван не 
вяр тан ня эк с п рап ры я ва най не ру хо мас ці. 
Ад мі ніст ра цый ны ор ган па ві нен вы даць 
сваё ад мі ніст ра цый нае ра шэн не на конт 
вяр тан ня не ру хо мас ці. У ацэн цы су доў, 
эк с п рап ры я цыя з’яў ля ец ца ўмя шан нем 
у сфе ру кан сты ту цый на га пра ва на ахо ву 
ўлас нас ці і маг чы мая (да пуш чаль ная) толь кі 
ў вык люч най спра ве, а нез рэ а лі за ван не 
мэ ты эк с п рап ры я цыі ад маў ляе пат рэ бу 
та ко га ўмя шан ня. Пат ра ба ван не вяр тан ня 
эк с п рап ры я ва най не ру хо мас ці, пры не да-
хо пе рэ а лі за цыі мэ ты эк с п рап ры я цыі не 
мо жа аб мя жоў вац ца ані за ка на даў цам, ані 
тым больш ор га на мі пры мя ня ю чы мі гэ тыя 
за ко ны. Вяр тан не та кой не ру хо мас ці мае 
кан сты ту цый ны ранг!

Ам буд с мен ра іць пас ля го ду па ступ лен н-
ня лі ста жы ха роў у яго офіс: «У вы пад ку, ка-
лі не ру хо мас ці яш чэ не пра да дзе ныя, згод-
на з цы віль ным ко дэк сам, трэ ба пры няць 
пад раз ва гу маг чы мы пры ём: у вы пад ку 
да мо вы куп лі, якая спры чы ня ец ца да та го, 
што не маг чы ма за да во ліць част ко ва ці поў-
нас цю пат ра ба ван не «трэ цяй асо бы», тая 
асо ба мо жа пат ра ба ваць па лі чыць тую да-
мо ву ня важ най у ад но сі нах да яе, ка лі ба кі 
аб яе пат ра ба ван ні ве да лі, або ка лі да мо ва 
бы ла бяс п лат ная. Прыз нан ня да мо вы за 
ня важ ную нель га ча каць пас ля го ду ад яе 
пад пі сан ня».

Ка му год, ка му со рак га доў, ка му... веч-
насць.

(Пра цяг бу дзе)
Мі ра ЛУК ША
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Ха раш чан ская 
дэ маг ра фія
Ха раш чан ская гмі на Бе ла стоц ка га 

па ве та на ліч вае 34 на се ле ныя пун к ты, 
у якіх пра жы вае 14 767 ча ла век, у тым 
лі ку 7375 муж чын і 7392 жан чы ны. 
Шчыль насць на сель ні цтва скла дае 92 
ча ла ве кі на квад рат ны кі ла метр. Пяць 
га доў та му ў гмі не пра жы ва ла 13 836 
ча ла век — 6877 муж чын і 6969 жан чын. 
За раз най боль шым на се ле ным пун к-
там з’яў ля ец ца го рад Ха рош ча — 5696 
ча ла век (2805 муж чын і 2891 жан чы-
на). За пяць апош ніх га доў коль касць 
жы ха роў Ха рош чы па вя лі чы ла ся на 
134 ча ла ве кі.

Вя лі кія вё скі гэ та Кле па чы — у ёй 
1790 (тут муж чын больш чым сь ці жан-
чын на 30), Зла то рыя — 872 жы ха ры 
(тут муж чын больш на 10), Круп ні кі — 
687 (і тут жан чын больш на 13), Па рос-
лае — 653 (тут муж чын больш на 11), 
Бар ш чэ ва — 496 (тут жан чын больш на 
14), Лы скі — 405 (тут жан чын больш на 
23), Жул т кі — 382 (тут муж чын больш 
на 8), Пань кі — 329 (тут муж чын больш 
на 1), Із біш ча — 292 (тут муж чын больш 
на 20), Аліш кі — 290 (тут муж чын больш 
на 12), Па рос лае-Ка лё нія — 277 (тут 
муж чын больш на 1), Ро га ва — 226 (тут 
муж чын больш на 10), Сян ке ві чы — 178 
(тут жан чын больш на 20), Дзі кае — 176 
(тут жан чын больш на 14), За чар ля ны 
— 161 (тут муж чын больш на 1), Сліў на 
— 152 (тут муж чын больш на 6), Ка на-
ва лы — 147 (тут жан чын больш на 7), 
Га ёў ні кі — 145 (тут муж чын больш на 
11) і Дзі кае-Ка лё нія — 102 (тут жан чын 
больш на 2).

Да мен шых вё сак на ле жаць Ра гу вак 
— 99 (тут муж чын больш на 5), Яро ні кі 
— 98 (тут муж чын больш на 2), Ага род-
ні кі — 97 (тут жан чын больш на 1), Жул-
т кі-Ка лё нія — 59 (тут муж чын больш на 
3), Ро га ва-Ма ён так — 56 (тут муж чын 
больш на 2) і Тур чын — 22 (тут муж чын 
больш на 4).

За раз най боль шая пе ра ва га па коль-
кас ці жан чын над муж чы на мі вы сту-
пае ў го ра дзе Ха рош ча — на 86 (а пяць 
га доў та му жан чын бы ло больш чым сь-
ці муж чын на 124). Як сцвяр джа юць на-
шы ай чын ныя дэ мог ра фы і са цы ё ла гі, 
жан чы ны жы вуць даў жэй за муж чын.

Ця пер ужо ніх то не пра жы вае ў Га-
ёў ні ках-Ка лё ніі, За чар ля нах-Ка лё ніі 
і ў Зла то рыі-Ца гель ні. У па ся лен ні Ка лё-
нія-Чап лі на жы ве адзі но кі муж чы на.

Бель ская 
дэ маг ра фія
Вя ско вая гмі на Бельск-Пад ляш скі 

зай мае плош чу ў 430 квад рат ных кі-
ла мет раў — гэ та 31% уся го Бель ска га 
па ве та. Яна па-су сед ску з вась мі ін шы-
мі гмі на мі. Тут у 61 вёс цы (са лэц кіх 
вё сак 52) пра жы вае 6830 ча ла век. На 
100 жан чын пры па дае 100 муж чын. 
Шчыль насць на сель ні цтва скла дае 15 
ча ла век на квад рат ны кі ла метр. Два 
га ды та му Бель ская вя ско вая гмі на на-
ліч ва ла 6966 ча ла век. Яш чэ та ды іс на-
ва лі два на се ле ныя пун к ты Са бот чы на 
і Ужы кі.

Вя лі кія вё скі ў Бель скай гмі не гэ та 
Ві да ва, Ягуш то ва, Пі лі кі, Кна ры ды, Плё-
скі, Лу бін-Кас цель ны, Ду бя жын, Пра не-
ві чы, Кна ра зы, Пар ца ва, Гаць кі, Гра ба-
вец, Кры вая, Райск і Га ла ды. Да ма лых 
вё сак на ле жаць Ар лян ка, Бе лая, Яцэ-
ві чы, Пад бел ле, Ступ ні кі, Пет шы ко ва-
Выш кі, Жэп не ва і Рай кі.

6 кра са ві ка гэ та га го да Ан на Фі лі ма-
нюк з Кна ра зоў свят ка ва ла свой 100-
га до вы юбі лей. З гэ тай на го ды яна 
ат ры ма ла він ша ван ні, між ін шым, ад 
стар шы ні Ра ды Мі ніст раў Ма тэ ву ша 
Ма ра вец ка га і пад ляш ска га ва я во ды 
Баг да на Паш коў ска га (яны прыс ла лі 
ёй він ша валь ныя лі сты) ды вой та Бель-
скай вя ско вай гмі ны Ра і сы Ра ец кай. 

(яц)

У трох трэціх класах 
Бельскага белліцэя 

27 красавіка 
адукацыю закончыла 

86 выпускнікоў.
Фота Аляксандры ЗІНКЕВІЧ

Поспехаў 
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Ад к рыц цё
ад к ры ва ец ца ноч
па між хле бам і ва дой
ста рой да ро гай
што пе ра ся кае ме жы
ці ха кра нае жы вую ску ру ра кі
як ма ёй да лон ню

Хлеб
вазь мі хлеб
на ліс ці сло ва
спе ча ны

і не бу дзеш мець
больш бо лю
чым пе ра ня сеш
бо вазь му яго на ру кі

бу дзеш сы ты і воль ны
даю та бе сло ва
тае што сее
ле чыць
і пя чэ

Рэ ха
паў та рае
сло ва
з-пад пуш чы

з гуш чы
зна чэн няў
і маў чан няў

нас мно га
слоў
і не вы моўя

я рэ ха
ма іх пра баб

баб баб баб баб

Ко рань
з ко ра ня вы хо джу
у ко рань вяр та ю ся
у сло ве лі стоўя
я

Га лін ка
птуш ка
мя не па гуш кай
на віт цы-лук шы

Мі ра ЛУК ША

Сло вы з-пад ле су

У трох трэціх класах Гайнаўскага 
белліцэя 27 красавіка адукацыю 

закончыла 79 выпускнікоў.
Фота Аляксея МАРОЗА

на матуральных 
экзаменах!
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д л я    д з я ц е й    і    м о л а д з іГанна Кандрацюк (zorka@niva.bialystok.pl)

w w w . e - z o r k a . p l

— Для мне са мае цяж кае 
сло ва гэ та «са лян ка», — ка-
жа Паў лі на Лян ке віч.

— А ве да еш што яно аба-
зна чае?

— Гэ та стра ва? — да пыт лі-
вым зро кам гля дзіць на мя-
не пя цік лас ні ца.

Паў лі на ні ко лі не ела са лян-
кі. У Вяр х лес сі, ад куль яна ро-
дам, не га ту юць та кіх су поў. 
Але той, хто хоць раз па каш-
туе доб рую са лян ку, па лю-
біць яе на заў сё ды. Каб зга та-
ваць смач ную са лян ку, трэ ба 
прыд баць шмат пра дук таў: 
мя са, тры ві ды доб рай каў ба-
скі, аліў кі, буль бу, ква ша ныя 
агур кі, мор к ву, сель дэ рэй, 
чыр во ны пе рац і зя лё ную 
пят руш ку.

