
Як ак тыў ныя бе ла ру сы рэа лі-

зу юць са цы яль на знач ныя ідэі? 

Пра гэ та рас каз вае фо та вы ста ўка 

«Пра ек ты ў асо бах».

Ча ты ры га ды та му ад бы ла ся прэ-

зен та цыя пер ша га се зо на вы ста ўкі. За 

мі ну лы час лю дзі ў 23 га ра дах на шай 

кра і ны па зна ё мі лі ся з 71 гіс то ры яй пос-

пе ху. Сё ле та ж фо та мас так Юлія Мац-

ке віч прад ста ві ла гіс то рыі яшчэ 29 бе-

ла ру саў, у якіх бы лі ідэі і сме ласць, каб 

змя ніць да леп ша га свет вакол ся бе.

Кі раў нік прад стаў ніц тва ЕС у 

Бе ла ру сі Анд рэа ВІК ТА РЫН ад-

зна чы ла, што яна вель мі ра да маг-

чы мас ці па ка заць шы ро кай гра мад-

скас ці лю дзей, якія пры фі нан са вай 

пад трым цы Еў ра са ю за па ляп ша юць 

жыц цё ў бе ла рус кіх га ра дах. Спа-

да ры ня Вік тарын асаб лі ва ўхва лі ла 

вуч ня 9 кла са ся рэд няй шко лы № 8 

На ва по лац ка: Да ні іл Са вё нак іні цы-

я ваў уста ноў ку ліф та ў сва ёй шко ле. 

Вя до ма, яму да па ма га лі да рос лыя, 

але без на стой лі вас ці і ве ры ў пос пех 

школь ні ка ні чо га б не ад бы ло ся. Да ні іл 

даў мно гім вель мі важ ны ўрок: ка лі ча-

ла век пе ра соў ва ец ца ў ка ляс цы, гэ та 

не зна чыць, што ён ча гось ці не мо жа, 

прос та ро біць гэ та па-ін ша му.

«Тое, што вы ба чы це, гэ та не вя лі-

кая част ка на шай су мес най ра бо ты з 

гра мад скі мі ар га ні за цы я мі і ор га на мі 

мяс цо вай ула ды, — ад зна чы ла Анд рэа 

Вік та рын. — На ша мэ та — агуль ны мі 

на ма ган ня мі пра ца ваць на ка рысць Бе-

ла ру сі, па вя ліч ваць даб ра быт лю дзей. 

Я спа дзя ю ся, што на ша вы ста ва пад-

штурх не ін шых лю дзей стаць больш 

сме лы мі ў рэа лі за цыі сва іх пла наў, 

а мы да па мо жам».

На мес нік на чаль ні ка ўпраў лен ня 

агуль на еў ра пей ска га су пра цоў ніц-

тва МЗС Бе ла ру сі Дзміт рый ЕР МА-

ЛЮК вы ка заў па дзя ку кра і нам ЕС за 

фі нан са ван не пра ек таў і на зваў гэ тую 

вы ста ву тэ ры то ры яй пос пе ху. «Па між 

Бе ла рус сю і Еў ра са ю зам ёсць шмат 

знач ных, ці ка вых і рэа лі за ва ных 

пра ек таў, пра якія не заў сё ды ве дае 

шы ро кая гра мад скасць», — ска заў 

Дзміт рый Ер ма люк.

У Мін ску вы ста ва бу дзе пра ца ваць 

да 10 чэр ве ня, а по тым пач не свой 

шлях па 13 га ра дах на шай кра і ны.

