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Яў ге нія Ва сі леў на лі та раль на 

фан та на ва ла ідэ я мі, ма ры ла ад-

крыць у Га ра дзі шчы му зей. Зям-

ляч ку пад тры маў мяс цо вы жы-

хар, кі раў нік бу даў ні чай фір мы 

Мі ка лай Гу ры но віч. Ра зам яны 

вы ра шы лі ства рыць не прос-

та му зей, а куль тур на-асвет ны 

комп лекс на ба зе бы лой па чат-

ко вай шко лы. Мі ка лай Іва на віч 

да па мог ад ра ман та ваць бу ды-

нак, які пус та ваў, пры хо дзіў у 

за ня пад. Але, як ка жуць, са-

доў нік зра зае са мыя пры го жыя 

квет кі, а ня бё сы за бі ра юць да 

ся бе най леп шых лю дзей. Спа-

чат ку не ста ла Яў ге ніі Ва сі леў-

ны, а ў хут кім ча се пай шоў у ін-

шы свет і Мі ка лай Гу ры но віч.

Пры жыц ці Яў ге нія Ва сі леў-

на не па спе ла да вес ці да кан-

ца сваю за ду му, акра мя та го, 

што са бра ла фо та здым кі жы-

ха роў вёс кі і афор мі ла іх у рам-

кі. Спра ву яе жыц ця вы ра шы лі 

пра доў жыць ста рас та вёс кі Га-

ра дзі шча Га лі на Грак і на стаў-

ні ца Бок шыц кай ся рэд няй шко-

лы На тал ля Бар то шык. Але для 

гэ та га не аб ход на бы ло знай сці 

срод кі. На тал ля Пят роў на скла-

ла біз нес-план і па да ла на кон-

курс пра ек таў у Між на род ны 

фонд пад трым кі мяс цо вых су-

поль нас цяў, які вы дзе ліў гро шы. 

Ды іх не аб ход на бы ло асво іць 

за паў го да — та кая ўмо ва. У ад-

ва рот ным вы пад ку срод кі на ле-

жа ла вяр нуць на зад. І па ча ла ся 

са праўд ная гон ка, каб па спець 

усё зра біць у азна ча ныя тэр мі-

ны. І гэ та ўда ло ся ца ной вя лі кіх 

вы сіл каў і на ма ган няў.

Акра мя трох му зей ных за-

лаў з экс па зі цы я мі тут улад ка-

ва лі яшчэ і эт на гра фіч ны па кой. 

У гэ тым цал кам за слу га пе да-

го га-фі ло ла га Ва лян ці ны Дзя-

шчэ ні. Ва лян ці на Ста ні сла ваў на 

мо жа пра ца ваць з лю бым ін стру-

мен там: і цвік пры біць, і шру бу 

за кру ціць, і неш та ад ра ман та-

ваць. Та му для афарм лен ня эт-

на гра фіч на га па коя не да вя ло ся 

звяр тац ца па да па мо гу ін шых. 

У экс па зі цыі шмат ці ка вых прад-

ме таў, якія ад люст роў ва юць 

по быт ме на ві та жы ха роў Га ра-

дзі шча. У пры ват нас ці, толь кі 

ў гэ тай мяс цо вас ці вы раб ля лі 

гу мо выя ча ра ві кі, так зва ныя 

гу мы. Не каль кі пар гэ та га ары-

гі наль на га абут ку ўда ло ся са-

браць з да па мо гай не абы яка вых 

лю дзей.

Дзе вят нац ца та га сту дзе ня мі-

ну ла га го да, на пя рэ дад ні 65-га-

до ва га юбі лею Яў ге ніі Сыць ко, 

ад бы ла ся прэ зен та цыя му зея для 

Фон ду. «Мы па сла лі Яў ге ніі Ва сі-

леў не на не ба па да ру нак, знак, 

што ма ру яе ажыц ця ві лі», — ка-

жа На тал ля Бар то шык.

А дзе вят нац ца та га мая 

прай шло ўра чыс тае ад крыц цё 

му зея. Са бра ла ся шмат гас цей: 

жы ха ры вёс кі, зем ля кі, якія жы-

вуць у роз ных кут ках Бе ла ру сі, 

прад стаў ні кі гра мад скас ці, мяс-

цо вай і ра ён най улад. Ад зві не лі 

ўра чыс тас ці і па ча лі ся буд ні...

