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Гіс то рыю мож на вы ву чаць, 
а мож на яе ад наў ляць 
і пра цяг ваць, як ак ты віс ты 
з вёс кі Но вае По ле, што 
ў Мін скім ра ё не. А ў гэ та га 
на се ле на га пунк та са праў ды 
ці ка вае мі ну лае.

Ма ён так у роз ныя ча сы на ле-
жаў роз ным зна ка мі тым асо бам: 
Агін скім, Ся ля вам. Апош нія яго 
гас па да ры — кня зі Друц кія-Лю-
бяц кія, пры якіх тут жы ло кры-
ху больш за дзя ся так ча ла век. 
А сён ня ў вёс цы на ліч ва ец ца 
амаль ты ся ча жы ха роў, і з кож-
ным го дам на се ле ны пункт пры-
рас тае на ва сё ла мі. Хтось ці куп-
ляе дом і пе ра яз джае на ле та з 
Мін ска, а нех та — на па ста ян нае 
мес ца жы хар ства. Ін шы атрым-
лі вае ўчас так і бу дуе ўлас нае 
жыл лё. Аб' яд наць лю дзей роз-
ных уз рос таў, по гля даў, ін та рэ-
саў у ад ну друж ную сям'ю, гра-
мад скую су поль насць імк нуц ца 
ак ты віст кі Лю боў Ер ма ко ва і Да-
р'я Чы бу е ва. Ме на ві та ім на ле-
жыць іні цы я ты ва зра біць свой 
кут утуль ным, кам форт ным для 
жыц ця куль тур ным цэнт рам.

— Мы не згод ныя з дум кай, 
што ўдас ка наль вац ца мож-
на ў го ра дзе, а ў вёс цы толь кі 
дэ гра да ваць, — лі чыць Лю боў 

Ер ма ко ва. — Па сут нас ці, гэ та 
дыс кры мі на цыя па пры кме це 
мес ца жы хар ства. У сель скай 
мяс цо вас ці лю дзі так са ма ма-
юць пра ва на тое, каб куль тур на 
ад па чы ваць, раз ві ваць спад чы-
ну, што за ста ла ся ад прод каў.

— Мы не маг лі ў Год ма лой 
ра дзі мы ста яць уба ку ад агуль-
на дзяр жаў ных за дач і ак тыў на 
ўклю чы лі ся ў ра бо ту па збо ры, 
апра цоў цы, сіс тэ ма ты за цыі гіс-
та рыч ных ма тэ ры я лаў. І на іх 
асно ве ства ра ем па зна валь ныя 
куль тур ныя аб' ек ты, — ус ту-
пае ў раз мо ву мас тач ка Да р'я 
Чы бу е ва. — Ра зам з жы ха ра мі 
рас пра ца ва лі ла га тып вёс кі, эс-
кіз сця га, за асно ву ўзя лі ве жу 

ся дзі бы Друц кіх-Лю бяц кіх, з 
якой мес ці чы ата я сам лі ва юць 
сваю вёс ку. У вы ні ку су мес най 
ра бо ты з'я віў ся ды зайн кар ты 
мяс тэч ка, са бра на гіс та рыч ная 
ін фар ма цыя, за рэ гіст ра ва ны 
ўлас ны сайт і створаны ста рон-
кі ў са цы яль ных сет ках. І ўсё гэ та 
за адзін толь кі год! Але мы хо-
чам як ма га больш па шы ра на і 
дас ка на ла прад ста віць на ша мі-
ну лае, рас ка заць пра та ле на ві-
тых лю дзей, ра мес ні каў, мяс цо-
выя тра ды цыі, прад пры ем ствы і 
ар га ні за цыі.

Да р'я пад во дзіць нас да стэн-
да, які знаходзіцца ў гіс та рыч-
ным цэнт ры вёс кі.

— Каб па ста віць яго, мы 
паў го да ха дзі лі па ка бі не тах. 
Ака за ла ся, праб ле ма тыч на. 
Адзін учас так зям лі на ле-
жыць сель ска гас па дар ча му 
ка ле джу. Ін шы — ма га зі ну. 
Ледзь ве знай шлі ма лень кі 
«ні чый ны» пя та чок. Стэнд бу-
дзе ўтрым лі ваць ін фар ма цыю 
пра гэ тую ся дзі бу, яе апош ня-
га гас па да ра Іе ра ні ма Друц-
ка га-Лю бяц ко га — над звы чай 
ці ка ва га ча ла ве ка, які ва ло даў 
жур на лісц кім та лен там, пі саў 
п'е сы. Ад ну з іх мы пла на ва-
лі па ста віць на сцэ не, якую 
збі ра лі ся ўзво дзіць. Але ж 
на шым ма рам не да вя ло ся 
здзейс ніц ца.