«Брэнд» з Шу дзя ла ва!
галь ш тук, — прыз на ец ца пя-
цік лас ні ца.

Баць ка ў спек так лі — дзей-
с ны і мод ны муж чы на. Ён 
на пра цу ап ра нае кас цюм 
мар кі «Ар ма ні». Праў да, 
яго мод ны стыль і ап ра на хі 
за вя лі кія гро шы не зу сім па-
да ба юц ца Ба бу лі, вя ско вай 
жан чы не. Для яе су свет ныя 
брэн ды — па даз ро ныя.

— Мая род ная ба бу ля не пе-
ра но сіць чып саў, — смя ец ца 
трэ цяк лас нік Ігар Та ра сэ віч. 
Пра гэ та га ад важ на га і жы во-
га хлап чу ка мож на ска заць 
ад но — ёй бліш чэў у спек так-
лі як вяс но вае со ней ка. Ігар 
вы маў ляў бе ла ру скія сло вы 
на ту раль на і спан тан на. Як 
пры знаў ся хла пец, пад ву чы-
ла яго род ная ба бу ля, якая 
лю біць з ім раз маў ляць па-
бе ла ру ску.

— Я вель мі це шу ся, што 
вы сту паю ў гэ тай па ста ноў-
цы, — ук лю ча ец ца ў раз мо ву 
Ка ра лі на.

— Ча му?
— Бо ка лі раз вуч ва лі спек-

такль, гэ та бы лі са мыя фай-
ныя ўро кі. Мы зас во і лі но-
выя сло вы і ўсе доб ра гу ля лі.

— Мне так са ма ўсё па да ба-
ец ца на ўро ках бе ла ру скай 
мо вы, — да дае Паў лі на.

Вуч ням Па чат ко вай шко лы 
ў Шу дзя ла ве, якія пры е ха лі 
са спек так лем «Брэнд», спа-
да ба ла ся так са ма па ез д ка 
ў Бе ла сток. Та кой эк скур сіі 
ча ка юць круг лы год.

На шы са коль скія сяб ры 
пры е ха лі ра зам з вуч ня мі 
з Ба бі каў не вы пад ко ва. У Шу-
дзя ла ве і Ба бі ках ад на на стаў-
ні ца бе ла ру скай мо вы — па-
ні Та ця на Ан д рац кая. На шы 
ге роі доб ра ве да лі «Зор ку», 
на якую пад піс ва юц ца ў сва-
іх шко лах. І за пра сі лі на 
школь нае свя та — Дзень 
сям’і, якое з вер ша мі, пес-
ня мі і кон кур са мі ла дзяць 
у шко ле.

Зор ка, 
фо та Ган ны Кан д ра цюк

PS. Пра змест спек так ля мы 
пі са лі ў Зор цы № 15 у рэ пар-
та жы «У бе ла ру саў так са ма 
ёсць брэн ды і мар кі».

У спек так лі «Брэнд», які 
па ка за лі на сё лет нім тэ ат-
раль ным аг ля дзе вуч ні з Шу-
дзя ла ва, Паў лі на іг ра ла ро лю 
Ма ці. Там шмат на зо ваў мод-
ных ку лі нар ных пра дук таў.

— Нам бы ло вель мі пры ем-

на паз на ваць но выя сло вы, 
— да дае Ка ра лі на Ла за рэ віч.

У Ка ра лі ны быў не абы-які 
вык лік. Ёй трэ ба бы ло ўвай с-
ці ў ро лю Баць кі. У гэ тым да-
па мог ёй род ны та та.

— Ён па зы чыў мне свой 

Ка жуць, той яз док, які на гер бе Па го ня, гэ та ста ра жыт ны бог Яры ла.
Хто ён — гэ ты Яры ла?
Яры ла — бог ура джаю, лю бо ві, сі лы і ад ва гі. Гэ та ма ла ды, пры го жы юнак у бе лым плаш чы і з 

вян ком кве так на га ла ве. Ён раз’ яз джае на бе лым ка ні, тры ма ю чы ў ру ках жме ню ар жа ных ка-
ла соў. На Юр’я Яры ла ад к ры вае ва ро ты не ба і на бе лым ка ні пра яз джае на зям лю.

З яго пры ез дам па чы на ец ца сап раў д ная вяс на.
У гэ ты дзень ста ра жыт ныя бе ла ру сы пер шы раз вы га ня лі жы вё лу ў по ле. Бра лі ка ра вай і іш лі 

гас ця ваць у по лі. А пас ля ры ту аль на га па ча стун ку ка ча лі ся ў ма ла дым жы це. Гэ та ме ла па-
спры яць зда роўю і ўра джаю.           (гак)

Яры ла (з бе ла ру скай мі фа ло гіі)
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 18-18

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 13 мая 2018 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Дзе так сва іх не га дуе,
на ват гняз да не бу дуе,
звон ка ў ле се гу кае.
Што за птуш ка та кая?
З.....

(В. Жу ко віч) 

Ад каз на за гад ку № 14- 2018: сон-тра ва. 
Уз на га ро ды, нак лей кі, вый г ра лі Ма тэ вуш Бон да, Іа ан на 

Му сюк, Аляк сан д ра Ла шэў ская з НШ свсв. Кі ры лы і Мя фо-
дзія ў Бе ла сто ку, Клаў дзія Ні кан чук, Та маш Ваў ра нюк, На-

тал ля Пет ру чук з Нар вы, Ма рыя Кар дзю ке віч, Вік то рыя Се-
мя нюк, Юлія Вы соц кая з Бель ска-Пад ляш ска га. Він шу ем!

Дзік і лісіца
(БАЙ КІ СЯ РЭД НЯ ВЕЧ НАЙ АР МЕ НІІ)

Дзік з вя лі кай ува гай і цы ры мон на васт рыў свае ік лы. Прый ш ла лі сі ца і пы тае:
— На вош та та бе гэ ты за ня так? Ня ма ні я кай па гро зы, вай ны. На во кал нас — ад ны сяб ры і пры я-

це лі...
Дзік па гля дзеў на ры жую хіт ры цу і ка жа:
— Ці ты ку ма з ду ба зва лі ла ся? Ні чо га не ра зу ме еш пра пра ві лы вай ны і мі ру. Лепш за ку сі язык 

і па маў чы!
— Та ды ас вя ці мя не, ка лі ла ска, — абу ры ла ся лі сі ца.
— Ка лі ідзе вай на, ня ма ча су рых та ваць зброю. Да вай ны трэ ба рых та вац ца та ды, ка лі ўсё доб ра 

і ка лі ў ця бе сва бод ны час.
(пе ра клад з ру скай мо вы Ган ны Кан д ра цюк)

Punkt

Ara

Aby

Słonina

As

PrezentNo

Motyka

Chata

Pole

Ogród

Hit

Duma

Ranek
Bieda

Havana

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 № 14-2018: 
Сон ца, спро ба, Ас, Іра, вяс на, Ніл, Вя лік дзень, ла за, ла та, ер, но, 

яры, зда роў.
Уз на га ро ды, аў та руч кі, вый г ра лі Та ця на Са хар чук, Ку ба Мар-

ты нюк, Гжэ гаж Вуй то віч, Мі хал Ва сі люк з бельскай «тройкі», 
Мар’я Са віц кая, Ад ры ян Мак сы мюк з НШ свсв. Кі ры лы і Мя фо-
дзія з Бе ла сто ка, Юля Шкля жэў ская, Аліў ка По рац з Нар вы, Алі-
вія Та ра сэ віч, Оля Алек ся юк з Мі ха ло ва. Він шу ем!

Ся бар
Гры ша — пры ем ны госць.
Гры ша ка ля мя не ёсць.
Ён вель мі вя сё лы,
Са мной хо дзіць у шко лу.
Ву чым ся ра зам 

бе ла ру скай мо вы,
І ве да ем — хто мы!

Алі вія Та ра сэ віч, 
ПШ у Мі ха ло ве

Са лод кая 
хві лі на
Іду ў ма га зін,
Ра дас ная хві лі на.
Гэ та про ста мая га дзі на.
Для сям’і са лод кае куп лю,
Пры ня су ўсім ша ка лад.
Бу дзе ра дасць, мір і лад.

Ма цей Ха ры ла, Па то ка, 
КШ у Мі ха ло ве

    

Ла стаў ка
Зе ля неў пя ву чы май,
Да зям лі пры паў шы.
За ка хаў ся па пу гай
У ла ста вач ку на шу.
Не пя юн, а ла па тун.
Ры жы, як з па жа ру,
Мо жа, ён і пры га жун,
Ла стаў цы — не па ра.
Ла ста вач ка над зям лёй
Ніз ка пра ля та ла
І на мо ве на сва ёй
Гэ так шча бя та ла:
— Воп рат ку тваю хва лю
Го нар — па ва жаю.
Усё ж, ска жу,
Я не люб лю
Роз ных па пу га яў,
Што дзя цей пу жа юць.
Ка лі хо чаш з на мі жыць,
Ес ці на шы муш кі,
На ву чы ся га ва рыць
Лепш па-бе ла ру ску.