Ак са на ЯНОЎСКАЯ
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Тры пы тан ні да ўла дыТры пы тан ні да ўла ды  

Стаў ка 
на чыс тую ва ду 
і доб рыя да ро гі
Ма гі лёў скі 

ра ён адзін 

з па спя хо вых у 

воб лас ці. Сё ле та 

спаў ня ец ца 

пяць га доў 

з та го мо ман ту, 

як ра ён ную 

ўла ду ўзна ча ліў 

аў та ры тэт ны 

і доб ра сум лен ны 

кі раў нік Ана толь 

ДУЦЬ КО. У яго ак ты ве ме даль «За пра цоў ныя 

за слу гі» і ор дэн Па ша ны. Пад час раз мо вы з ім 

мы да ве да лі ся, што змя ні ла ся ў жыц ці ра ё на 

апош нім ча сам і што ча кае яго на пе ра дзе.

— Ана толь Іва на віч, ка лі пры яз джа юць вы со кія 

гос ці, што вы ім у пер шую чар гу па каз ва е це?

— На шыя но выя фер мы па вы твор час ці ма ла ка і мя-

са. Па каз ва ем, як вы кон ва ец ца да ру чэн не Прэ зі дэн та 

Аляк санд ра Лу ка шэн кі па на вя дзен ні і пад тры ман ні 

па рад ку ў кож ным на се ле ным пунк це. У нас 276 на-

се ле ных пунк таў, і амаль да кож на га за апош нія пяць 

га доў мы дай шлі. Сён ня ў ра ё не пра цуе не каль кі адзі-

нак тэх ні кі па зно се ста рых бу дын каў і шэсць бры гад 

па зні шчэн ні пус та зел ля. Лес па ві нен быць там, дзе 

трэ ба, а на вор ных зем лях, якія за рас лі, ро бім рэ куль-

ты ва цыю і ўво дзім іх у се ва зва рот. Та му, ка лі нех та 

па жа дае па гля дзець, як у нас на во дзіц ца па ра дак, мы 

хоць за раз мо жам па ка заць на шы са мыя ад да ле ныя 

вёс кі — бры га ды па на вя дзен ні па рад ку пра цу юць і там. 

Вёс ка па він на вы гля даць куль тур на — мець доб рыя 

пад' ез ды, інф ра струк ту ру. І я са чу за тым, каб да ру чэн ні 

вы кон ва лі ся. З пя ці га дзін ра ні цы ўжо на ко лах, усё аб'-

ехаў, па гля дзеў і да вась мі га дзін пра вя ду не вя ліч кую 

на ра ду, усім вы ка жу свае за ўва гі.

— Вы вы зна ча е це па лі ты ку ра ё на. Што зроб ле на 

за пяць га доў ва ша га кі раў ніц тва та ко га, чым мо жа-

це га на рыц ца?

— Як ні бы ло цяж ка, мы ўвя лі шэсць ма лоч на та вар-

ных комп лек саў — гэ та адзін з кі рун каў на шай вы твор-

час ці, та му што ра ён сель ска гас па дар чы і трэ ба пра ца-

ваць па вы твор час ці ма ла ка. Ма ла ко і мя са сён ня — гэ та 

жы выя гро шы. Пе ра пра цоў шчы кі заў сё ды раз ліч ва юц-

ца, даў гоў ня ма. За пяць га доў пра вя лі «Да жын кі» ў 

ад да ле ных аг ра га рад ках, тых, якія за 50—60 кі ла мет раў 

ад Ма гі лё ва. За раз рых ту ем вёс ку За вад ская Сла ба да. 

Ро бім там да ро гі, доб ра ўпа рад коў ва ем тэ ры то рыю, каб 

лю дзі ба чы лі, што мы пра іх не за бы лі ся. Шмат пра цу-

ем над за ха ван нем кры ніц. Па бу да ва лі ку пе лі ў вёс цы 

Ду бін ка, аг ра га рад ку Су ха ры. За раз у пла нах зра біць 

ку пель і не вя ліч кую кап ліч ку ка ля вёс кі Хо на ва. Ёсць 

кры ніч ка і ў аг ра га рад ку Вен да раж. У нас падрыхтаваны 

план у гэ тым кі рун ку. За раз да па ма га ем бу да ваць ай цу 

Мі ка лаю храм на Буй ніц кім по лі. 

