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Доб ра ба бу лі: згу бі ла ру ка віч ку, 
— се ла і звя за ла но вую, пры чым 
з за да валь нен нем, бо яна ўмее і 
лю біць вя заць.
А ней кая ін шая — шыць і вы шы-
ваць, ма ля ваць, га та ваць, вы-
рошч ваць га род ні ну...
Дзя ду лі ў іх так са ма не злом кі: 
го ра на ву чы ла ка го цяс ля рыць, 
ка го пчол да гля даць, ка го плес ці 
ка шы... Факт, што мно гія за ня так 
ма юць — спра ву для ду шы.
Ці ка ва, што на за слу жа ным ад па-
чын ку бу дзе ра біць су час ная мо-
ладзь — па-ра ней ша му ся дзець у 
ін тэр нэ це?

Ім не да го дзіш
Ра ні ца. Кух ня. Сня да нак. За ста лом — 

трое.
— То мач ка, неш та сён ня чай не та кі? — 

ня сме ла пы та ец ца муж.
— Яшчэ што вы ду май! — абу ра ец ца 

жон ка. — Ча му гэ та ён не та кі? Пі да вай!
Муж, бед ны, мор шчыц ца, кры віц ца, 

але ж п'е. Што праў да — не ўвесь, бо 
ўрэш це ўсё ж ад соў вае свой ку бак, дзя-
куе за сня да нак і вы ла зіць з-за ста ла.

Жон ка за ста ец ца: ся дзіць, да пі вае 
сваю гар ба ту, каш туе («Ну што яму не 
так?») му жа ву і тут жа... вы плёў вае, бо 
чай стра шэн на... са лё ны.

Гэ та яна так «па са ла дзі ла», гэ та яна 
«пра мах ну ла ся» лы жач кай. Але ж ві на-
ва ты ўсё роў на муж, бо...

— Ну, не му жык ён! Даль бог! — на-
ра кае ка бе та. — Му жык — той са лё ную 
гар ба ту не піў бы! І не змаў чаў бы... Ён 
хоць адзін раз узяў бы ды стук нуў ку ла-
ком па ста ле! А гэ ты... Цям ця-лям ця ён, 
не да рэ ка... Ну праў да ж?

Трэ ці з за столь ні каў, які ўсё гэ та ба-
чыў і чуў, у во чы ёй адка заў:

— Праў да.
А по тым за во чы да даў:
— Лі хая жон ка ў хат цы, як ску ла на...
Вы зда га да лі ся, дзе?

Па ра ле лі
Не ка лі з аса ло дай чы та ла кні гу Аляк-

сея Кар пю ка «Раз ві тан не з ілю зі я мі». 
Ця пер — ці не з та кой жа — чы таю Ула-
дзі мі ра Поз не ра: ён так са ма раз віт ва ец-
ца — ужо са сва і мі, шчы ра, як на ду ху, 
рас каз вае пра ся бе, пра час і Ра сію.

Адзін эпі зод, пры чым з ша ра го вых: 
не дзе ў 2005-м (два нац цаць га доў та-
му) спа дар Поз нер пры ля цеў з Маск вы ў 
Нью-Ёрк і па да ро зе ў га тэль за ўва жыў, 
што знік яго паш парт.

На заўт ра ж ён па ве да міў пра гэ та ў 
Паш парт ны цэнтр і да лей до сыць пад-
ра бяз на апіс вае, да ка го там звяр таў ся, 
коль кі ча каў, на якім па вер се і ў якім 
акен цы за паў няў пра па на ва ны бланк, 
як зда бы ваў ксе ра ко пію да ку мен та аб 
гра ма дзян стве, а по тым вы свет лі ла ся, 
што па трэ бен ары гі нал, а той у Маск ве 
і ту ды не вы ле ціш без паш пар та... На 
вось гэта яму ад ка за лі, што ёсць яшчэ 
адзін ары гі нал — у Ва шынг то не, і яго 
пры шлюць ад туль, але тое бу дзе каш-
та ваць 90 до ла раў.

Ча ла век без паш пар та зга дзіў ся б 
за пла ціць ку ды бо лей! І на ступ ным ра-
зам прый сці праз ты дзень ці на ват праз 
ме сяц...