Ла ры са Ге ні юш

Гарадоцкія дзяўчаты на XI фестывалі культур у Беластоку, 24.04.2018
Фота Аляксандра Вярбіцкага

Na
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Да Пер шай су свет най 
вай ны тры па ве ты Бе ла-
сточ чы ны: Са коль скі, 
Бе ла стоц кі і Бель скі на-
ле жа лі да тых, у якіх 
бе ла ру скае на цы я наль-
нае жыц цё раз ві ва ла ся 
да во лі хут ка. Да рэ чы, 
тут бы лі і даў нія тра ды-
цыі бе ла ру ска га ру ху. 
Тут вы да ва ла ся ў 1862 г. 
„Гу тар ка двух су се даў”, 
а ў 1863 г., маг чы ма, 
і „Му жыц кая праў да”. Яе 
вы да вец, Ка стусь Ка лі-
ноў скі, на ра дзіў ся ў Ма-
стаў ля нах на па меж най 
ця пер Свіс ла чы, а яго 
га лоў ны ідэй ны суп ра-
ціў нік, пра ва дыр г.зв. 
„за ход не ру скай пар тыі” 
пра фе сар Мі хай ла Ка я-
ло віч — у не да лё кай Куз-
ні цы. Але пра ва слаў ныя 
бы лі і ся род паў стан цаў, 
на пры клад Язэп Та ка-
рэ віч з Бель ска, які на 
эміг ра цыі за ду маў вы да-
ваць бе ла ру скую га зе ту. 
У на ступ ным па ка лен ні 
з Гры не віч-Ма лых, што 
пад Бель скам, па хо дзіў 
Іг нат Гры ня віц кі, за бой-
ца ца ра Аляк сан д ра ІІ 
і ду хоў ны баць ка бе ла ру-
скай фрак цыі На род най 
во лі.

На па чат ку ХХ ст. з’я ві лі ся пер шыя 
ўлас на бе ла ру скія па лі тыч ныя ар га ні за-
цыі — Бе ла ру ская рэ ва лю цый ная пар-
тыя, а за тым Бе ла ру ская рэ ва лю цый-
ная (пас ля — са цы я лі стыч ная) гра ма да. 
Ак тыў ным дзе я чам БСГ быў пе цяр бур г-
скі сту дэнт з Кле нік Бель ска га па ве та, 
сын ту тэй ша га пра ва слаў на га свя та ра 

— Яў ген Хляб цэ віч. Дзя ку ю чы яму 
мяс цо вая бель ская ар га ні за цыя БСГ 
іс на ва ла ўжо ў 1906 го дзе. З 1907 г. да 
БСГ на ле жаў ін шы свя тар скі сын, Іван 
Кра скоў скі з Ду біч-Цар коў ных, які ў ра-
ды ар га ні за цыі ўцяг нуў шмат ся лян скай 
мо ла дзі (баць ка Іва на, а. Іг нат, у час 
сту дэн ц кай ма ла дос ці быў на ра да воль-
цам). Кра скоў скі, які пас ля ста ла жыў 
і пра ца ваў у Віль ні, да лу чыў ся да бра-
тоў Іва на і Ан то на Луц ке ві чаў. Тут да іх 
да лу чыў ся і Усе ва лад Іг на тоў скі, ро дам 
з Та ка роў, які вы рас у пад гай наў скіх 
Ду бі нах, у бу ду чы ні вы дат ны са вец кі 
дзе яч і бе ла ру скі гі сто рык. Ка та ліц кая 
мо ладзь з Са коль ш чы ны з 1909 г. да лу-
ча ла ся да гро дзен ска га гур т ка бе ла ру-
скай мо ла дзі, ар га ні за ва на га ксян дзом 
Фран ціш кам Грын ке ві чам.

Бе зу моў на, усё пай ш ло б зу сім іна-
чай, ка лі б не Пер шая су свет ная вай на, 
і, пе рад усім, бе жан ства 1915 го да. 
Амаль усё пра ва слаў нае на сель ні цтва 
Бе ла сточ чы ны па да ло ся ва ўцё кі ў глыб 
Ра сіі і прак тыч на ад сут ні ча ла на баць-
каў ш чы не ў час, ка лі вы ра шаў ся яе лёс 
на цэ лыя дзе ся ці год дзі. Ад сту па ю чы, 
ра сій скія вой скі па лі лі вё скі, а тое, што 
за ста ло ся, рас ця га лі ня доб ра зыч лі выя 
су се дзі. З бе ла ру ска га гле дзіш ча Бе-
ла сточ чы на на не каль кі га доў ста ла 
амаль пу сты няй. Бе ла русь пе ра рэ за ла 
лі нія фрон ту і саб ра лі ся тут на тоў пы 
жаў не раў. До сыць ска заць, што бы ло іх 
уд вая больш, чым сь ці ўсіх муж чын-бе ла-
ру саў здоль ных на сіць зброю.

На ня мец кім ба ку фрон ту ў Віль ні 
за ста лі ся бра ты Луц ке ві чы ды Вац лаў 
Ла стоў скі. Спра ба ва лі яны раз гар нуць 
бе ла ру скі на цы я наль ны рух на аку па-
ва най тэ ры то рыі, але гэ та бы ла вель мі 
цяж кая за да ча ў су вя зі з бе жан ствам. 
Ас ноў ным нап рам кам дзей нас ці бы ла 
ар га ні за цыя бе ла ру ска га школь ні цтва. 
Бе ла ру скія шко лы ўзнік лі на цэ лай пра-
сто ры ад Аў гу сто ва на поў на чы (сён ня 
цяж ка ў тое па ве рыць...) да Бель ска. 
Ле ген дар най ста ла бе ла ру ская шко ла 
ў Гра баў цы, што пад Ду бі ча мі-Цар коў-
ны мі. Боль шасць на сель ні цтва гэ тай 
вё скі не па па ла ў бе жан ства. На стаў ні-
ча ла тут Ве ра Ма тэй чук з Ага род ні чак 
(на ро джа ная ў Суп рас лі), у бу ду чы ні 
пра ва дыр бе ла ру ска га пар ты зан ска га 
ру ху на Бе ла сточ чы не ра зам з Гер ма-
нам Шы ма ню ком «Ска ма ро хам» і Іва-
нам Гры цу ком «Чор там». Ся род яе пар-

ты за наў у 1920-я гг. бы лі сы ны тых, якія 
на ле жа лі да ар га ні за цыі Іва на Кра скоў-
ска га на па чат ку ста год дзя. Нез вы чай-
ны гэ та пры клад так ран няй пе ра ем нас-
ці ар га ні за ва на га бе ла ру ска га ру ху не 
толь кі на Бе ла сточ чы не, яле і на ўсёй 
Бе ла ру сі. Дзя ку ю чы та му мо жам са бе 
ўя віць, якая бы ла б тут моц бе ла ру ска-
га ру ху, ка лі б не бе жан ства.

У да дзе ных гі ста рыч ных аб ста ві нах 
бе ла ста ча не не адыг ра лі вя лі кай ро лі 
ў ста наў лен ні не за леж най Бе ла ру сі, бо 
адыг раць не маг лі. За ха ва ла ся няш мат 
проз віш чаў на шых лю дзей, якія па кі ну лі 
след на ран нім эта пе гэ та га зма ган ня. 
Ве да ем напры клад, што ў бе ла ру скім 
вай ско вым ру ху дзей ні чаў Сця пан Пя-
тэль скі з Га рад ка, вя до мы як на ша ніў-
скі па эт М. Арол.

Тым больш вы лу ча ец ца асо ба ўра-
джэн ца Куз ні цы Са коль ска га па ве та 
(ця пер Куз ні цы-Бе ла стоц кай) Язэ па Ва-
рон кі. На ро джа ны ў 1881 г. Ва рон ка да 
Пер шай су свет най вай ны быў сту дэн-
там юры дыч на га фа куль тэ ту Пе цяр бур г-
ска га ўні вер сі тэ та, але больш зай маў ся 
лі та ра тур най дзей нас цю на ру скай 
мо ве і тэ ат раль най кры ты кай ды вёў вя-
сё лае жыц цё ся род ста ліч най ба ге мы. 
Ра сій ская рэ ва лю цыя ад мя ні ла яго цал-
кам — ён стаў па лы мя ным дзе я чам ад-
ро джа най Бе ла ру скай са цы я лі стыч най 
гра ма ды і пе ра е хаў у Мінск. Ак тыў на 
ўдзель ні чаў у пра цы І Усе бе ла ру ска-
га з’ез ду і па лі тыч ным зма ган ні пас ля 
яго раз го ну баль ша ві ка мі. 21 лю та га 
1918 г. Вы ка наў чы ка мі тэт Усе бе ла ру-
ска га з’ез ду вы даў Пер шую ўста ноў чую 
гра ма ту, у якой аб вяс ціў ся бе ча со вай 
ула дай у Бе ла ру сі. Ор га нам вы ка наў-
чай ула ды стаў На род ны Сак ра та ры ят 
Бе ла ру сі, які ачо ліў Язэп Ва рон ка. Ён 
быў і ад ным з іні цы я та раў аб вяш чэн ня 
не за леж най Бе ла ру скай На род най 
Рэс пуб лі кі 25 са ка ві ка 1918 г. Аба вяз кі 
стар шы ні На род на га Сак ра та ры я та 
і на род на га сак ра та ра за меж ных спраў 
вы кон ваў да лі пе ня 1918 г. Та кім чы нам, 
Язэп Ва рон ка быў, па вод ле сён няш-
няй на мен к ла ту ры, пер шым прэм’ е рам 
бе ла ру ска га ўра да, а да та го яш чэ 
і пер шым мі ніст рам за меж ных спраў. 
Ка лі бе ла ру скі ўрад му сіў з’е хаць з Мін-
ска ў вы ні ку баль ша віц ка га на сту пу, 
у снеж ні 1918 г. у вы ні ку да мо вы між 
Бе ла ру скай ві лен скай ра дай і лі тоў скай 
Та ры бай Язэп Ва рон ка стаў мі ніст рам 

бе ла ру скіх спраў і чле нам ка бі не та мі-
ніст раў Літ вы. Па са ду гэ тую зай маў да 
кра са ві ка 1920 г. У 1921 г. ён вы е хаў 
у Аме ры ку і ра зам з ін шым вы хад цам 
з Са коль ш чы ны, Ян кам Ча ра пу ком з Но-
ва га Два ра, бе ла ру скім дып ла ма там, 
за сна ваў бе ла ру скі рух у ЗША.