За да ча № 1 — за бяс пе чыць ра ён чыс тай ва дой, па-

бу да ваць сем стан цый абез жа лез ван ня і пяць свід ра він 

у Да шкаў цы, Су ха рах, Ні кі ці ні чах, Ка дзі не, Са лта наў цы, 

Маст ку і Вен да ра жы. На на ступ ны год мы цал кам за кры-

ем гэ тую пра гра му. А по тым возьмемся за да ро гі.

— Хто фі нан суе гэ тыя пра ек ты?

— Аб лас ны бюд жэт. Сё ле та так са ма па чы на ем па шы-

раць дзі ця чыя сад кі. Ужо ёсць да ку мен та цыя на пры бу-

до ву да іс ну ю ча га сад ка ў аг ра га рад ку Узы ход. З лі пе ня 

пач нём яе бу даў ніц тва. На чар зе дзі ця чы са док у Вей-

не. Аг ра га ра док рас це, бу ду юц ца да мы, па вя ліч ва ец ца 

коль касць сем' яў.

Лю дзі ў нас доб рыя, але тро хі раз бэ шча ныя, шмат 

утры ман скіх па ды хо даў. На тэ ры то рыі 172 са да вод чыя 

та ва рыст вы, дзе пра жы вае амаль 18 ты сяч га ра джан. 

Лю дзі ідуць на пры ём да мя не і па тра бу юць, каб я 

«па мі рыў» іх з су се дам, які «за лез на чу жую мя жу». 

Пры хо дзіц ца тлу ма чыць, што гэ тым зай ма ец ца не 

стар шы ня рай вы кан ка ма, а суд. Мы па він ны са мі на-

во дзіць па ра дак на мес цах. Пра вес ці сход са сва і мі 

су се дзя мі, каб да мо віц ца і зра біць ней кую кан тэй нер-

ную пля цоў ку або аб ка сіць тэ ры то рыю, пад фар ба ваць 

мас ток. Вось пры яз джаю ў вёс ку Га ра док, дзе жы вуць 

ад ны дач ні кі. За рас лі пус та зел лем так, што со рам на 

гля дзець. На вя лі ім па ра дак, су се дзі з ін шых вё сак 

уба чы лі і да вай тэ ле фа на ваць: а ка лі пры е дзе це да 

нас? А вось у ад да ле ных вёс ках на кшталт Дзяд коў, 

дзе жы вуць лю дзі больш ста ла га ўзрос ту, заў сё ды 

чыс та. Зя лё ны га зон чык, пад ко ша на — ма лай цы. Вось 

як трэ ба, а не ча каць, што прый дзе хтось ці і зро біць 

усё за ця бе.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ



СТО ГІС ТО РЫЙ, СТО ЛЁ САЎ

К
А ЛІ пе ра ліч ва юць вя до-

мых пісь мен ні каў, якія 

на ра дзі лі ся на Уз дзен-

шчы не, — ся род пер шых на-

зы ва юць Кан дра та Кра пі ву. 

Са праў ды, кож ны з нас лёг-

ка пры га дае хо ць бы не каль кі 

п'ес, ба ек, пра цы туе рад кі.

Зда ец ца, усё ўжо 

даў но за на та ва-

на і вы ву ча на, што 

да ты чыц ца бія гра-

фіі кла сі ка. Але яго 

пра праў нук Глеб 

Алек санд ро віч (ву-

чань мін скай гім на-

зіі № 23) па-свой му 

пра доў жыў вы ву чаць 

спад чы ну зна ка мі та-

га прод ка.

«Мін скія ад ра сы Кан дра та 

Кра пі вы» — так на зваў хло-

пец сваю на ву ко ва-да след-

чую ра бо ту. Ён удак лад ніў, 

у які час і дзе пра жы ваў у 

ста лі цы Кан драт Кра пі ва, з 

які мі спра ва мі, твор чы мі по-

шу ка мі быў звя за ны кож ны з 

гэ тых пе ры я даў жыц ця пісь-

мен ні ка. На ву ко вым кі раў ні-

ком юна га да след чы ка ста ла 

ўнуч ка Кан дра та Кра пі вы — 

кан ды дат мас тацт ва знаў-

ства Але на Атра хо віч.