Ства рыць му зей — ад-

на спра ва. Яго трэ ба яшчэ і 

ўтрым лі ваць. Для гэ та га не-

аб ход ныя срод кі, па ста ян ная 

кры ні ца фі нан са ван ня. Па-

пер шае, лю бы бу ды нак зі мой 

па тра буе ацяп лен ня, хо ць бы 

два ра зы на ты дзень. А гэ та не 

прос та вяс ко вая ха та, а му зей, 

дзе са бра ны гіс то ры ка-куль тур-

ныя каш тоў нас ці, для за ха ван-

ня якіх не аб ход ны спры яль ны 

тэм пе ра тур ны рэ жым. Інакш 

праз коль кі га доў яны ста нуць 

не пры год ны мі. Пер шыя сля ды 

раз бу рэн няў ужо пра яві лі ся: з-за 

хо ла ду, віль гот нас ці па ча лі пса-

вац ца ла мі на ва ныя да ку мен ты. 

З па лі вам ні хто не да па мог, не 

ад гук нуў ся на шмат лі кія прось-

бы. Дро вы для ацяп лен ня но вая 

ста рас та вёс кі Га лі на Ва дзі маў на 

Грак шу кае са ма. Яна не толь кі 

па ліць у печ цы, але і мые пад ло-

гу, пры бі рае снег у два ры, ле там 

ко сіць тра ву, а за элект рыч насць 

пла ціць са сва ёй кі шэ ні. Пе ра га-

рэ ла лям пач ка, са пса ва ла ся сіг-

на лі за цыя — май стар не бу дзе 

пра ца ваць за «дзя куй».

Бу ды нак му зея зна хо дзіц ца 

на ба лан се Бок шыц ка га сель-

са ве та. Але са праўд на га гас па-

да ра, які б нёс пер са наль ную 

ад каз насць за стан па мяш кан-

ня, гіс то ры ка-куль тур ныя каш-

тоў нас ці, ня ма.

Ула дзі мір ГАР БЕН КА, стар-

шы ня Бок шыц ка га сель вы-

кан ка ма тлу ма чыць: — Бу ды-

нак бы лой па чат ко вай шко лы, 

дзе ця пер зна хо дзіц ца му зей, 

быў у не пры гляд ным ста не, 

раз бу раў ся і пры зна чаў ся пад 

знос. Але бы лая ста рас та знай-

шла спон са раў, бы лых вуч няў 

гэ тай на ву чаль най уста но вы, 

якія да па маг лі ад ра ман та ваць 

бу ды нак. Дом утрым лі ва ец ца на 

ба лан се сель са ве та як жы лы. 

Пе ра вес ці яго ў не жы лы фонд 

праб ле ма тыч на. Акра мя та го, 

му зей не мае афі цый на га ста ту-

су. Для яго атры ман ня не аб ход-

на, каб ён стаў фі лі ялам ін ша га 

му зея. У гэ тым вы пад ку мож на 

га ва рыць аб стаў цы вартаўніка, 

за гад чы ка або ды рэк та ра. Ця-

пер пры гляд вае за му зе ем на ша 

ра бот ні ца — ста рас та вёс кі. 

Што да ты чыц ца ацяп лен ня, 

то ні хто не мае пра ва за бяс-

печ ваць дро ва мі бяс плат на. Іх 

мож на вы пі саць у ляс га се за 

гро шы.

Сель са вет па ста віў ага ро-

джу ва кол бу дын ка, ад ра ман-

та ваў ка ло дзеж у два ры. Чым 

змо жам, бу дзем да па ма гаць і ў 

да лей шым.

На тал ля Бар то шык і Ва лян-

ці на Дзя шчэ ня — прос та ва лан-

цё ры, якія доб ра ах вот на ўзя лі на 

ся бе цяж кую но шу, якая на іх і 

тры ма ец ца. У жан чын шмат ідэй 

і пла наў па да лей шым раз віц ці 

му зея. На прык лад, у пад соб ным 

па мяш кан ні аб ста ля ваць бе ла-

рус кую хат ку з усі мі ўлас ці вы-

мі ёй ат ры бу та мі, аб ста ноў кай, 

по бы та вы мі прад ме та мі. У Га-

ра дзі шчы па куль яшчэ жы вуць 

умель цы, якія ва ло да юць роз ны-

мі ві да мі ра мес ніц кай дзей нас ці. 

Ёсць лю дзі, якія пя куць хлеб па 

ста ра даў ніх рэ цэп тах, пля туць 

ко шы кі, вы шы ва юць кры жы кам і 

глад дзю, што на сён няш ні дзень 

рэд касць. Ёсць тыя, хто ва ло дае 

сак рэ та мі вы ра бу гу маў, ва лё-

нак. «Ха це ла ся б ства рыць пры 

му зеі шко лу ра мес ні каў», — ка-

жуць мае су раз моў ні цы.