Ха ця бе ла ру саў за ста ла ся на Пад-
ляш шы толь кі жмень ка, а бе жан цы 
вяр та лі ся па во лі, тыя, хто быў на баць-
каў ш чы не, не за ста ва лі ся мі ма ад гі ста-
рыч ных па дзей. 20 снеж ня 1918 г. у вёс-
цы Шчы ты (з’езд па ві нен быў ад быц ца 
ў Бель ску, але гэ та за ба ра ні лі ня мец кія 
аку пан ты) саб ра лі ся прад стаў ні кі 
Бель ска га па ве та і пры ня лі на ступ ную 
рэ за лю цыю (на ру скай мо ве, але бе ла-
ру скую ду хам):

„Мы, де пу та ты от го ро-
дов и во ло стей Бель ска-
го уез да Грод нен ской 
гу бер нии, съе хав ши е ся 
в го ро де Бель ске на уез-
д ный бе ло рус ский сьезд 
20 де каб ря 1918 го да по 
воп ро су о бу ду щем го су-
дар ствен ном уст рой стве 
Бе ло рус сии по ста но ви-
ли:

1) Все бе ло рус ские 
зем ли, за се лен ныя бе ло-
рус ским на ро дом в том 
чіс ле и Бель ска го уез да 
Грод нен ской гу бер ніі за 
иск лю че ни ем нез на чи-
тель ных его ча стей, где 
име ет ся на ли цо поль-
ское боль шин ство, дол ж-
ны вой ти в со став не за-
ви сі мо го Бе ло рус ско го 
го су дар ства”.

Пад пі са лі ся стар шы ня З’ез ду Ана цэ-
віч і сак ра тар Мін ке віч. На жаль, ні чо га 
больш пра іх не ве да ем.

Бе ла сточ чы на 
ў зма ганні за Бе ла ру скую 
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Урад БНР з Ан то нам Луц ке ві чам на 
ча ле пе ра е хаў у Го рад ню. Як і ўсю ды, 
бе ла ру скі на цы я наль ны рух у вы ні ку 
бе жан ства быў тут вель мі сла бы. Толь-
кі на зло ме жніў ня і ве рас ня 1918 г. 
на стаў нік мяс цо вай бе ла ру скай шко лы 
Аляк сандр Гры коў скі, ро дам з Бель ш-
чы ны, ства рыў тут Бе ла ру скі ка мі тэт. 
На жаль, неў за ба ве Гры коў скі заў-
час на па мёр на су хо ты. Яго па ха ван-
не ста ла бе ла ру скай пат ры я тыч най 
ма ні фе ста цы яй, а сяб ра ня бож чы ка 
кам па зі тар Ян Та ра се віч прыс вя ціў яму 
пес ню.

Ад ной з га лоў ных за дач бе ла ру ска-
га ру ху бы ла ар га ні за цыя бе ла ру ска га 
вой ска. Ак тыў ны ўдзел пры маў у тым 
ура джэ нец Лом жы, але вы ха ва ны ў Га-
рад ку Мі ко ла Дзя мі даў, спа чат ку як 
урад нік лі тоў ска га мі ні стэр ства аба ро-
ны, а неў за ба ве як ка мен дант г. Го рад-
ні, ад каз ны за на бор рэк ру таў. Дзя мі-
даў дзей ні чаў вель мі энер гіч на і ад крыў 
вяр бо вач ныя пун к ты, у тым лі ку ў Бе ла-
сто ку і Са кол цы. Бе ла ру скім ка мі са рам 
па ве та Крын кі — Лу нна наз на ча ны быў 
Лу каш Дзе куць-Ма лей. І на рэш це ў Бе-
ла сток на зна чы лі пал коў ні ка Ка сту ся 
Еза ві та ва, які год ра ней выг наў з Мін-
ска баль ша ві коў. На жаль, Еза ві та ву не 
ха пі ла ча су, каб раз гар нуць тут бе ла ру-
скую дзей насць.

На па чат ку лю та га 1919 г. у вы ні ку 
поль ска-ня мец ка га па гад нен ня за ход-
не бе ла ру скія зем лі пе ра ня лі па ля кі. Бе-
ла ру сы тры ма лі ся ў Го рад ні, але па ля кі 
раз га ня лі мяс цо выя бе ла ру скія прад-
стаў ні цтвы і арыш тоў ва лі бе ла ру скіх 
вяр бо вач ных афі цэ раў, м.інш. штабс-
ка пі та на Хом чы ка ў Суп рас лі і Го ра ша 
ў Паў д нё вым Вост ра ве. Бе ла сточ чы ну 
па ля кі лі чы лі не ад’ ем най част кай Поль-
ш чы. Неў за ба ве па ля кі за ня лі так са ма 
Го рад ню і абяз з б ро і лі бе ла ру скі полк. 
Ся род бе ла ру скіх па лі ты каў і вай скоў-
цаў вы сту піў раз лад. Част ка ад сту пі ла 
ў Літ ву, але боль шасць шу ка ла па гад-
нен ня з па ля ка мі.

У жніў ні 1919 г. поль скія вой скі ўвай-
ш лі ў Мінск. У ве рас ні го рад ад ве даў 
Язэп Піл суд скі, які неў за ба ве даў зго ду 
на ад наў лен не пра цы Ра ды БНР і фар-
ма ван не бе ла ру ска га вой ска. У Бе ла-
ру скай вай ско вай ка мі сіі пра ца ва лі 
афі цэ ры Мі ко ла Дзя мі даў і ўра джэ нец 
ху та ра Азер скія Крын скай во лас ці 
Га ра дзен скай гу бер ні Аляк сандр Се мя-
ня ка. Ся род афі цэ раў зна хо дзім яш чэ 
жы ха ра Бель ска-Пад ляш ска га Паў ла 
Га па но ві ча, на ро джа на га ў Горад ні, сы-
на бель ска га лес ні ка. Урад ні кам БВК 
быў Ула дзіс лаў Чар жын скі са Ста ра ка-
мен най на Са коль ш чы не (у бу ду чы ні вя-
до мы лі та ра тур ны кры тык). Ула дзіс лаў 
Каз лоў скі з За лес ся, што на Са коль ш-
чы не, па сту піў у шко лу бе ла ру скіх пад-
ха рун жых. Пас пее яш чэ адз на чыц ца 
ў баі, пас ля ста не вы дат ным дзе я чам. 
Пры га да ем тут і ра да во га жаў не ра 
Сця па на Са мой лі ка з Гра бя нёў Са коль-
ска га па ве та, які доб ра ах вот на ўсту піў 
у бе ла ру скае вой ска.

Ле там 1920 г. у вы ні ку на ступ лен ня 
Чыр во най Ар міі Мінск і ўся Бе ла русь 
па па лі ў ру кі баль ша ві коў. Ся род бе ла-
ру скіх па лі ты каў дай ш ло да чар го ва га 
(пас ля сэ цэ сіі Ла стоў ска га, які ства рыў 
урад БНР у Коў ні), ра ско лу. Уз нік Бе-
ла ру скі па лі тыч ны ка мі тэт, які ўсту піў 
у пе ра га во ры з ге не ра лам Ста ніс ла вам 
Бу лак-Ба ла хо ві чам, які ў той час рас-
па ра джаў ся да во лі моц най вай ско вай 
гру пай, якая на зы ва ла ся Бе ла ру скай 
на род най ар мі яй. Ат рад Ба ла хо ві ча 
пры быў з Эсто ніі праз Лат вію ў вы ні ку 
ста ран няў Бе ла ру скай вай ско ва-дып ла-
ма тыч най мі сіі ў кра і нах Бал тыі. Да рэ-
чы, ад ным з дып ла ма таў гэ тай мі сіі быў 

зга да ны ўжо Ян ка Ча ра пук. Ба ла хо віч 
ад на ча со ва вёў раз мо вы з Ба ры сам Са-
він ка вым і Ра сій скім па лі тыч ным ка мі тэ-
там. У вы ні ку гэ тых скла да ных раз моў, 
якіх пра тэк та рам быў Язэп Піл суд скі, 
ство ра на бы ла са юз ная ар мія, у склад 
якой ува хо дзі лі як бе ла ру скія, так і ра-
сій скія част кі. Да ген. Бу лак-Ба ла хо ві ча 
да лу чы лі ся і тыя афі цэ ры БВК, якія 
спа дзя ва лі ся, што пад ка ман да ван нем 
слаў на га ге не ра ла раз гор нуць больш 
пас пя хо вае зма ган не за воль ную Бе ла-
русь. Ся род іх вы лу ча ец ца Мі ко ла Дзя-
мі даў, які ў на ва кол лі Бе ла сто ка наб раў 
з доб ра ах вот ні каў ба та льён у ча ла век 
ча ты ры ста, з якім з’я віў ся ў або зе ген. 
Бу лак-Ба ла хо ві ча пад Ту ра вам.

На па чат ку лі ста па да ар мія ген. Бу-
лак-Ба ла хо ві ча ру шы ла на ўсход і ўзя-
ла Ма зыр. Тут аб веш ча ны быў рос пуск 
як вар шаў ска га, так і ко вен ска га ўра-
даў БНР і ство ра ны быў но вы з Вя час-
ла вам Ада мо ві чам на ча ле. Ста ніс ла ву 
Бу лак-Ба ла хо ві чу пад не се ны быў ты тул 
На чаль ні ка Бе ла ру скай Дзяр жа вы. На 
жаль, на ступ лен не ге не ра ла спы ні ла ся 
на Дняп ры. За тым нам но га мац ней шыя 
чыр во ныя ды ві зіі ста лі ад цяс няць ба ла-
хоў цаў на ўсход. 27 лі ста па да Бу лак-Ба-

ла хо ві чу па гра жа ла на ват ак ру жэн не. 
Та ды вы ра та ва лі яго жаў не ры бе ла стоц-
ка га ба та льё на і сма лен ска га пал ка.

