
МЯСЦОВЫ ЧАС7 лютага 2020 г.16

24

РЭ ГIСТ РА ЦЫЙ НАЕ ПА СВЕД ЧАН НЕ № 15 
ад 17 лю та га 2009 го да вы да дзе на 

Мi нiс тэр ствам iн фар ма цыi Рэс пуб лi кi Бе ла русь.
За сна валь нi кi: Са вет Рэс пуб лi кi На цы я наль на га схо ду 
Рэс пуб лi кi Бе ла русь, Па ла та прад стаў нi коў На цы я наль-
на га схо ду Рэс пуб лi кi Бе ла русь, рэдакцыйна-выдавецкая 
ўстанова «Выдавецкі дом «Звяз да».

Дырэктар — галоўны рэдактар 
СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч.

Ад каз ны за вы пуск: АНУФРЫЕВА В. А. 

АД РАС РЭ ДАК ЦЫI: 
220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяль нiц ка га, 10 а.
КАН ТАКТ НЫ ТЭ ЛЕ ФОН 287 18 31; 
e-mail: info@zviazda.by
Га зе та ад дру ка ва на ў Рэс пуб лi кан скiм унi тар ным 
прад пры ем стве «Вы да вец тва «Бе ла рус кi Дом дру-
ку». ЛП № 02330/106 ад 03.04.2009. 220013, г. Мiнск, 
пр. Не за леж нас цi, 79. 

Ты раж 14.804.  Ну мар пад пi са ны ў 19.30
6 лютага 2020 года.

Выдавец — рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова 
«Выдавецкі дом «Звязда»

www.zviazda.by 
e-mail: info@zviazda.by

(для зваротаў): 
zvarot@zviazda.by

ШТО ХВА ЛЮЕ?

КАБ НЕ ПА ВЕ СІ ЛІ ЗА МОК
Жы ха ры Ба біч не хо чуць стра ціць 

адзі ную ў вёс цы гра мад скую ўста но ву
Не ка лі ў Ба бі чах, што на 
Брэстчыне, бы ла шко ла, быў 
ма га зін. Ця пер ня ма ні чо га, толь кі 
ў па мяш кан ні ра ней шай кра мы 
раз мя шча ец ца дом са цы яль ных 
па слуг. Апош ні ў Ка мя нец кім 
ра ё не. Ён слу жыць лю дзям 
мед пунк там, ка лі пры яз джае 
ўрач, за лай па ся джэн няў — 
ка лі пра во дзіц ца сход аль бо 
су стрэ ча з прад стаў ні ка мі роз ных 
служ баў, до мам куль ту ры — 
ка лі вы сту па юць са ма дзей ныя 
ар тыс ты. А ў ас тат нія дні гэ та 
са праўд ны клуб па ін та рэ сах для 
жы ха роў, якіх у вёс цы за ста ло ся 
тры дзя сят кі.

Мяс цо вая сла ву тасць
У гэ тым клу бе мы су стрэ лі 

яго кі раў ні цу Лі дзію Ша мя цюк і 
жы хар ку Ба біч Ва лян ці ну Пра-
ліс ка. Ва лян ці на Аляк санд раў-
на — мяс цо вая сла ву тасць. Яна 
ма люе, спя вае, пі ша вер шы-ска-
зан ні, пя чэ ка ра ваі. Яна ап ты міст, 
а яшчэ вя лі кі ама тар пры ро ды. 
Вяс ко вая жан чы на — са ма вуч ка, 
ма люе най час цей алоў кам, на ват 
ша ры ка вай руч кай. Не ка то рыя яе 
сю жэ ты на гад ва юць ані ма цый ны 
рад. Ба чыць пен сі я нер ка за ак-
ном бус лоў, якія толь кі вяр ну лі ся 
з вы раю на сваё гняз до, — і тут жа 
за ма лёў вае пту шак: як яны ста-
яць, на ват аб ды ма юц ца доў гі мі 
шы я мі, як па праў ля юць гняз до, 
як бу сел по тым но сіць ежу сва ёй 
сяб роў цы, што вы седж вае пту-
ша нят. Зла ма ла ся бя рэ зі на по бач 
з до мам — Ва лян ці на Аляк санд-
раў на яе тут жа за ма лёў вае ў аль-
бо ме, бо кар цін ка з гэ тым са мым 
дрэ вам ва ўсёй кра се ў яе ёсць.