Яму пры зна чы лі су стрэ чу на 15 га дзін 
та го са ма га дня і роў на ў 15 па пра сі лі 
рас пі сац ца — у атры ман ні... но ва га паш-
пар та. «Сэр, я не ма гу па да браць сло вы, 
каб вы ка заць вам сваю ўдзяч насць за 
та кую ра бо ту, — ска заў яго ўла даль нік. 
— Я вель мі ўра жа ны!»

На што чы ноў нік — трэ ба ра зу мець, 
не ба ча чы ў тым ні чо га не звы чай на га — 
вель мі сур' ёз на ад ка заў: «Сэр, вы пла ці-
це за гэ та па да ткі»...

Мы — у Бе ла ру сі, у Ра сіі — іх пла цім 
так са ма.

Ці ка ва, за коль кі дзён тут ад на ві лі б 
стра ча ны паш парт?

Ге роі на ша га ча су
Ні нач ка во зіць эк скур сіі — па роз ных 

га ра дах ды мяс тэч ках.
Пе хам, бы вае, во дзіць так са ма: най-

час цей — па цэнт ры ста лі цы, па ву лі цах 
Марк са (бы лой Пад гор най), Эн гель са 
(Да мі ні кан скай), Ле ні на (Фран цыс кан-
скай ды Гу бер на тар скай)... І рас каз вае 
та ды, і па каз вае, і пы тае...

На до ечы, на прык лад — у дзя цей:
— Што вы ве да е це пра Ле ні на?
Ака за ла ся, што ні хто і ні чо га. А ка-

лі дак лад ней — адзін хлоп чык і адзін 

анек дот, праў да, пра дзвюх сяст ры чак, 
што жы лі на ву лі цы Ле ні на. І ста рэй шая 
гэ тым вель мі га на ры ла ся, а ма лод шая 
на ад ва рот — пла ка ла, та му, што Ле ні на 
ву лі ца ёсць, а вось яе, Све ці най — ча-
мусь ці ня ма.

Каб ве да лі...
Го рад, май стэр ня, над піс на сця не:
«Хо чаш да па маг чы ма ло му —

 зра бі ра зам з ім,
Хо чаш да па маг чы ста ро му — 

зра бі за мест яго,
Хо чаш да па маг чы май стру — 

не за мі най,
Хо чаш да па маг чы дур ню — сам та кі».
Як быц цам но ва га тут ні чо га — пра піс-

ныя іс ці ны. Але ж нех та сфар му ля ваў іх?
І тым са мым «уз бро іў» ін шых — на 

пер шы по гляд эле мен тар ным: ве дан нем, 
як жыць.

Шчас лі вы са бач ка
Ра ней на тым пад вор ку жыў нас ці бы-

ло не злі чо на — ка ро вы, ця ля ты, авеч кі, 
свін ні, ку ры, гу сі... Ця пер, на жаль, не 
тыя га ды, не тыя і сі лы: хі ба што ку ры 
за ста лі ся ды два ка ты.

— А вы яшчэ са бач ку ма ло га ўзя лі б, — 
ра іць гас па ды ні пя ці га до вая су сед ка.

— Не, дзі цят ка, — ад маў ля ец ца тая, 
— яго ж вы хоў ваць трэ ба, да гля даць, 
не чым кар міць...

— Гэ та — хі ба ра ні цай, — з ве дан-
нем спра вы тлу ма чыць дзяў чын ка. — А 
днём ка ва лак каў ба сы яму кі не це, дык 
ён і пад' есць...

Хто б су мня ваў ся?

«А в ос таль ном, 
прек рас ная маркиза...»

На бюд жэт ную фор му на ву чан ня Па-
лі на не па сту пі ла, ву чыць на плат ным 
— баць кі не ўзя лі ся: пай шла пра ца ваць 
— пра да вач кай у ма лень кую пры ват ную 
кра му, ка сір кай, афі цы янт кай.