28 лі ста па да да Дзя мі да ва дай ш ла 
вест ка аб па чат ку зброй най аба ро ны 
Случ чы ны. Як за я віў, „да ве ра ны яму 
ба та льён на зак лік не па кі даць род най 
зям лі і ба ра ніць яе да апош ня га, ня гле-
дзя чы на поў ны ады ход ра сій кай ар міі, 
з эн ту зі яз мам су стрэў гэ тую вест ку”. 
29 лі ста па да ба та льён усту піў у пе ра-
мож ны бой з баль ша віц кім 40-м страл-
ко вым пал ком, страч ва ю чы 4 за бі тых 
і 10 ра не ных. За нез вы чай ную ад ва гу 
па вы шэн не ат ры ма лі пад па ру чык 
Ула дзіс лаў Каз лоў скі і штабс-ка пі тан 
Ка сты цэ віч (на маю дум ку — Ярас лаў, 
зас лу жа ны паз ней ас вет ны дзе яч 
у Бель ску). 3 снеж ня ба та льён ад біў 
ата кі баль ша ві коў пад вё скай Вя лі кая 
Ма лы шаў ка. Дзя мі даў ішоў на да па мо-
гу 1-й Слуц кай бры га дзе БНР. 2-м Гро-
заў скім пал ком гэ тай бры га ды ка ман-
да ваў ка пі тан Аляк сандр Се мя ня ка, 
на кі ра ва ны на Случ чы ну ў лі ста па дзе 
з Го рад ні ра зам з яш чэ 20 афі цэ ра мі 
БВК у пад трым ку бе ла ру скіх паў стан-
цаў. На жаль, Ра да Случ чы ны вы ра-
шы ла спы ніць зма ган не і пе рай ш ла на 
поль скі бок фрон ту. Ба та льён Дзя мі да-
ва апе ра ваў на Ма зыр ш чы не да кан ца 
1920 г., ка лі на рэш це му сіў пе рай с ці 
на поль скі бок фрон ту.

Рыж скі трак тат 1921 г. зак лю ча ны 
між Поль ш чай і Ра сі яй сан к цы я на ваў 
па дзел Бе ла ру сі між гэ тыя дзяр жа вы. 
Пе ры яд па лі тыч на га і ва ен на га зма-
ган ня за сваю бе ла ру скую дзяр жа ву 
за кон чыў ся толь кі част ко вай уда чай 
— ства рэн нем Бе ла ру скай ССР. Тым 
не менш зроб ле ны быў вя лі кі крок на пе-
рад; яш чэ не каль кі га доў на зад ніх то аб 
не за леж най бе ла ру скай дзяр жа ве і не 
ду маў.

Доб ра ах вот ны бе ла ру скі ба та льён 
Мі ко лы Дзя мі да ва быў апош нім бе ла ру-
скім пад раз дзя лен нем, якое аказ ва ла 
су пра ціў са вец кім вой скам у ад кры тым 
баі ў ба раць бе за не за леж насць Бе ла-
ру сі. Нам, су час ным жы ха рам Пад ляш-
ша, за ста ец ца го нар за зем ля коў, якія 
апош ні мі з усіх бе ла ру саў зыш лі з по ля 
бою за не за леж ную Бе ла ру скую На род-
ную Рэс пуб лі ку.

Алег ЛАТЫШОНАК

ў зма ганні за Бе ла ру скую 
і бе ла ста ча не 
На род ную Рэс пуб лі ку
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ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

2 0  г а д о ў 
з  д н я  с м е р ц і

П а д з е і  і  а с о б ы  Б Н Р

В і т а ў т а  Т у м а ш а
Бе ла ру скі гра мад скі дзе яч, ме дык, ска-

ры наз наў ца Ві таўт Ту маш на ра дзіў ся 20 
снеж ня 1910 г. у вёс цы Спяг лі ца (ця пе раш-
ні Ві лей скі ра ён). У час Пер шай су свет най 
вай ны сям’я бы ла ў бе жан стве на зем лях 
су час най Літ вы. Там ма лы Ві таўт і пай шоў 
у шко лу, што да зво лі ла яму вы ву чыць і доб-
ра ве даць лі тоў скую мо ву.

У па чат ку 1920-х гг. Ві таўт Ту маш ву чыў-
ся ў Ві лен скай бе ла ру скай гім на зіі, пас ля 
яе скан чэн ня па сту піў на ме ды цын скі фа-
куль тэт Ві лен ска га ўні вер сі тэ та. Ужо ў той 
час рэ да га ваў роз ныя бе ла ру скія вы дан ні. 
Праз яго ру кі прай ш лі ўсе за ход не бе ла ру-
скія па э тыч ныя збор ні кі Мак сі ма Тан ка. 
„Танк мае здоль нас ці, а я — ве ды”, — ка-
заў пра гэ та Ту маш. Ён жа ад рэ да га ваў 
і пер шую, праж скую, кні гу „Ад род ных ніў” 
(1942 год вы дан ня) Ла ры сы Ге ні юш, якая, 
він шу ю чы Ту ма ша з 60-мі ўгод ка мі, на пі са-
ла: „Пер шыя вер шы — мае жу раў лі, дзя ку-
юць Вам за апе ку. Дзя куй за тое, што дру-
гам бы лі, што заў сё ды бы лі ча ла ве кам”.

На пя рэ дад ні 1939 г. пас ля за кан чэн ня 
ўні вер сі тэ та, ра зам з док та рам Мі ко лам 
Шчор сам, Ту маш быў на Ва лы ні на прак ты-
цы. З па чат кам Дру гой су свет най вай ны, 
не хо чу чы па тра піць да Са ве таў, на ро ва-
ры з’е хаў на За хад. Зат ры маў ся ў За ход-
няй Бе ла сточ чы не, пас ля не ка то ры час 
жыў у Ло дзі. У 1940-1941 гг. Ві таўт Ту маш 
ста яў на ча ле ло дзін ска га ад дзе ла Бе ла ру-
ска га ка мі тэ та са ма по ма чы. Пе ры я дыч на 
вы яз джаў у Бер лін. Ак тыў на су пра цоў ні чаў 
з мно гі мі бе ла ру скі мі ар га ні за цы я мі, дру ка-
ваў ся. Рэ да га ваў бе ла ру скую га зе ту „Ра-
ні ца” — ася ро дак бе ла ру скіх пат ры ё таў 
у Ня меч чы не. Пас ля па чат ку вай ны па між 
Ня меч чы най і Са вец кім Са ю зам вяр нуў ся 
ў Бе ла русь. Пад паг ро заю зму ша ны з лі-
пе ня да лі ста па да 1941 г. пра ца ваць бур-
га міст рам Мін ска (у чэр ве ні 1941 г. арыш-

та ва ны ў Бер лі не і пры ве зе ны ў Мінск з ка-
тэ га рыч ным за га дам ства рыць ад мі ніст-
ра цыю го ра да). Вы зна чыў ся на па са дзе 
бур га міст ра тым, што, ап ра ча раз бу до вы 
на цы я наль на га жыц ця, як док тар па ат ры-
ма най пра фе сіі, ра шу чы мі дзе ян ня мі спы-
ніў па шы рэн не эпі дэ міі па Мін ску.

У 1943 го дзе Ві таўт Ту маш вы е хаў у Гер-
ма нію, быў рэ дак та рам бер лін скай га зе ты 
„Ра ні ца”. Пас ля вай ны пра ца ваў не да лё ка 
ад Бе ла ру ска га ла ге ра для пе ра меш ча-
ных Ва тэн ш тэт. Удзель ні чаў у баль шы ні 
куль тур на-па лі тыч ных ме ра пры ем стваў ла-
ге ра і ар га ні за цыі бе ла ру скае эміг ра цыі.

Паз ней вы е хаў у ЗША. Там за сна ваў Бе-
ла ру скі ін сты тут на ву кі і ма ста цтва (БІ НіМ) 
і стаў яго ным стар шы нёй. Адзін з вы дат-
ных дас лед чы каў і зас на валь ні каў на ву ко-
ва га ска ры наз наў ства. На ба зе БІ Ні Ма вы-
да ваў ча со пі сы „За пі сы БІ НіМ” і „Ко над ні”. 
Яго ныя глы бо кія, а ча сам сен са цый ныя 
пуб лі ка цыі па жыц ці і дзей нас ці Ска ры ны 
(яны ча ста дру ка ва лі ся пад псеў да ні мам 
Сы мон Бра га) у БССР за моў ч ва лі ся і ха ва-
лі ся. Най больш вя до мыя пра цы Ту ма ша 
— „Ска ры на ў Па до ве”, „Кні гі Ска ры ны на 
за ха дзе Эў ро пы ў па ру яго ную і сянь ня”. 
Вян цом жа са ра ка га до вай пра цы дас лед-
чы ка стаў вы да дзе ны ў ЗША грун тоў ны 
да вед нік „Пяць ста год дзяў Ска ры ні я ны. 
ХVI-ХХ”, дзе па да дзе ныя больш за 2500 па-
зі цый-ар ты ку лаў. Прэ зен та цыя гэ тай кні гі 
ад бы ла ся ў Нью-Йор ку, ка лі аў тар з са вец-
кім кляй мом „ка ла ба ра цы я ні ста” змог ужо 
ат ры маць він ша ван ні і з Бе ла ру сі.

Па мёр Ві таўт Ту маш рап тоў на 30 кра са-
ві ка (ва ўспа мі нах Ра і сы Жук-Грыш ке віч 
па да ец ца ін шая да та — 27 кра са ві ка) 1998 
го да ад кро ваз ліц ця ў мозг. Па ха ва ны на 
бе ла ру скіх мо гіл ках у Іст-Бран с ві ку ў аме-
ры кан скім Нью-Джэр сі.

Ула дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Тэ ры то рыі, якія спрад ве ку на се ле ныя 
бе ла ру са мі, над та со неч ны мі не на за веш. 
Хут чэй на ад ва рот — на не бе цэ лы час ней-
кія хма ры, якія зак ры ва юць сон ца, па дае 
дождж, снег аль бо цэ лы мі тыд ня мі ста іць 
пах мур нае над вор’е. Ка неш не, бы вае і спё-
ка, і за су ха, і пя чэ з не ба, але, шчы ра ка жу-
чы, зда ра ец ца та кое ра дзей за хма ры, аб ло-
кі і даж джы.