Му зей мог бы стаць цэнт-

рам па тры я тыч на га вы ха ван ня 

школь ні каў, пад лет каў на пры-

кла дзе лю дзей, якія ўнес лі важ кі 

ўклад у раз віц цё ма лой ра дзі мы. 

Тут яны маг лі б вес ці да след чую 

дзей насць. Ва лян ці на Дзя шчэ-

ня, на прык лад, удзель ні ча ла ў 

кон кур се на ву ко ва-да след чых і 

твор чых ра бот «Тут род ныя тры-

ма юць ка ра ні» ў на мі на цыі «Гіс-

то рыя дзяр жа вы ў гіс то рыі ма ёй 

сям'і» і атры ма ла пер шае мес ца 

ў ра ё не. А ву ча ні ца На тал лі Пят-

роў ны Але ся Бар то шык па шы ла 

кас цюм дзяў чы ны-дры га ві чан кі і 

ста ла трэ цяй у кон кур се да след-

чых ра бот «Спад чы на Бе ла ру сі» 

ў на мі на цыі «Ма тэ ры яль ная куль-

ту ра».

— Пра ект за кон ча ны, і я ма гу 

ўсё кі нуць і пай сці, хо ць і пры кі-

пе ла да гэ та га му зея ўсім сэр-

цам і ду шой, — ка жа На тал ля 

Бар то шык. — Ха це ла ся б, каб 

ён жыў, ра да ваў лю дзей.

Ка лі, як не ў Год ма лой ра-

дзі мы, спа дзя вац ца, што гэ тыя 

сло вы бу дуць па чу тыя?

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

Кніж ныя лі да ры 
мі ну ла га го да

Най боль шая коль касць пра да дзе ных 

асоб ні каў з вы дан няў на бе ла рус кай мо-

ве ў 2018 го дзе ў кні гі «Дзі ця чы ат лас 

Бе ла ру сі».

Ста ла доб рай тра ды цы яй скла дан не рэй-

тын гаў про да жу кніг у сіс тэ ме ААТ «Бел кні га», 

ганд лё вая сет ка якой са мая буй ная ў на шай 

кра і не і скла дае бо лей як 100 кні гар няў. Най-

час цей па куп ні кі звяр та лі ся ле тась да «Дзі-

ця ча га ат ла са Бе ла ру сі» (Мінск, «Мас тац кая 

лі та ра ту ра») — і на бы лі 636 эк зэмп ля раў. На 

дру гім мес цы — «Гэ та Бе ла русь, дзет ка!», 

гэ та га вы дан ня пра да дзе на ў «Бел кні зе» 537 

асоб ні каў. У трой цы «пе ра мож цаў» — і ра ман 

Вік та ра Мар ці но ві ча «Ноч» (446 асоб ні каў 

кні гі пра да дзе на ў 2018 го дзе).

Што бо лей чы та юць бе ла ру сы з кла сі кі? 

Ра ма ны і апо вес ці Ула дзі мі ра Ка рат ке ві ча 

(най бо лей — «Дзі кае па ля ван не ка ра ля Ста-

ха»: на бы лі 308 асоб ні каў), «Но вую зям лю» 

Яку ба Ко ла са, «Мі кол ку-па ра во за» Мі ха ся 

Лынь ко ва. Па-ра ней ша му ў рэй тын гу 50 най-

боль шых про да жаў — шмат кніг, ад ра са ва-

ных дзі ця ча му чы та чу: «Мая мі лая ведзь ма» 

Ва ле рыя Га пе е ва, «У ба ры жы вуць сяб ры» 

Мі ко лы Бусь ко, «Пры го ды Ва сі Лай дач кі на» 

Ге на дзя Аў ла сен кі, «Каз кі сі ня во кай зям лі» 

Тац ця ны Да ма ро нак, «Мя не за вуць Лах нэс-

ка» Але ны Мас ла, «Прый дзі, дзень-за ла-

цень!» Паў ла Місь ко, «Шчод рая ва вёр ка» 

Ян кі Га лу бо ві ча, «Дзе да ва жа лей ка» Сяр гея 

Да ві до ві ча. Толь кі збор нік гіс то ры ка-края-

знаў чых апа вя дан няў Мі ко лы Ма ляў кі «Спад-

чы на, або Каб не стаць ман кур там» на бы лі 

179 па куп ні коў.

Сяр гей ШЫЧ КО.