Вось гэ та (як по тым даў ме ла ся) най-
боль шай па мыл кай бы ло, бо як раз та ды 
ёй спа да ба лі ся лёг кія гро шы і пры го жае 
жыц цё, як раз там, ма ю чы звыч ку ўсё за-
ядаць і за пі ваць, яна моц на рас паў не ла 
(каб па ху дзець, ней кі ду рань па ра іў ку-
рыць, яна ўзя ла ся, по тым пе ра ка на ла ся, 
што мар на, але кі нуць ужо не змаг ла)... 
Да та го ж, як раз там, у сва ім рэ ста ра не, 
яна па зна ё мі ла ся і на 12 доў гіх га доў 
сыш ла ся з хлоп цам, які ўрэш це ажа ніў-
ся з ін шай...

Зрэш ты, жыц цё ёсць жыц цё. У кож на га 
яно сваё і кож на га хоць не ку ды ды ўрэш це 
вы водзіць: Па лі на атры ма ла-та кі спе цы-
яль насць, знай шла пра цу і на ват зай ме-
ла аў та ры тэт. Ва ўся кім ра зе не па срэд ны 
на чаль нік не раз на зы ваў яе сва ёй пра вай 
ру кой... Што не маг ло не це шыць!

Для за сму чэн ня, праў да, так са ма 
пад ста ва бы ла, бо з ча сам дзеў ка ста-
ла за ўва жаць, што на гру жа юць яе ўсё 
больш і больш, а вось пла цяць — як раз 
на ад ва рот.

Спа чат ку гэ та прос та здзіў ля ла яе, по-
тым — абу ра ла (бо ня ма ж ні я кай спра-
вяд лі вас ці!), а ўрэш це — вы ве ла з ся бе, 
пры чым на столь кі, што за ка ці ла іс тэ ры ку, 
кі ну ла на стол за яву на зваль нен не...

Спа дзя ва ла ся, што пра віль на ўсё зра-
зу ме юць і гэ ту па пе ру, вя до ма, не пад пі-
шуць, бо не ду рань жа той на чаль нік — 
не бу дзе ён сек чы сваю пра вую ру ку?

А той — як по тым ска за лі — на ват 
во кам не мірг нуў, тут жа зволь ніў («па 
па гад нен ні ба коў»)...

Стрэс яшчэ той быў: ку ры ла цы гар ку 
за цы гар кай, пла ка ла, без снат вор на га 
не спа ла, спра ба ва ла піць. І па ра лель на 
(жыць жа за неш та трэ ба!) — шу каць са бе 
но вую ра бо ту: рас сы лаць рэ зю ме, ез дзіць 
да па тэн цый ных пра ца даў цаў. Хоць і без 
тол ку (ва ўся кім ра зе, па куль), бо хут ка 
пе ра ка на ла ся, што за раз на больш-менш 
пры ваб ныя мес цы не прос та на бі ра юць 
спе цы я ліс таў... Іх най перш вы бі ра юць — з 
лі ку ма ла дых, пры го жых, дып ла ма ва ных, 
па жа да на — зда ро вых (не знер ва ва ных), 
без шкод ных звы чак.

У дзеў кі ўсё гэ та бы ло, але... у мі ну-
лым ста год дзі.

Што за ста ло ся ў гэ тым?
До сыць яс нае ра зу мен не та го, што 

жыц цё ча ла ве ка ці не тая ж бе га вая да-
рож ка. І ка лі на ёй пра ма ру дзіць — не 
рва нуц ца з мес ца ў кар' ер аль бо не дзе 
ад стаць — то по тым ужо не да го ніш, бо... 
не па спе еш: ка рот кая ду жа дыс тан цыя.

А яшчэ — па чуц цё гу ма ру: ва ўся кім 
ра зе на пы тан не, як спра вы, яна ад каз-
вае сва ім пы тан нем:

— Вам праў ду ска заць?
— Па жа да на.
— А ма цю кац ца мож на?
— Не ха це ла ся б...
— Та ды — усё доб ра.

І ты, Брут?
У гра мад скім транс пар це не ка лі пра-

сцей бы ло: пра яз ны — звы чай ны, па пя-
ро вы — на ме сяц ку піў, у сум ку па ла жыў 
і спа кой на ез дзіш — пра неш та ду ма еш, 
на лю дзей гля дзіш аль бо чы та еш. Ця-
пер жа...

— Ваш пра яз ны, — зня чэў ку гу чыць 
над ву хам.