Праў да, лю дзі ў на шых шы ро тах на ву чы-
лі ся вы ка ры стоў ваць на ват ка рот ка ча со вае 
со неч нае над вор’е і пе рат ва раць яго ў элек-
т рыч ную і цеп ла вую энер гію.

Ця пер у све це да стат ко ва фірм, якія не 
толь кі пра да юць, але і ўста лёў ва юць со неч-
ныя ба та рэі на сце нах і да хах. Але па куль 
у ін тэр нэ це ўда ло ся знай с ці адзі ную фір-
му, што мо жа ра біць сваю спра ву па-бе ла-
ру ску. Вы ключ на гэ ты чын нік абу моў лі вае 
мэ таз год насць рас па вес ці аб ёй, ад ра зу 
паз на чыў шы, што пра якасць пра цы бе ла ру-
ска моў ных лаў цоў со неч ных пра мя нёў нам 
ні чо га не вя до ма.

Бе ла ру ска моў ная вэб-ста рон ка сай та 
аб вен ты ля цыі і ацяп лен ні з Да ніі мес ціц ца 
ў ін тэр нэ це па ад ра се http://by.so lar ven ti.
by. Аб’ ек там біз не су прад стаў ні коў фір мы 
So lar Ven ti з’яў ля юц ца па вет ра ныя со неч ныя 
ка лек та ры — аў та ном ныя сі стэ мы вен ты ля-
цыі і ацяп лен ня, якія пра цу юць вы ключ на ад 
энер гіі сон ца, без пад к лю чэн ня да элек т ра-
сет кі. „Усе па нэ лі зроб ле ны ў Да ніі, а са ма 
кан цэп цыя со неч най вен ты ля цыі рас п ра цоў-
ва ла ся выт вор ца мі з 1986 го да. За гэ ты час 
больш за 60 000 So lar Ven ti бы лі ўста ля ва ны 
ў роз ных кра і нах све ту. Мы па ча лі пра цу ня-
даў на — кры ху больш за паў го да і вы ра шы-
лі стар та ваць ад ра зу з якас на га пра дук ту. 
Пас ля пад лі каў і на зі ран няў мо жам да клад-
на ска заць, што на ват ва ўмо вах бе ла ру ска-
га клі ма ту вы ка ры стан не So lar Ven ti дасць 

па трэб ны эфект — су хасць і цяп ло ў до ме”, 
— га нар лі ва сцвяр джа ец ца на бе ла ру ска-
моў ным сай це. Да го на ру яго ўла даль ні каў 
усе тэх ніч ныя па каз чы кі аб ста ля ван ня па-
зна ча ны па-бе ла ру ску.

Так са ма там паз на ча ец ца, што сі стэ мы 
So lar Ven ti вы ка ры стоў ва юць со неч ную энер-
гію як для вып ра цоў кі элек т рыч нас ці, так 
і для вып ра цоў кі цяп ла, і та кім чы нам яны 
за бяс печ ва юць аў та ном ную вен ты ля цыю 
і ацяп лен не па мяш кан няў.

Вір ту аль нае прад стаў ні цтва So lar Ven ti 
па бу да ва на згод на су час ных уяў лен няў аб 
тым, якім па ві нен быць сайт. Вый с ці на руб-
ры кі мес цяц ца ўвер се цэ ла га вы яў лен ня, 
але тра піць на гэ тыя руб ры кі мож на про ста 
„прак руч ва ю чы” сайт звер ху ўніз.

„Эфек тыў ная ра бо та і пра цяг лы тэр мін 
служ бы So lar Ven ti за ле жаць ад якас най 
пра цы па ман та жы і ўста лёў цы сі стэ мы. Па 
жа дан ні за каз чы ка, сі стэ ма ман ту ец ца пад 
ключ пра фе сій ны мі ман таж ні ка мі. Усе ма-
дэ лі мож на раз мяс ціць як га ры зан таль на, 
так і вер ты каль на. Важ на прыт рым лі вац ца 
тэх ні кі бяс пе кі і ўваж лі ва чы таць ін ст рук цыю 
па ман та жы. Пры не аб ход нас ці мож на ўста-
ля ваць ан ты ван даль ныя ма ца ван ні”, — рэк-
ла му юць свае пас лу гі да дац кай пра дук цыі 
бе ла ру скія май ст ры. Ні жэй на ста рон цы 
мес ціц ца ка та лог пра дук цыі фір мы, вы ра бы 
якой па су юць да абаг ра ван ня і вен ты ля цыі 
роз ных бу дын каў і па мяш кан няў.

„Со неч ны па вет ра ны ка лек тар вам пра да-
дуць і пра кан суль ту юць па-бе ла ру ску, ня ма 
праб ле мы — тэ ле фа нуй це па паз на ча ным 
ну ма ры. Толь кі ман таж па-бе ла ру ску ажыц-
ця віць наў рад ці ат ры ма ец ца, але ман таж 
— не а ба вяз ко вая пас лу га”, — ад зна ча ец ца 
на сай це-ка та ло гу бе ла ру ска моў на га біз не-
су „Свае”.

Аляк сандр ЯКІ МЮК

да дзе на маг чы масць быць бур га міст рам 
у на ступ ным го дзе, а аб гэ тым вы ра шаць 
жы ха ры Гай наў кі, і ка лі па сту піць пра шэн-
не аб даз во ле ар га ні за ваць марш па мя ці 
вык ля тых жаў не раў, я ўжо за раз за яў ляю, 
што пры му ад моў нае ра шэн не, — га ва-
рыў бур га містр Гай наў кі Ежы Сі рак.

— За раз хут ка ска ра ча ец ца лік жы ха роў 
Гай наў ска га па ве та, дзе бе ла ру сы скла да-
юць больш за па ло ву на сель ні цтва, што 
не пас рэд на звя за на з гас па дар чым раз-
віц цём рэ гі ё на Бе ла веж скай пуш чы. Мы 
хо чам, каб гас па дар чае раз віц цё на ша га 
рэ гі ё на бы ло спа лу ча на з ахо вай Бе ла веж-
скай пуш чы, бо ра ней шыя пра па но вы за-
бы ва лі ся пра лю дзей, якія жы вуць у пуш чы 
і яе на ва кол лі, — га ва рыў ва я вод скі рад ны 
Ула дзі мір Пят ро чук, у мі ну лым ста ра ста 
Гай наў ска га па ве та. За клі каў ён кі ру ю чых 
кра і най вяр нуц ца да «Пра гра мы раз віц ця 
рэ гі ё на Бе ла веж скай пуш чы», якая пра дуг-
ледж ва ла вель мі вя лі кія фі нан са выя срод-
кі. Ула дзі мір Пят ро чук за пра па на ваў, а яго 
пра па но ву пад т ры маў бур га містр Гай наў кі 
Ежы Сі рак, каб Цэнтр бе ла ру скай куль ту-

ры быў ар га ні за ва ны ў Му зеі і ася род ку 
бе ла ру скай куль ту ры ў Гай наў цы. Прад-
стаў ні кі бе ла ру скіх ар га ні за цый, якія вы каз-
ва лі ся на гэ тую тэ му, Цэнтр бе ла ру скай 
куль ту ры ба чы лі ў Бе ла сто ку.

— Па коль кі бу ды нак для Цэн т ра бе ла ру-
скай куль ту ры мож на ку піць ці па бу да-
ваць, па ві нен ён зна хо дзіц ца ў Бе ла сто-
ку, дзе ёсць вы со как ва лі фі ка ва ныя на ву-
ко выя кад ры, — ска заў пас ля су стрэ чы 
пра фе сар Алег Ла ты шо нак.

У час спат кан ня га ва ры ла ся, што Аб’ яд-

нан не са маў ра даў еў ра рэ гі ё на «Бе ла-
веж ская пуш ча» на кі ра ва ла ад кры ты 
ліст, між ін шым, мар шал ку Сей ма РП 
Мар ку Кух цін ска му, каб у суп ра цоў ні цтве 
з мяс цо вы мі са маў ра да мі вып ра ца ваць 
дзе ян ні ў спра ве ахо вы Бе ла веж скай 
пуш чы і ўраў на ва жа на га раз віц ця яе рэ-
гі ё на. У час су стрэ чы ў Гай наў цы бы ла 
за яў ле на прось ба да чле наў мен шас най 
ка мі сіі пад тры маць гэ тую іні цы я ты ву.

— Лю дзі з на ша га рэ гі ё на вы яз джа юць 
у боль шыя га ра ды, у вы ні ку мен шае лік 
жы ха роў Гай наў ска га па ве та. Па трэб ны 

срод кі на раз віц цё на ша га рэ гі ё на. Та кія 
срод кі бы лі га ран та ва ны ў «Пра гра ме 
раз віц ця рэ гі ё на Бе ла веж скай пуш чы». 
У яе рам ках прад бач ва лі ся пры ро даз наў-
чы «Ка пер нік», які шмат ба ко ва па каз ваў 
бы пры ро ду Бе ла веж скай пуш чы ў яе 
роз ных пра я вах, бу до ва аду ка цый най 
сця жын кі, прак ла дзе най у вяр шы нях 
дрэў, і мно га ін шых іні цы я тыў. Пра гра ма 
пра дуг ледж ва ла бу до ву сет кі ад наў-
ляль ных кры ніц энер гіі, што да зво лі ла б 
Гай наў ска му па ве ту стаць энер ге тыч на 
не за леж ным, — га ва рыў ста ра ста Гай-
наў ска га па ве та Мі ра слаў Ра ма нюк.