— Усё жыц цё, коль кі ся бе па мя-
таю, ма люю, — рас каз вае жан чы-

на. — Ка лі бы ла ма ла дая, ча су веч-
на не ха па ла. Пра ца ва ла ў кал га се, 
дзя цей га да ва ла, свая гас па дар ка 
вя лі кая, адзін час тры ка ро вы з 
му жам тры ма лі. Але ўсё роў на... 
у тры га дзі ны но чы, у вы хад ныя, у 
свя ты за піс ва ла, за ма лёў ва ла. Бя-
гу, бы ва ла, у сваю род ную Мі ка ла-
еў шчы ну, па да ро зе ўба чу ака цыю, 
якая так пры го жа рас цві ла. Стаю 
ледзь не паў га дзі ны — лю бу ю ся, 
знаю, што по тым на ма люю, мо жа, 
яшчэ верш на пі шу.

А яшчэ Ва лян ці на Пра ліс-
ка спя вае. Згад вае, як не ка лі ў 
школь най са ма дзей нас ці бліс ку-
ча вы сту па ла на сцэ не. А по тым 
да баць коў пры еха лі са шко лы і 
му зыч на га ву чы лі шча, ра і лі ад-
пус ціць дач ку ву чыц ца ў Брэст. 
Але баць кі не маг лі са бе гэ та га 
да зво ліць, бо ста рэй шы сын ву-
чыў ся ў ін сты ту це ў Льво ве, трэ-
ба бы ло яму да па ма гаць. «Так і 
скон чы ла ся мая му зыч ная кар'-
е ра», — з іро ні яй згад вае пен сі я-
нер ка. Але ж яна не крыў дуе на 
баць коў: са ма не вель мі ха це ла 
з до му ад' яз джаць у го рад. Пас-
ля ся мі год кі да па ма га ла па гас-
па дар цы. Ра на вый шла за муж. 
Су сед прый шоў пас ля служ бы 
ў марф ло це — як уба чы ла яго ў 
бес ка зыр цы ды па ла са тай цяль-
няш цы, ёк ну ла сэр ца. Пра жы лі 
паў ве ка ра зам, дзя цей вы га да-
ва лі, да ча ка лі ся не толь кі ўну каў, 
але і праў ну каў.

Ця пер вось ад на. Та му час цей 
да стае сшы так з ра ней шы мі тво-
ра мі, больш пе ра чыт вае, чым за-
піс вае. Зга да ла, як ад ной чы муж 
рас каз ваў пра свай го баць ку, які 
не вяр нуў ся з вай ны. Ён та ды быў 
най мен шы ў сям'і. Ка лі пра во дзі лі 
баць ку, тры маў яго за ру ку — ду-
маў, ка лі бу дзе тры маць вель мі 

моц на, той не за хо ча ад пус каць 
і не сы дзе ад іх. А по тым не ве-
рыў па ха ван цы. Ча каў яго доў га. 
З та го апо ве ду яна на пі са ла доў гі 
верш-ска зан не. І пра чы та ла яго 
му жу толь кі адзін раз, бо да рос-
лы муж чы на вель мі рас стро іў ся, 
раз нер ва ваў ся, доў га не мог су-
па ко іц ца.

Але ж больш Ва лян ці на Аляк-
санд раў на пі ша не пра вай ну, 
а пра пры ро ду, гэ та заў-
сё ды бы ла лю бі мая тэ-
ма. І пі ша, вя до ма, не 
толь кі для ся бе. Шмат 
яе ма люн каў упры гож-
ва юць Дом са цы яль ных 
па слуг. Уба ку за ста лом 
ста іць ка ляд ная звяз да. 
Яе ўпры го жы ла і аздо бі-
ла Ва лян ці на Аляк санд-
раў на. Са ма дзей ныя 
ар тыс ты з ін шых вё сак 
ня рэд ка па зы ча юць.