Спра ва ў тым, што ак ты віс ты 
рас чыс ці лі ста ры парк, які ні-
хто ні ко лі не пры бі раў. Вы вез лі 
не адзін пры чэп смец ця, част-
ко ва вы раў на ва лі тэ ры то рыю, 
а сель са вет аб ка сіў тра ву. Тут 
пла на ва ла ся дзі ця чая пля цоў-

ка, але зра біць яе не да зво лі лі, 
бо по бач да ро га: не бяс печ на 
для ма лых. Та му вы ра шы лі па-
ста віць кры тую аль тан ку-сцэ ну, 
дзе мер ка ва ла ся ста віць спек-
так лі, ла дзіць куль тур на-за-
баў ляль ныя ме ра пры ем ствы, 
вы стаў кі, пра во дзіць па каз 
ра бот ра мес ні каў, бо ў вёс цы 
ёсць свае на род ныя ўмель цы, 
мас та кі. Гро шы на яе ўзвя дзен-
не вы лу чыў Фонд мяс цо вых 
су поль нас цяў. За дум ва ла ся, 
што сцэ на бу дзе вы кла дзе на 
120 пліт ка мі і ўсе ах вот ныя жы-
ха ры аздо бяць іх ка мень чы ка-
мі і на ват гер ба мі свай го ро ду, 
сям'і, ка лі та кія ёсць. Але на 
ўзвя дзен не аб' ек та атры маць 
да звол не змаг лі, бо ён лі чыц-
ца ка пі таль най кан струк цы яй. 
На гэ тым мес цы пра вя лі свя ты 
«Ка ляд кі ў пар ку», «Гар бу зы і 
слі ма кі Но ва га По ля». Зра зу-
ме ла, што гар бу зы вы рошч вае 
шмат хто ў вёс цы. А пры чым 
тут слі ма кі? Аказ ва ец ца, кня зі 
Друц кія-Лю бец кія тры ма лі цэ-
лую фер му ві на град ных слі ма-
коў. І гэ тыя бес хры бет ныя з та го 
ча су жы вуць тут і, больш та го, 
рас паў сю дзі лі ся па ўсім на ва-
кол лі. Та му слі ма ко выя бя гі ста-
лі са праўд ным ві до ві шчам і для 
ма лых, і для ста рых. У пла нах 
ак ты віс таў вы печ ка здоб ных 
бу лак, якія фор май на гад ва-
юць слі ма ка.

У са мым раз га ры і ра бо ты 
па ўзвя дзен ні хат кі твор час ці. 
З ад во дам зям лі пад яе бы ло 
так са ма шмат праб лем. Да р'я 
Чы бу е ва да зво лі ла па ста віць 
збу да ван не на тэ ры то рыі, якая 
на ле жыць яе сям'і, лі та раль на 
ў ага ро дзе.

У Но вым По лі ня ма ні клу ба, 
ні біб лі я тэ кі. І гэ тая ха цін ка ста не 
цэнт рам ад па чын ку, твор час ці, 
куль ту ры, які аб' яд нае па ін та-
рэ сах лю дзей роз на га ўзрос ту. 
Ак ты віс ты тут пла ну юць ла дзіць 
мас тац кія вы стаў кі, май стар-
кла сы, «смач ныя» ве ча ры ны. 
На прык лад, ула даль ні кі ад ной 
з аг ра ся дзіб пя куць хлеб па ста-
ра даў ніх рэ цэп тах, фір мен ную 
пі цу. Яны ўжо пра во дзі лі для 
зем ля коў бяс плат ную дэ гус та-
цыю. Ёсць лю дзі, якія вы раб-
ля юць сы ры з ка зі на га ма ла ка. 
На огул у вёс цы шмат хто ва ло-
дае роз ны мі ві да мі ра мёст ваў, 
якія пе рад алі прод кі, і га то вы 
па дзя ліц ца май стэр ствам.