Спе хам згорт ваю га зе ту, да стаю бі-
лет, пры клад ваю да ней ка га кант ра лёр-
ска га «ва лі да та ра» і тут жа ўспа мі наю, 
што, за хо дзя чы ў са лон, за бы ла ся яго 
«ад зна чыць».

Жан чы на вы праў ляе гэ тую хі бу (ёй 
ба ла зе ня цяж ка ды і «служ ба»...), але ж 
пры гэ тым стро га па ву чае, што ў гра хах 
сва іх трэ ба пры зна вац ца ад ра зу.

...Яшчэ і кант ра лё ру?

Мес ца, дзе хо чац ца жыць
Хат ка бы ла не вя ліч кая, ста рэнь кая...
Му сіць, та му пас ля смер ці баць коў 

пра да ваць яе дзе ці не ста лі: па кі ну лі са-
бе, у якас ці пры стан ку — на той вы па дак, 
на прык лад, ка лі з'е дуц ца на мо гіл кі, аль-
бо ка лі нех та за хо ча пры ехаць у вёс ку, 
па ха дзіць у гры бы...

Мер ка ва ла ся так. Атры ма ла ся — тро-
хі іна чай: аў да веў шы, сю ды, на баць каў-
шчы ну, вяр нуў ся адзін з сы ноў. Здаў га-
рад скую ква тэ ру, па мя няў у ха це гні лыя 
пад ру бы, аб рэ заў сад, па са дзіў га род, 
за вёў ка та і са ба ку...

На до ечы ён у Мінск пры яз джаў, каб з 
ква та ран таў гро шы ўзяць. У два ры бы лыя 
друж ба кі спы ні лі. Уга ва ры лі вы піць, па га-
ма ніць, як не ка лі, па ду шах — па мя нуць 
яго ную Люд ку, а по тым — і за стац ца тут, у 
го ра дзе, у кам фор це, ну ха ця б на зі му...

— Не і яшчэ раз не, — ска заў уда-
вец, — бо тут, з ва мі, я праз ме сяц-дру гі 
за гну ся. А там, дасць Бог, яшчэ па жы ву 
— па ды хаю ле сам, па ха джу па зям лі, 
са ба ку свай го па гла джу.

...Сло ва пры ста нак, пры ста ні шча, па-
вод ле слоў ні ка — мес ца, дзе мож на пры-
стаць, пры пы ніц ца, пры ту ліц ца.

І най лепш, ві даць, на ра дзі ме?

Ча роў ная сі ла... сме ху
За га ва ры ў Мін ску — на вак за ле, у кра-

ме, у трам ваі — па-кі тай ску ці па-япон ску, 
на ця бе хі ба во кам кі нуць. За га ва ры ж (як 
мы з ка ле гам) па-бе ла рус ку — «усе ву шы 
тут». І во чы, зда ец ца, так са ма. Ва ўся кім 
ра зе дзядзь ка, што рас сеў ся па блі зу, гля-
дзіць, не мір га ю чы, ло віць кож нае слоў ца 
і пас ля чар го ва га ўсё ж зры ва ец ца:

— Вы, ка неш на, зві няй це, — ка жа на 
ўсю пля цоў ку трам вая, — але я ў бе ла рус-
кай шко ле ву чыў ся, у дзя рэў ні рос, і так, 
як вы, там ні хто не раз га ва ры ваў... «На са-
мрэч» ды «на са мрэч»... То жа мне — сло ва 
пры ду ма лі... А што яно азна чае, ка лі з трох 
час цей са ста іць: на, сам і рэч. Вешч, ка жу-
чы па-рус ку! А пры чым тут яна?!

Дзядзь ка абу ра ны, дзядзь ка пы тае і 
(гэ та ві да воч на) ча кае ад ка зу.

А што яму ска заць (тым больш — нам 
хут ка вы хо дзіць)? Што яго ная вёс ка і 
яго ная шко ла — гэ та мі ну лае ста год дзе 
(як мі ні мум, ка нец шас ці дзя ся тых) і што 
гэ та яшчэ не ўся Бе ла русь? Што сло вы 
на са мрэч (і на ват на са мперш) у мо ве 
ёсць і што дзя ліць іх на част кі (а тым 
больш пе ра кла даць) не трэ ба...