Куль тур ны 
і ду хоў ны ачаг

— А коль кі ка ра ва яў 
на пяк ла на вя сел лі на ша 
Аляк санд раў на! — ка жа 
Лі дзія Ша мя цюк. — Сло-
вам, та ле на ві ты ча ла век 
та ле на ві ты ва ўсім.

Лі дзія Пят роў на, у мі-
ну лым на стаў ні ца па чат-
ко вых кла саў, — уме лы 
ар га ні за тар і па ста ноў шчык усіх 
ме ра пры ем стваў. Стар шы ня 
сель ска га Са ве та Вік тар Мі хай-
лоў скі рас ка заў, што ў ця пе раш-
нім клу бе вы сту па лі най леп шыя 
са ма дзей ныя ка лек ты вы ра ё на:

— У Ба бі чы ня прос та пры-
ехаць, сю ды яшчэ трэ ба тра піць. 
Па між ка лек ты ва мі на ват бы вае 
кан ку рэн цыя за вы ступ лен не ме-
на ві та ў Ба бі чах. Бо тут не прос та 
су стра ка юць гас цей, а рых ту юць 

са праўд нае шоу з бо ку гас па да-
роў. Лі дзія Пят роў на збя рэ ўсіх 
лю дзей, хто толь кі мо жа ста яць 
на на гах, пры хо дзяць і з су сед-
ніх вё сак. Для ар тыс таў ла дзяць 
цэ лую чай ную цы ры мо нію, су-
стра ка юць іх пі ра га мі. Ад ной-
чы з Жа бін кі пры ехаў ка лек тыў 
з 28 ча ла век. Ка лі ўба чы лі гэ ты 
бу ды нак бы ло га ма га зі на, кры-
ху су ме лі ся. Маў ляў, што гэ та за 
куль тур ная ўста но ва. А ка лі зай-
шлі, па га ва ры лі, па спя ва лі, то і 
ад' яз джаць не спя ша лі ся.

Адзі ную гра мад скую ўста но ву 
жан чы ны ўлад ка ва лі з лю боўю. 
На пад ло зе па сла ны вы тка ныя 
іх ру ка мі ход ні кі. Сце ны, ста лы 
ўпры гож ва юць вы шы ван кі, кар-
ці ны. На ват даў ніш нія фар туш кі 
сва іх ма ці і ба буль яны пры ма ца-
ва лі ў вы гля дзе не вя лі кай экс па-
зі цыі. Асоб ны ку ток пры све ча ны 
рэ лі гій най тэ ма ты цы — сю ды ж 
пры яз джае ай цец Мі ха іл з Трас-
ця ні цы, пра во дзіць гу тар кі, су-
стра ка ец ца з пры ха джа на мі, зу-
сім ста рых і ня мог лых спа вя дае, 
пе рад свя там Вя лі ка дня асвя чае 
ку лі чы. Так што ро лю куль тур на га 
і ду хоў на га ача га гэ ты дом цал-
кам вы кон вае. На ста ле за ўва-
жаю вя ліз ны аль бом пра цоў най 
сла вы з фо та здым ка мі.

Фо та здым кі, 
якія не зга рэ лі

Ці ка вая ака за ла ся яго гіс то-
рыя. Гэ тае фа та гра фіч нае свед-
чан не дзя сят каў га доў кал гас най 
ра бо ты вы ха пі лі ледзь не з агню. 
Ка лі ту тэй шы кал гас ска са ва лі, ці, 
пра віль ней ска заць, да лу чы лі да 
ін ша га, кан то ра збі ра ла ся вы яз-
джаць, да ку мен ты аль бо вы во-
зі лі, аль бо па лі лі. Вось у топ ку 