Бы лы дэ пу тат Сей ма Яў ген Чык він пра-
па на ваў ка мі сіі, каб да па маг ла пры няць 
за кон аб вып ла це кам пен са цыі ах вя рам 
згур та ван няў, якія дзей ні ча лі на Бе ла-
сточ чы не і ў ін шых рэ гі ё нах Поль ш чы 
пас ля Дру гой су свет най вай ны. Дэ пу тат 
Сей ма Та маш Ці ма шэ віч зра біў за кід, 
што па чы на ю чы з 2016 го да, ка лі па мя-
ня ла ся пра вя чая Поль ш чай ка а лі цыя, 
па мен ша ла коль касць срод каў з дзяр ж-
бю джэ ту на дзей насць бе ла ру скай на цы-
я наль най мен шас ці ў Поль ш чы.

— З пра па ноў і заў ваг, якія мы тут па чу лі, 
на па ся джэн ні ка мі сіі ў Вар ша ве паў ста-
не кан цэп цыя да па мо гі для ся мі на цы я-
наль ных і эт ніч ных мен шас цей, якія жы-
вуць на Пад ляш шы, — за я ві ла стар шы ня 
Сей ма вай ка мі сіі на цы я наль ных і эт ніч-
ных мен шас цей Да ну та Пет ра шэў ская.

Тэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

1 працяг

Пра праб ле мы 
і пос пе хі 
бе ла ру саў 
Пад ляш ша
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Адгаданка АдгаданкаАдгаданка

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

(22.03. — 20.04.) Лёг ка не бу дзе, але пе ра мо-
жаш усе пе раш ко ды. Пас ля ін тэн сіў на га вы сіл-
ку ча кае ця бе са лод кая ўзна га ро да. Зро біш 
доб ры ін та рэс, бу дзеш мець доб рыя кан так ты. 
Хтось ці моц на ста ра ец ца за тваю ўва гу. Ра бі 
ра монт до ма. На спі не ад чу еш по дых кан ку рэн-
цыі, да ця бе на ват не да го няць. Вы ходзь, але не 
сту кай дзвя ры ма. З 11.05. мо жа ця бе ча каць 
неп ры ем ная раз мо ва. Спра віш ся з аба вяз ка мі 
пры пя ва ю чы, асаб лі ва там, дзе пат рэб ная во ля 
і ад ва га. Вый дзі з вір ту аль най рэ аль нас ці.
(21.04. — 21.05.) Доб ры мо мант для дзей нас-
ці. Мно ства энер гіі. Не мо жаш прай г раць! Ані 
стра ціць! У па ста ян ных па рах спа кой і мно га мі-
лых хві лін. Са мот ны Бык суст рэ не ка гось ці вар-
та га гра ху. Вы ходзь, ба люй, пры май гас цей. 
Бык з трэ цяй дэ ка ды мае най боль шае шчас це 
да лю дзей. Але 6-10.05. не ацэнь вай ні ко га, 
асаб лі ва па выг ля дзе і на пер шы па гляд, бо мо-
жаш вель мі па мы ліц ца. 7-11.05. мо жаш апы нуц-
ца пад чы ім сь ці на ці скам.
(22.05. — 22.06.) 6-8.05. уба чыш шан цы, каб 
на кім сь ці адыг рац ца, хто та бе доб ра за лез 
за ску ру. Да 12.05. мно ства ін тэ лек ту аль ных 
за нят каў і гуль няў. Бу дзеш вель мі пры ця галь-
ным для ін ша га по лу. Для пар т нё ра бу дзеш 
асаб лі ва ваб ным. Ка лі на ра дзіў ся ты ў трэ цяй 
дэ ка дзе, па ду май аб улас ным біз не се. 6-8.05. 
мо жаш спраў на кі нуць кеп скія звыч кі, асаб лі ва 
ні ка ты нізм.
(23.06. — 23.07.) Не спя шай ся з ра шэн ня мі, 
здай ся хут чэй на доб рыя вы пад кі. У тва іх ад-
но сі нах мя шае Марс у апа зі цыі, але тры гон 
Юпі тэ ра па мо жа та бе пе ра мож на выб лы тац ца 
з тур бот. 6-10.05. — най гор шы мо мант на лю-
боў ныя ра шэн ні (па ча кай да 19.05.). До сыць 
кеп скі час для ад но сін, най лепш зро біш не ан-
га жу ю чы ся ў кан ф лік ты, не слу ха ю чы плё так. 
З 11.05. мо жаш рас ча ра вац ца ў кім сь ці, ка го 
меў за сяб ру. Доўг з 7-11.05. прый дзец ца 
спла ціць (24-28.05.). Мно ства ра бо ты, ста рай-
ся пра ніш то на за быц ца.
(24.07. — 23.08.) Бу дзеш ам біт ны і кры ху не-
цяр п лі вы. Спра вы скла дуц ца няб ла га. 6-10.05. 
мо жаш су стрэць асо бу, якая сал жэ пра свой 
гра ма дзян скі стан; маг чы мы ра ман, але без 
бу ду чы ні. Пы тай ся ў бліз кіх, што ду ма юць пра 
роз ныя спра вы. На пра цы яш чэ не вы соў вай-
ся да пер ша га шэ ра гу. Вы бі рай ся на пры ро-
ду. З 10.05. мо жаш па зна ёміц ца з людзь мі, на 
якіх заў сё ды мож на раз ліч ваць. 7-11.05. не 
ста рай ся за ўсю ца ну да каз ваць, што ўсё ве-
да еш лепш.
(24.08. — 23.09.) 5-9.05. ад ва жыш ся здзей с-
ніць ад ну са сва іх мар. Зной дзеш вы хад з кож-
най сі ту а цыі. Ха ця ця пер ты ліш не ўраж лі вы 
і нер во вы. 6-8.05. мо гуць да ця бе тра піць тры-
вож ныя вест кі. Ка лі сам бу дзеш пат ра ба ваць 
да па мо гі, па ве да мі аб гэ тым бліз кіх. Сар дэч-
ныя спра вы — твая спе цы яль насць, асаб лі ва 
6-10.05. Ёсць ры зы ка, што прач неш ся по бач 
ма ла вя до май асо бы! Асо бы, якіх пад вёў бы лы 
пар т нёр, мо гуць на ім адыг рац ца 11-13.05. Мо-
жа, лепш па кі нуць мі ну лае, а за ся ро дзіц ца на 
бу ду чы ні? І сям’я мо жа ад чуць у гэ ты час, што 
па кі нуў ты яе на ба ка вых пу цях.
(24.09. — 23.10.) Ты ця пер моц ны не на жар ты 
пра ціў нік, пры тым поў ны кра сы. Шмат лю боў-
ных пра па ноў! З 11.05. у па рах, на ват згод ных 
і шчас лі вых, маг чы мы кры зіс з пад кус ван нем 
і ке пі ка мі. Ка лі хо чаш, каб на пра цы бы лі ла ды, 
мац ней ан га жуй ся ў ра бо ту і кам па ней скія ад-
но сі ны з ка лек ты вам.
(24.10. — 22.11.) Усё за ле жыць ад ця бе. 5-
9.05. уда дуц ца ра ман тыч ныя су стрэ чы. У па-
чуц цях мно га зме ніц ца на леп шае. Не тур буй-
ся пе рад пер шы мі суст рэ ча мі — усё пой дзе 
ўда ла. Сяб ры па куль ма юць для ця бе ма ла 
ча су. Ця пер лепш доб ра і сва бод на пра водзь 
час, не пе ра нап руж вай ся. Па ра бі ва кол ся бе 
па рад кі. З 11.05. хтось увой дзе та бе ў да ро гу 
і пе рак ры жуе пла ны; так са ма не ры зы куй з ін-
ве сты цы я мі.
(23.11. — 22.12.) Па куль за па воль тэмп жыц ця. 
Важ ныя спра вы і так удас ца та бе доб ра вы ра-
шыць. 6-10.05. штось ці мо жа та бе за мы ліць 
во чы — не раз ліч вай, што ўдас ца та бе змя ніць 
но ва га пар т нё ра. Не дай ся бе ўцяг нуць у ро-
зыг ры шы і кан ф лік ты з 11.05. Больш ад па чы-
вай, на бі рай сі лы, пра вер ціск кры ві.
(23.12. — 20.01.) 5-9.05. но выя за ці каў лен ні 
і зна ём ствы з ці ка вы мі людзь мі. 6-10.05. зва-
жай, каб не зра біць фаль шы ва га кро ку; шы-
ку юц ца лю боў ныя паст кі. Гля дзі, каб ця бе не 
вы ка ры ста лі (асаб лі ва ка лі ты на ро джа ны ў ІІ 
дэ ка дзе). З 11.05. не ра бі ні чо га на сваю шко-
ду. Ста рай ся са ма дыс цып лі на вац ца.
(21.01. — 19.02.) Усё ідзе ў доб рым на прам-
ку. Ад важ ныя энер гіч ныя дзе ян ні на суп раць 
пе раш ко дам. Але 7-11.05. пос пех ча кае тва іх 
пра ціў ні каў. У па чуц цях па ча кай з дэк ла ра цы я-
мі. Ад па чы нак ад пра фе сій ных праб лем зной-
дзеш до ма. Пе ра ка на еш ся, што там ця бе шчы-
ра ка ха юць і лю бяць. Су стрэ чы з сяб ра мі, пры-
я це ля мі, у вы пад ку нач ных ме ра пры ем стваў не 
шка дуй гро шай на так сі! На строй па пра віць 
фі зіч ны вы сі лак.
(20.02. — 21.03.) 6-9.05. вы я вяц ца твая твор-
часць і фан та зія. 7-11.05. вый дзеш з це ню 
і пра мо віш моц ным го ла сам. Але 6-10.05. 
мо гуць вы я віц ца так са ма скры ва ныя сак рэ ты 
і па мыл кі. Вы ра шаль ны час для па ры ў кры зі-
се. На пра цы па шы рай ве ды, пра вя рай ся бе 
на но вых па лет ках.