Пунк ты су да кра нан няПунк ты су да кра нан ня

Ту рызм 
з пры цэ лам 
на бу ду чы ню

Ура чыс тая цы ры мо нія ад крыц ця Го да 

аду ка цыі Бе ла ру сі ў Кі таі ад бы ла ся ў 

Да ля нскім по лі тэх ніч ным уні вер сі тэ це.

«Су пра цоў ніц тва з Кі тай скай На род най 

Рэс пуб лі кай у аду ка цый най сфе ры з'яў ля ец ца 

для нас ад ным з пры яры тэт ных кі рун каў, — 

пад крэс ліў, ад кры ва ючы ме ра пры ем ства, 

мі ністр аду ка цыі Ігар КАР ПЕН КА. — Мы 

за ці каў ле ны ў да лей шым па шы рэн ні бе ла-

рус ка-кі тай скіх кан так таў, па сту паль ным 

на рошч ван ні між уні вер сі тэц ка га су пра цоў-

ніц тва, уза е ма дзе ян ні па між дзвю ма дзяр жа-

ва мі ў га лі не су мес най пад рых тоў кі кад раў. 

Але га лоў нае — у Год аду ка цыі Бе ла ру сі ў 

Кі таі мы ха це лі б ад крыць на шу кра і ну для 

прад стаў ні коў кі тай скіх на ву чаль ных уста ноў 

і гра ма дзян Кі тая, па зна ё міць іх з гас цін ным 

бе ла рус кім на ро дам, куль ту рай, гіс то ры яй і, 

вя до ма, з сіс тэ май аду ка цыі Бе ла ру сі».

Ігар Кар пен ка па ве да міў, што ў 2019 го дзе 

бу дзе рэа лі зоў вац ца пра гра ма аду ка цый на-

га ту рыз му «Аду ка цый ная кар та Бе ла ру сі», 

у хо дзе якой за пла на ва на пра вя дзен не азна-

ям лен чых ту раў для гра ма дзян, прад стаў ні коў 

кан са лтын га вых кам па ній, спе цы я лі за ва ных 

срод каў ма са вай ін фар ма цыі Кі тая ў бе ла рус-

кія ўста но вы аду ка цыі. Бу дуць ар га ні за ва ны 

ма ла дзёж ныя і сту дэнц кія аб ме ны, пра ве-

дзе ны ўза ем ныя прэ зен та цыі аду ка цый ных 

маг чы мас цяў Рэс пуб лі кі Бе ла русь і Кі тай скай 

На род най Рэс пуб лі кі.

У Бе ла ру сі на на цы я наль ным аду ка цый-

ным пар та ле бу дзе ство ра ны ін фар ма цый-

на-на ву чаль ны сег мент з весткамі аб сіс тэ ме 

аду ка цыі і куль ту ры Кі тая, весткамі для вы ву-

чэн ня кі тай скай мо вы, вы ні ка мі да сле да ван-

няў аб раз віц ці бе ла рус ка-кі тай скіх ад но сін.

Пла ну ец ца так са ма пра вя дзен не фо ру-

маў, фес ты ва ляў, кан фе рэн цый, се мі на раў, 

пры све ча ных куль ту ры і гіс то рыі Бе ла ру сі і 

Кі тая, лет ніх школ для сту дэн таў і школь ні каў, 

ін шых ме ра пры ем стваў, якія спры я юць уза-

ем най па зна валь нас ці на шых сіс тэм аду ка цыі 

і ак ты ві за цыі ўза е ма дзе ян ня дзвюх кра ін у 

сфе ры аду ка цыі.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

МУ ЗЕЙ ЁСЦЬ — 
ГАС ПА ДА РА НЯ МА

Вы пуск Га ра дзі шчан скай шко лы 1953/1954 го да.

У мас тац кай га ле рэі Мі ха і ла Са віц-

ка га пад пі са на па гад нен не аб пра вя-

дзен ні вы стаў кі «Еў ра пей скія ба я выя 

мас тац твы: ад куз ні Вул ка на да мас-

тац тва Мар са» ў рам ках куль тур най 

пра гра мы ІІ Еў ра пей скіх гуль няў 2019 

го да. Под пі сы пад да ку мен там па ста-

ві лі ды рэк тар дзяр жаў най уста но вы 

«Му зей гіс то рыі го ра да Мін ска» Га лі-

на Ла дзі са ва і стар шы ня фе дэ ра цыі 

гіс та рыч на га фех та ван ня Іта ліі, га на-

ро вы кон сул Рэс пуб лі кі Бе ла русь у 

Брэ шыі Ра бер та Го ці.

