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Наз ва гэ тай вёс кі 

Ма ла дзе чан ска га 

ра ё на на гад вае, што 

не ка лі пры ме тай 

па се лі шча з'яў ля ла ся 

пля бань — дом 

свя та ра по бач з 

хра мам. У якія 

ча сы та кая наз ва 

за ма ца ва ла ся — 

раз мо ва асоб ная. 

Але вя до ма, што 

пер шы драў ля ны 

бу ды нак мяс цо ва га 

кас цё ла на за гад 

вя лі ка га кня зя Аляк санд ра Яге лон чы ка па ча лі тут бу да ваць 

пры клад на ў 1500 го дзе.

Ста год дзі не па шка да ва лі ўзве дзе на га. Сён ня толь кі 

ад на па бу до ва 1880 го да маўк лі ва па гля дае з па гор ка на 

ма ляў ні чае на ва кол ле.

Ка лі ж па жа да е це зра біць эк скур сію ў мі ну лае — 

на ве дай це раз ме шча ны по бач цэнтр тра ды цый най куль ту ры 

і по бы ту. Вы ўба чы це ўзо ры мяс цо вых вы шы ва нак, глі ня на га 

по су ду, упры го жан няў з са лом кі, адзен не свя та роў 

і та га час ныя гас па дар чыя пры ла ды.

Пра што Пра што 
рас каз вае рас каз вае 

Пля баньПля бань

НА ўтра ве лых му рах ці шы ня,

Але ве рыць спа кою не вар та —

Тут на яве, ні бы та ў снах,

З-пад ка мен ня гля дзіць даў ні на,

Ра зам з ёй угля да ю ся ў заўт ра.

Скрозь ста год дзі ўспа мі наў пра мень

Асвят ляе бы лыя ча сі ны.

Не за крые ня па мяц тва цень

Дзень мі ну лы і заўт раш ні дзень,

Зма ца ва ныя лё сам адзі ным.
Яў ген ПЯ СЕЦ КІ.