1. са ма лёт, яко му аэ рад ро мам мо жа 
быць ва да ём, 2. го рад на Дняп ры па між 
Го ме лем і Баб руй скам, 3. Віль гельм, пер-
шы сак ра тар ЦК КПБ у 1927-1928 га дах, 
4. ка ва лак бер вя на на па лі ва, 5. Мі хал 
Кле а фас, аў тар па ла не за „Раз ві тан не 
з Ра дзі май”, 6. дзяр жа ва фа ра о наў, 7. трэ-
цяя ад кан ца лі та ра ла цін ска га ал фа ві та, 
8. па ле ская ра ка, 9. род ап тыч на га шкла 
са сфе рыч най па вер х няй, 10. ма ці жон кі.

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

(ш)

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

Ад каз на ад га дан ку з 15 ну ма ра
Бок, ве ер, ду га, лоб, се ліш ча, таз, яз да.

Ра шэн не: Ча ла век без дру га што 
яда без со лі.

Кніж ныя ўзна га ро ды вы сы ла ем Анне 
Дэм’янюк з Бельска-Падляшскага і Ля-
во ну Федаруку з Рыбал. 
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24 кра са ві ка ў Пад ляш-
скай ва я вод скай уп ра ве 
ад бы ло ся вы яз ное па ся-
джэн не Сей ма вай ка мі сіі 
па спра вах на цы я наль ных 
і эт ніч ных мен шас цей. Па ся-
джэн не вя ла стар шы ня ка-
мі сіі Да ну та Пет ра шэў ская. 
На па чат ку за я ві ла яна, што 
спра вы на цы я наль ных мен-
шас цей ці ка вяць усіх чле наў 
ка мі сіі, і не ка то рыя з іх пры-
е ха лі, каб па слу хаць пра 
праб ле мы і спа дзя ван ні, 
прось бы і пра па но вы мен-
шас цей. У іх лі ку Шы ман 
Гі жынь скі — ві цэ-стар шы ня 
ка мі сіі, Ры шард Га ля — ві-
цэ-стар шы ня ка мі сіі, Ан на 
Ці холь ская, Эва Ка ло дзей, 
Бог дан Ля та сінь скі, Кшыш-
таф Глу хоў скі і Та маш Ці ма-
шэ віч. Пры сут ні ча лі так са ма 
пад ляш скі ва я во да Бог дан 
Паш коў скі, на мес нік ды рэк-
та ра дэ пар та мен та па спра-
вах ве ра выз нан няў і на цы я-
наль ных мен шас цей МУ СіА 
Тэ рэ са Кар ч ма рэк, пад ляш-
ская ку ра тар ас ве ты Бэ а та 
Пет руш ка і ін шыя.

Бог дан Паш коў скі пад к рэс ліў, што на-
ша ва я вод ства ня се яге лон скую спад чы ну 
шмат куль тур нас ці і на цы я наль най раз-
на род нас ці. Заў ва жыў, што ў су меж ных 
па мяш кан нях ва я вод скай уп ра вы ад бы ва-
ец ца Фе сты валь куль тур, у якім удзель ні ча-
юць і прад стаў ні кі мяс цо вых мен шас цей. 
Тра ды цы яй на ша га ва я вод ства з’яў ля ец ца 
адзін ства гра мад ства і на ма га ем ся ла дзіць 
тут су поль ную ра дзі му на шых гра ма дзян. 
Прад стаў ні цтва роз ных куль тур у на шым 
ва я вод стве зда ец ца быць най больш ба га-
тым у маш та бе кра і ны.

Тэ рэ са Кар ч ма рэк па ін фар ма ва ла, што 
на тэ ры то рыі Пад ляш ска га ва я вод ства 
пра жы вае сем на цы я наль ных мен шас цей 
ма гут нас цю звыш 47 ты сяч гра ма дзян, 
што скла дае 4% на сель ні цтва ва я вод ства; 
гэ ты па каз чык у ча ты ры ра зы боль шы за 
ся рэд ні та кі па каз чык у маш та бе кра і ны. 
У дзе ся ці гмі нах ва я вод ства пры нам сі 20% 
на сель ні цтва скла да юць мен шас ці, дзе 
мож на ўво дзіць да па мож ную мо ву. Най-
боль шы ад со так мен шас цей у Чы жоў скай 
гмі не — 76,5%... Гэ тыя па каз чы кі з 2011 го-
да, ка лі быў пра ве дзе ны агуль ны пе ра піс 
на сель ні цтва. Ці ка вае тут су па стаў лен не 
бю джэт ных вы дат каў на пад трым ку бе ла-
ру скай куль тур най то ес нас ці: у 2013 го дзе 
бы ло гэ та звыш 2200 ты сяч зло таў, у 2014 
го дзе — звыш 2384 ты сяч, у 2015 го дзе 
— звыш 2715 ты сяч, у 2016 го дзе — звыш 
2480 ты сяч, у 2017 го дзе — амаль 2338 
ты сяч, сё ле та — амаль 1630 ты сяч зло таў; 
апош няя кво та мае быць уз буй не на...

Пра аду ка цыю на цы я наль ных мен-
шас цей ра ска за ла пад ляш ская ку ра тар 
Бэ а та Пет руш ка. Мі ні стэр ства да фі нан-
соў вае пад руч ні кі для на ву чан ня мен-
шас цей. Вы да ван нем пад руч ні каў для 
бе ла ру скай аду ка цыі зай ма юц ца Згур та-
ван не АБ БА і Фонд імя кня зя Кан стан ці на 
Аст рож ска га.

Прад стаў нік ром скай мен шас ці заў ва-
жыў, што ром скія дзе ці ў вы ні ку не да стат-
ко ва га ве дан ня поль скай мо вы ча ста 
трап ля юць у спе цы яль ныя шко лы, ку ды 
іх кі ру юць пе да га гіч на-псі ха ла гіч ныя кан-
суль та цыі, у якіх ня ма ін ст ру мен таў для 
апыт ван ня ром скіх дзя цей. У Поль ш чы 
за ма ла асоб, якія маг лі б на ву чаць поль-
скай мо ве, як дру гой мо ве. У шко лах за-
ма ла асі стэн таў ром скай аду ка цыі, ня ма 
іх у лі ку школь ных шта таў.

Прад стаў ні ца яў рэй скай мен шас ці 
па на ра ка ла на ад сут насць па мяш кан ня. 

Прад стаў нік та тар скай мен шас ці за клі-
каў да ахо вы та тар скіх мо гі лак. Ва я во да 
абя цаў за ці ка віць гэ ты мі спра ва мі ад па-
вед ныя ор га ны.

Ста ніс лаў Стан ке віч ад імя ром скай 
мен шас ці пра сіў па мя таць пра прыз на-
ныя ЮНЕ СКА ром скія свя ты: 5 лі ста па да 
Дзень ром скай мо вы і 8 кра са ві ка — Між-
на род ны дзень ро маў. Зга даў так са ма 
пра роз ныя мар шы, якія нак лі ка юць на 
ро маў тры вож ныя аса цы я цыі з фа шыз-
мам і не а фа шыз мам. Мен шас ная гра мад-
скасць асаб лі ва ўстры во жа на і та му ці ха 

Пра мен шас ці 
ў Бе ла сто ку

на гад вае пра не ка то рыя з’я вы. Та кую 
тры во гу вы ка за ла так са ма прад стаў ні ца 
яў рэй скай мен шас ці, якой проз віш ча 
на зы ва ла ся ў хо дзе гэ тых мар шаў як асо-
бы ва ро жай Поль ш чы.

Яў ген Ва па, стар шы ня Бе ла ру ска га 
са ю за ў РП, звяр нуў ува гу на праб ле му 
аду ка цыі боль шас ці пра мен шас ці ў шко-
лах Пад ляш ска га ва я вод ства, так у шко-
лах, дзе мен шас ці ёсць, як і ў шко лах, 
дзе іх ня ма. Пра сіў так са ма, каб ін фар ма-

цыі пра на ву чан не бе ла ру скай мо вы бы лі 
да ступ ныя на пар та ле Пад ляш скай ку-
ра то рыі ас ве ты. Так са ма ка рыс на бы ло 
б, каб поль ская мо ладзь зна ё мі ла ся са 
шмат куль тур ным Пад ляш шам. Звяр нуў 
так са ма ўва гу на герб Бе ла сто ка і пат-
рэ бу аз на ям лен ня ма ла до га па ка лен ня 
з пры сут нас цю на ім не толь кі Ар ла, але 
і Па го ні. Пра пат рэ бу аду ка цыі пра та тар-
скую мен шасць згад ва лі так са ма і прад-
стаў ні кі гэ тай мен шас ці.

Яў ген Чык він, які шмат га доў як дэ пу-
тат Сей ма пра ца ваў у ка рысць мен шас-
цей, па дзя ка ваў чле нам ка мі сіі за за ці-
каў лен не спра ва мі мен шас цей. Бо пра 
мен шас ці не заў сё ды вя до ма боль шас ці. 
Пры га даў, што яш чэ ў па чат ках сва ёй 
пра цы ў Сей ме ста ві ла ся пы тан не, ці гра-
ма дзя нін Поль ш чы мае пра ва ак рэс ліць 
сваю на цы я наль насць ін шую чым поль-
ская. Бы лі та кія дэ пу та ты Сей ма, якія 
лі чы лі, што мен шас ці ў вы ні ку роз ных 
між дзяр жаў ных да моў, на пры клад нем цы 
ў вы ні ку па гад нен няў Гер ка з ула да мі 
ФРГ, па вы яз джа лі з Поль ш чы.

З га да мі ад бы лі ся ста ноў чыя зме ны 
ў мен та лі тэ це гра мад ства, заў ва жы ла 
стар шы ня ка мі сіі Да ну та Пет ра шэў ская.

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

 Ры шард Га ля, Бог дан Паш коў скі, 
Да ну та Пет ра шэў ская 

і Шы ман Гі жынь скі

 Ан на Ці холь ская, Эва Ка ло дзей 
і Та маш Ці ма шэ віч

 Януш Алек сан д ро віч і Ян Сы чэў скі