Рой ду мак — у мя не. У ка ле гі, як ба-
чу — толь кі ўсмеш ка:

— Ска жы це, — звяр та ец ца ён да 
дзядзь кі, — а ці бы ло ў ва шай вёс цы 
сло ва ўпо пе рак?

— А як жа, бы ло, — га на рыц ца той. 
— І ўздоўж бы ло, і ўпо пе рак...

— А яго па дзя ліць вы не спра ба ва лі?
— Не, — ні чо га не ра зу ме ю чы, га во-

рыць дзядзь ка.
— А вы па спра буй це — на тры част-

кі... Пры е дзе це да моў і па дзя лі це.
...Па са жы ры смя юц ца, мы вы хо дзім, 

дзядзь ка едзе і — маг чы ма — «дзе ліць».
Нех та не дур ны ка заў, што сме ху ба іц-

ца на ват той, хто не ба іц ца ні чо га.
Ва лян ці на ДОЎ НАР

dounar@zviazda.by

�

Прос тая мо ваПрос тая мо ва  ��
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с условиями по продаже недвижимого имущества, 
принадлежащего открытому акционерному обществу 

«МИНСКРЕМСТРОЙ»

Предмет торгов 
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продаваемого имущества)

«Помещение общественного питания № 1» об-
щей площадью 872,2 кв. м, расположенное по 
адресу: г. Минск, ул. Харьковская, д. 3А, пом.1 
(инв. номер в ЕГРНИ: 500/D-687650; назначе-
ние:  помещение общественного питания) 

Сведения о продавце
ОАО «Минскремстрой»,  ул. Интернациональная, 
5, 220030, г. Минск, телефон (017) 226-41-15

Сведения 
об организаторе торгов

Государственное предприятие «МГЦН», 
ул. К. Маркса, 39, к.10, 220030, г. Минск, теле-
фон (017) 327-05-62 

Начальная цена предмета 
торгов с учетом НДС, бел. руб. 

889 574,04 

Условие торгов 

Победитель торгов (покупатель) оплачивает 
вознаграждение за организацию и проведение 
торгов, включающее затраты на организацию 
и проведение результативного аукциона, в раз-
мере 2 процентов от цены продажи предмета 
торгов, указанной в протоколе о результатах 
торгов, в течение 3 рабочих дней со дня про-
ведения торгов

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной цены.
Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже иму-
щества, принадлежащего ОАО «Минскремстрой», утвержденным органи-
затором торгов.
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внесшие 
задаток, заключившие соглашение с организатором торгов о правах и обя-
занностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, а также 
представившие организатору торгов следующие документы:
заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором 
торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуще-
ством, порядком проведения аукциона (по форме, установленной организа-
тором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц  
и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юридических 
лиц); копию документа, подтверждающего внесение задатка; документы, 
подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) 
лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с по-
рядком проведения аукциона.
Задаток перечисляется на расчетный счет государственного предприятия 
«МГЦН» № 3012104971019 в региональной дирекции №700 по г. Минску и Мин-
ской области ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, код 153001369, УНП 190398583 
в срок, установленный для приема документов на участие в торгах.
Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение 
начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором 
торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до 
тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. 
Данный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена 
(цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и включает 
НДС. В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое 
имущество в соответствии с порядком проведения аукциона. 
В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление на 
участие в них подано только одним участником или для участия в них явился 
только один участник, предмет торгов продается этому участнику (покупателю) 
при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.
Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупа-
телем) заключается после предъявления копии платежных документов о 
перечислении суммы вознаграждения и подписывается в течение 10 рабо-
чих дней со дня проведения торгов.
Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществля-
ется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в до-
говоре купли-продажи. По согласованию с продавцом возможна рассрочка 
платежа.
Торги проводятся 13 февраля 2017 года в 15.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 
по вопросам участия в торгах осуществляются с 12.01.2017 по 09.02.2017 
включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятни-
цам – до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: 
(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);
(017) 200-99-78, (029) 350-46-23 (ОАО «Минскремстрой»).