Дня мі яны ра зам на ве да лі 

вёс ку Ні зок Уз дзен ска га ра ё-

на — ма лую ра дзі му Кан дра та 

Кра пі вы. Ха та, дзе на ра дзіў ся 

бу ду чы кла сік, зра зу ме ла, да 

на шых дзён не за ха ва ла ся. 

Але мес ца на якім яна ста я ла, 

тут ве дае кож ны.

Сваю на ву ко ва-да след-

чую ра бо ту Глеб пе ра даў 

у лі та ра тур ны му зей Кан-

дра та Кра пі вы Уз дзен скай 

ся рэд няй шко лы № 2 (там 

у фон дах за хоў ва ец ца 

250 рэд кіх экс па на таў). Але-

на Атра хо віч па да ры ла ко піі 

ар хіў ных да ку мен таў, кні гі 

Кан дра та Кра пі вы, ма люн кі 

мас та ка Ана то ля Алек санд-

ро ві ча да збор ні ка тво раў 

кла сі ка.

Па да рун кам для му-

зея ста ла і ка лек цыя фо-

та здым каў, якую да сла ла 

га зе та «Звяз да». Фа та гра-

фіі рас каз ва юць, як ге ро яў 

ба ек вя до ма га пісь мен ні ка 

ад люст роў ва юць юныя мас-

та кі, скульп та ры, май стры 

дэ ка ра тыў на-пры клад но га 

мас тац тва.

Яў ген ПЯ СЕЦ КІ. 

Фо та аў та ра



У ВЁС КУ 
ДА КРА ПІ ВЫ

Вы ста ўка пра цуе 
па 9 снеж ня 2018 го да

Мiнск — 29 мая — 10 чэр ве ня

Ва ло жын — 12 чэр ве ня — 24 чэр ве ня

Брас лаў — 26 чэр ве ня — 8 лi пе ня

На ва по лацк — 10 лi пе ня — 22 лi пе ня

Мсцi слаў — 24 лi пе ня — 5 жнiў ня

Жыт ка вi чы — 7 жнiў ня — 19 жнiў ня

Бя ро за — 21 жнiў ня — 2 ве рас ня

На ва гру дак — 4 ве рас ня — 16 ве рас ня

Шчу чын — 18 ве рас ня — 30 ве рас ня

Грод на — 2 каст рыч нi ка — 14 каст рыч нi ка

Брэст — 16 каст рыч нi ка — 28 каст рыч нi ка

Го мель — 30 каст рыч нi ка — 11 лiс та па да

Ма гi лёў — 13 лiс та па да — 25 лiс та па да

Вi цебск — 27 лiс та па да — 9 снеж ня

Му зей ма лой ра дзі мыМу зей ма лой ра дзі мы  

Тэ ры то рыя пос пе хуТэ ры то рыя пос пе ху  

Пра праў нук Глеб і ўнуч ка Але на ў вёс цы Ні зок.

Ра бо чы стол пісь мен ні ка ў экс па зі цыі 
края знаў ча га му зея Уз ды.

У ра ён ным му зеі за хоў ва ец ца 
рэд кі скульп тур ны парт рэт 

на род на га пісь мен ні ка БССР 
Кандрата Кра пі вы, які на род ны 

мас так БССР Заір Азгур 
ства рыў з ад па вед ным 
для абод вух кла сі каў 

доб ра зыч лі вым гу ма рам. У му зеі Уз дзен скай ся рэд няй шко лы № 2 за хоў ва юц ца тка ныя па ясы і брыль — рэ чы пісь мен ні ка.

На гэ тым мес цы ў вёс цы Ні зок ста я ла ха та, дзе на ра дзіў ся Кан драт Кра пі ва.