Вя до ма, боль шая част ка мяс-
цо вых жы ха роў пад трым лі ваюць 
ак ты віс таў. На іх ба ку і стар шы-
ня Га ран ска га сель вы кан ка ма 
Воль га Ан то нен ка. Ме на ві та яна 
ак тыў на ўдзель ні чае ў су бот ні ках 
по плеч са сва і мі зем ля ка мі, пад-
трым лі вае іх на ма ган ні. На жаль, 
зна хо дзяц ца і тыя, хто су праць 
ма ла дых за дзі рыс тых хлоп цаў і 
дзяў чат: маў ляў, ча го ім больш 
за ўсіх трэ ба, на вош та бу да ра-
жыць ці хае вяс ко вае жыц цё?!

Тым не менш у вёс цы ад чу-
ва юц ца пе ра ме ны. На вы ез дзе 
з на се ле на га пунк та па ста ві лі 
па пе рад жаль ны знак аб не бяс-
печ ным па ва ро це, улад ка ва лі 
пра ход да дзі ця ча га са да. Не па-
срэд на на агуль ных схо дах жы-
ха роў вы яў ля юц ца праб ле мы, 
пры ма юц ца зва ро ты ў роз ныя 
ін стан цыі. На прык лад, на ад ным 
та кім на род ным ве чы бы ло пры-
ня тае ра шэн не та ла кой узяц ца 
за доб ра ўпа рад ка ван не мяс-
тэч ка. На яго на ват за пра ша лі 
экс пер таў па сель скім раз віц ці. 
Па чаць вы ра шы лі з вы ха ван ня 
куль ту ры — куль ту ры на вя дзен-
ня па рад ку на зям лі, бы ту, па-
во дзін. А праб лем са праў ды ха-
пае: ня ма кры та га пры пын ку для 
транс пар ту, тра ту а раў або хоць 
ад сы па ных ба ка вых да ро жак — і 
гэта не бяс печ ная сі ту а цыя. Вя-
до ма, не ўсё мо гуць зра біць 
ак ты віс ты. У мно гіх пы тан нях ім 
не аб ход на пра фе сій ная да па мо-
га. Ра зам з тым шмат што ім пад 
сі лу, толь кі б не ста ві лі бар' е ры 
і не пе ра шка джа лі.

СІ ТУ А ЦЫЯ

ЭХ, 
ДА РО ГІ...
«Ужо не каль кі га доў мы 
не мо жам да ча кац ца, ка лі 
за ас фаль ту юць да ро гу Н-9824 
За су лле — Бя ро заў ка — Ко ла са ва, 
не ад на ра зо ва звяр та лі ся 
на конт гэ та га ў Стаўб цоў скі 
рай вы кан кам. Спра ва ў тым, што 
на во кал зна хо дзіц ца 48 дач ных 
та ва рыст ваў, у кож ным з іх ад 
70 да 400 участ каў. Ка лі ўлі чыць 
мяс цо выя вёс кі, то на гэ тай 
тэ ры то рыі пра жы ваюць у лет ні 
пе ры яд ка ля 3000 ча ла век. Гэ та 
адзі ная да ро га, па якой мож на 
да ехаць да пунк таў пры зна чэн ня, 
збо чыў шы з тра сы М-1», — та кі 
зва рот са Стаўб цоў ска га ра ё на 
атры ма ла рэ дак цыя.

За яў ні кі сцвяр джа юць, што ка-
лісь ці да ро га бы ла пад рых та ва ная 
для ўклад кі цвёр да га па крыц ця. Пра 
гэ та свед чыць пяс ча ная па душ ка. 
Але ру кі да рож ні каў так і не дай шлі 
да спра вы.

Па сло вах дач ні каў, на гэ тай да-
ро зе заў сё ды ажыў ле ны рух, кур сі-
ру юць марш рут ныя так сі, аў та ма бі-
лі, аў та кра ма, што дня тут ез дзяць на 
ве ла сі пе дах школь ні кі, бе га юць ма-
лыя дзе ці. Ра зам з тым ад сут ні ча юць 
«ля жа чыя па лі цэй скія», аба зна ча ныя 
пе ша ход ныя пе ра хо ды, асвят лен не, 
кры тыя пры пын кі з лаў ка мі. Толь кі 
на ўез дзе ўста ноў ле ны знак аб ме жа-
ван ня хут ка сці для аў та транс пар ту. 
Та му аў та ма бі лі мо гуць раз га няц ца 
да 100 кі ла мет раў у га дзі ну, што не-
бяс печ на для пе ша хо даў.