Ме на ві та ён пад тры маў ідэю бе ла рус-

кай ча ты рох ра зо вай алім пій скай чэм пі ён-

кі па фех та ван ні Але ны Бя ло вай пра вес ці 

пад час ІІ Еў ра пей скіх гуль няў уні каль ную 

вы стаў ку і па ка заль ныя вы ступ лен ні па гіс-

та рыч ным фех та ван ні — Іnvіtаtіоnаl Gаla 

Tоurnаmеnt. Hеmа іn thе Сulturаl Рrоgrаm 

оf 2nd Еurореаn Gаmеs Mіnsk 2019.

У хо дзе вы стаў кі, якая прой дзе ў Мін ску 

з 27 кра са ві ка да 10 ве рас ня 2019 го да, 

жы ха ры і гос ці бе ла рус кай ста лі цы змо-

гуць азна ё міц ца з уні каль най ка лек цыяй 

ста ра даў ніх кніг, шпаг і фех та валь ных 

ма сак.

— Ідэя вы стаў кі спа да ба ла ся дып ла ма-

тыч ным ін сты ту там, МЗС, Ды рэк цыі ІІ Еў-

ра пей скіх гуль няў. На да дзе ны мо мант гэ та 

ста не са мым зна ка вым пра ек там, ка лі-не-

будзь рэа лі за ва ным у гіс та рыч ным фех та-

ван ні ва ўсім све це. Ба я выя мас тац твы ў 

да дзе ным вы пад ку рас ка жуць пра Еў ро пу, 

па чы на ю чы з да гіс та рыч ных ча соў да ХХ 

ста год дзя, — рас ка заў Ра бер та Го ці.

— Су час нае спар тыў нае фех та ван не і гіс-

та рыч нае фех та ван не ма юць ад ны ка ра ні. 

Гіс та рыч нае фех та ван не ўвай шло ў між на-

род ную фе дэ ра цыю гэ та га ві ду спор ту і рас-

паў сю дзі ла ся па ўсім све це. Асаб лі вую па пу-

ляр насць гэ ты від за ва я ваў у Іта ліі. Пад час ІІ 

Еў ра пей скіх гуль няў мы ўба чым у Мін ску 150 

най леп шых май строў гіс та рыч на га фех та-

ван ня, — пад крэс лі ла Але на Бя ло ва.

На мес нік ды рэк та ра фон ду «Ды рэк цыя 

ІІ Еў ра пей скіх гуль няў 2019 го да» Ана толь 

Ко таў па цвер дзіў, што ар га ні за та ры ІІ Еў-

ра пей скіх гуль няў імк нуц ца з да па мо гай 

гіс та рыч на га фех та ван ня па ка заць су вязь 

ста год дзяў. «Гэ та больш, чым від спор ту. 

Гэ та куль тур ны і на ву ко вы пласт. Ме ра-

пры ем ства доб ра ўпіс ва ец ца ў агуль ную 

кан цэп цыю муль ты спар тыў на га фо ру му, 

па каз ва ю чы су вязь тра ды цый з су час-

нас цю. У ама та раў спор ту бу дзе вы дат-

ная маг чы масць у ін тэр ак тыў ным рэ жы ме 

па зна ё міц ца з ат мас фе рай, у якой за ра-

джа лі ся гэ тыя скла да ныя, але пры го жыя 

спа бор ніц твы. Ра зам з вы стаў кай, ці ка вы мі 

мо ман та мі ста нуць тур нір і ін тэр ак тыў. У ін-

тэр ак тыў ным фар ма це на вы стаў цы мож на 

бу дзе ўба чыць рэ кан стру я ва ныя ін тэр' еры 

ХІV—ХVІ ста год дзяў, у якіх пра хо дзі лі трэ-

ні роў кі і вы раб ляў ся ін вен тар. Акра мя та го, 

на плаз мен ных эк ра нах мож на бу дзе па на-

зі раць за асоб ны мі эле мен та мі гіс та рыч ных 

рэ кан струк цый».

Уні каль насць вы стаў кі па цвяр джае і 

той факт, што тут бу дуць прад стаў ле ны 

ма нуск рып ты, уз рост якіх боль шы за 500 

га доў.

Па ка заль ныя вы ступ лен ні май строў гіс-

та рыч на га фех та ван ня прой дуць у Верх нім 

го ра дзе з 22 да 23 чэр ве ня 2019 го да. 

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

ГІС ТА РЫЧ НАЕ ФЕХ ТА ВАН НЕ — 
У КУЛЬ ТУР НАЙ ПРА ГРА МЕ ІІ ЕЎ РА ПЕЙ СКІХ ГУЛЬ НЯЎ