АСТ РА МЕ ЧА ВА І АСТ РА МЕ ЧАЎ ЦЫ
У на шай кра і не вы хо дзіць больш за ты ся чу 

дру ка ва ных вы дан няў. «Аст ра ме чаў скі ру ка піс» — 
ці не з са мых ары гі наль ных

Брэсц кі ра ён ны края знаў чы аль ма нах, які вы дае Брэсц-
кі рай вы кан кам, ужо ўва хо дзіць у пя ці га до вую гіс то рыю 
сва ёй бія гра фіі. Уся го па ба чы ла свет 16 што квар таль-
ных вы пус каў гэ та га ад мыс ло ва га мас ме дыя.

У но вым, чац вёр тым за 2016 год, ну ма ры — ра ней шыя тра-
ды цый ныя руб ры кі «Аст ра ме ча ва і аст ра ме чаў цы», «На род ныя 
свя ты і звы чаі Бе рас цей шчы ны», «Ча роў ныя спе вы і пад ан ні 
спад чы ны», «Скарб ні ца на род ных та лен таў», «Лі та ра тур ная 
ся дзі ба», «Кніж ная за ла», «Ка ра ні», «Свят ло хрыс ці ян ства» і 
ін шыя. Рэ дак тар і ўкла даль нік аль ма на ха пісь мен нік Аляк сандр 
Вал ко віч вы бу доў вае пра сто ру вы дан ня та кім чы нам, што ўсе 
ці амаль усе ма тэ ры я лы ма юць да чы нен не да Брэсц ка га ра-
ё на, ва ко ліц Брэс та. Як і ра ней шыя вы пус кі, чац вёр ты (а ўво-
гу ле — шас нац ца ты) вы пуск аль ма на ха пры цяг вае шы ро кай і 
грун тоў най рас пра цоў кай фальк лор най, эт на гра фіч най тэм. Як 
прык лад — ар ты кул док та ра фі ла ла гіч ных на вук, пра фе са ра 
ка фед ры бе ла рус ка га лі та ра ту раз наў ства Брэсц ка га дзяр жаў-
на га ўні вер сі тэ та імя А.С. Пуш кі на Іны Швед «Мі ко ла — о, то 
був свя ток вя лі кі!», у якім ідзе раз мо ва пра ўша на ван не па мя ці 
свя ці це ля і цу да твор цы Мі ка лая (Свя то га Мі ка лая Цу да твор цы, 
Мі ка лая Мір лі кій ска га, Мі ка лая Угод ні ка). Апо вед да свед ча на-
га ву чо на га (і, між ін шым, на ву ко ва га кан суль тан та вы дан ня) 
па да ец ца ўні каль най фальк лор най, края знаў чай эк скур сі яй па 
роз ных па се лі шчах Бе рас цей шчы ны.

Вель мі ўваж лі вы «Аст ра ме чаў скі ру ка піс» да май строў дэ-
ка ра тыў на-пры клад ной твор час ці, ін сіт на га, на род на га мас-
тац тва. Да рэ чы, ся род тых, хто спры яе вы ха ду аль ма на ха ў 
свет, — і Брэсц кі ра ён ны дом ра мёст ваў.

Вар та за ўва жыць, што са праў ды ўні каль нае вы дан не, якое 
пра цуе на пад трым ку на род най куль ту ры, на род ных тра ды цый, 
ро біц ца зу сім не вя лі кі мі твор чы мі сі ла мі. У боль шай сту пе ні — 
на гра мад скіх па чат ках. І, ка неш не ж, ге не ра та рам, га лоў най 
твор чай, ар га ні за цый най сі лай у вы пус ку «Аст ра ме чаў ска га ру-
ка пі су» вы сту пае зга да ны ўжо Аляк сандр Вал ко віч. Член Са ю за 
пісь мен ні каў Бе ла ру сі, аў тар мно гіх кніг про зы і пуб лі цыс ты кі, 
ён пры клаў ня ма ла на ма ган няў для раз віц ця края знаў ча га вы-
дан ня, аб' яд наў ва кол яго са мых роз ных аў та раў. По руч з Інай 
Швед кан суль тан там «Аст ра ме чаў ска га ру ка пі су» вы сту пае 
док тар фі ла ла гіч ных на вук пра фе сар Адам Маль дзіс. Неад ной-
чы пра аль ма нах пі са лі ў аб лас ным і рэс пуб лі кан скім дру ку.

Кас тусь ЛЕШ НІ ЦА.