Стар шы ня ад на го з дач ных та ва-
рыст ваў не ад на ра зо ва звяр таў ся ў 
Стаўб цоў скі рай вы кан кам на конт 
ас фаль та ван ня аў та ма біль най да-
ро гі. Але кож ны раз атрым лі ваў ад-
каз у вус най і пісь мо вай фор ме, што 
пры спры яль ных умо вах на двор'я 
да рож ні кі пра фі лю юць да ро гу і бу-
дуць гэ та ра біць і ў да лей шым.

Яе са праў ды грэй дзі ру юць і раў-
ня юць. Ад нак, як сцвяр джа юць аў-
та ры ліс та, на ёй зноў і зноў з'яў ля-
юц ца ня роў на сці, вы бо і ны. Гра ма-
дзя не лі чаць, што бюд жэт ныя срод кі 
тра ціць на ла тан не да ро гі не ра цы я-
наль на. У су вя зі з ак тыў ным тра фі-
кам — па пры клад ных пад лі ках, да 
ты ся чы ма шын у ты дзень — да ро га 
пры хо дзіць у ра ней шы стан лі та-
раль на за не каль кі дзён. Праб ле му 
мож на вы ра шыць адзін раз і на заў-
сё ды за кошт цвёр да га па крыц ця.

Як рас тлу ма чы лі «МС» у ка му-
наль ным уні тар ным прад пры ем-
стве «Мінск аб лдар буд», агуль ная 
пра цяг ласць да ро гі Н-9824 За сул-
ле — Бя ро заў ка — Ко ла са ва 8,25 кі-
ла мет ра, у тым лі ку 1,6 кі ла мет ра 
за ас фаль та ва ны, ас тат ні ад рэ зак 
гра вій ны і ста іць на ба лан се КУП 
«Мінск аб лдар буд»-ДРБУ-135».

У кра і не дзей ні чае Дзяр жаў ная 
пра гра ма па раз віц ці і ўтры ман ні аў-
та ма біль ных да рог у Рэс пуб лі цы Бе-
ла русь на 2017—2020 га ды. Ме на ві та 
рай вы кан ка мы фар мі ру юць спі сы 
да рог на бу даў ніц тва, рэ кан струк-
цыю, ка пі таль ны і бя гу чы ра монт у 
рамках вы лу ча ных на гэ тыя мэ ты 
срод каў. У пер шую чар гу бя рэц ца да 
ўва гі на род на гас па дар чае і ад мі ніст-
ра цый нае зна чэн не мяс цо вых аў та-
ма біль ных да рог, іх экс плу а та цый ны 
склад нік. Зга да ная вы шэй да ро га не 
ўклю ча на ў пе ра лік тых, якія па тра-
бу юць пра вя дзен ня пер ша чар го вых 
ра бот па ас фаль та ван ні.

Чле нам дач ных та ва рыст ваў 
пра па ноў ва ла ся ўлад ка ваць да ро-
гу шля хам пры ват на-дзяр жаў на га 
парт нёр ства з до ле вым удзе лам. 
Та кія пры кла ды ў Мін скай воб лас ці 
ёсць. Але лю дзі не па га дзі лі ся.

ІНІ ЦЫ Я ТЫ ВА

ГАР БУ ЗЫ І СЛІ МА КІ 
НО ВА ГА ПО ЛЯ

Што пад сі лу сель скім ак ты віс там

У Но вым По лі ня ма 
ні клу ба, ні біб лі я тэ кі. 
І гэ тая ха цін ка ста не 
цэнт рам ад па чын ку, 
твор час ці, куль ту ры, 
які аб' яд нае па ін та рэ сах 
лю дзей роз на га ўзрос ту.

Матэрыялы падрыхтавала Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ, 
фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

Мы не маг лі 
ў Год ма лой 

ра дзі мы ста яць уба ку 
ад агуль на дзяр жаў ных 
за дач і ак тыў на 
ўклю чы лі ся ў ра бо ту 
па збо ры, апра цоў цы, 
сіс тэ ма ты за цыі 
гіс та рыч ных ма тэ ры я лаў. 
І на іх асно ве ства ра ем 
па зна валь ныя куль тур ныя 
аб' ек ты.