атры маў на кі ра ван не і гэ ты аль-
бом, яго ўжо пры нес лі ў ка цель-
ную, каб спа ліць. Але ж ка ча га ры 
па гар та лі, мо жа, ка го зна ё ма га 
на здым ках уба чы лі — і не здо ле-
лі кі нуць у агонь — ска за лі Лі дзіі 
Пят роў не, яна і за бра ла ра ры тэт. 
Ця пер той грун тоў ны аль бом у 
цвёр дым пе ра плё це ля жыць на 
па чэс ным мес цы. Мно гія дзе ці, 
уну кі бы лых кал гас ных пе ра-
да ві коў за хо дзяць па гля дзець. 
Не ка то рыя з да зво лу гас па дынь 
за бра лі фо та здым кі род ных — 
ака за ла ся, у іх ся мей ных ар хі вах 
не бы ло та кіх, дзе ма ла дыя ма ці 
аль бо баць ка сфа та гра фа ва ныя 
на сва іх ра бо чых мес цах.

Клуб ці дом — 
абы не за чы ні лі

Па вод ле да ку мен таў гэ ты дом 
на зы ва ец ца клу бам, бо зна хо-
дзіц ца на ба лан се ад дзе ла куль-
ту ры рай вы кан ка ма. І яго ама-
та ры хва лю юц ца, што ўста но ву 
мо гуць за крыць. Тым больш што 
га вор ка аб гэ тым вя ла ся.

На чаль нік ад дзе ла ідэа ла-

гіч най ра бо ты, куль ту ры і па 

спра вах мо ла дзі рай вы кан ка-

ма Мі ка лай ГРО МІК рас ка заў 
ка рэс пан дэн ту га зе ты, 
што ад ной чы ўжо пры-
яз джаў на сход у Ба бі чы, 
каб аб вяс ціць лю дзям, 
што клуб за кры ва ец ца:

— Гэ ту ўста но ву доб ра 
ве даю, бы ваў не раз на 
іх ме ра пры ем ствах, ка лі 
свя та вёс кі пра во дзі лі, 
на прык лад. Сю ды ж біб-
лі я тэч ны аў то бус раз на 
ме сяц пры яз джае, кні гі 
пры во зіць. Але ж уста но-
ва страт ная, пры ня тае ра-
шэн не яе за чы ніць. Толь кі 
як па га ва рыў з людзь мі, 
па гля дзеў у во чы гэ тым 
руп лі вым жан чы нам, па-
абя цаў ім яшчэ хоць на 
год клуб па кі нуць.

На раз ві тан не жы-
хар кі Ба біч пра сі лі мя не 
на пі саць у га зе це, каб іх 
уста но ву па кі ну лі. Не та-

кія ўжо вя лі кія гро шы на яе ўтры-
ман не вы дат коў ва юц ца на ват у 
маш та бах ра ё на. У край нім вы-
пад ку ай цец Мі ха іл га то вы ўзяць 
гэ ты дом пад кры ло царк вы, ка лі б 
пе рад алі яго бяз вы плат на аль бо 
за ад ну ба за вую ве лі чы ню. Бо ляг-
чэй за ўсё па ве сіць за мок і ска-
заць, што пы тан не вы ра ша на.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Ка мя нец кі ра ён.

Гэ ту ўста но ву 
доб ра ве даю, 

бы ваў не раз на іх 
ме ра пры ем ствах, ка лі 
свя та вёс кі пра во дзі лі, 
на прык лад. Сю ды ж 
біб лі я тэч ны аў то бус раз 
на ме сяц пры яз джае, 
кні гі пры во зіць. Але ж 
уста но ва страт ная, 
пры ня тае ра шэн не яе 
за чы ніць. Толь кі як 
па га ва рыў з людзь мі, 
па гля дзеў у во чы гэ тым 
руп лі вым жан чы нам, 
па абя цаў ім яшчэ хоць 
на год клуб па кі нуць.

Ва лян ці на ПРА ЛІС КА.

Лі дзія ША МЯ ЦЮК.


