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Га лоў най тэ май на ра ды ста ла 
сі ту а цыя, якая скла ла ся на буй
ней шых прад пры ем ствах Мін
пра ма. “Мы ўдак лад нім, чым яны 
жы вуць і, са мае га лоў нае, якой 
мы ба чым перс пек ты ву на гэ тых 
прад пры ем ствах”, — рас тлу ма
чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Ён на га даў, што не каль кі 
дзён та му пры няў з дак ла дам 
пер ша га ві цэпрэм’ е ра і Мі
ніст ра фі нан саў. На су стрэ чы 
з імі быў пра ана лі за ва ны стан 
спраў у крэ дыт нафі нан са вай 
сіс тэ ме, раз гле джа ны пы тан ні 
на паў няль нас ці бюд жэ ту. “Усе 
вель мі доб ра ра зу ме юць: чым 
эфек тыў ней ра бо та пра мыс
ло вых прад пры ем стваў, тым 
больш срод каў па сту піць у бюд
жэт. А зна чыць, дзяр жа ва змо
жа пра фі нан са ваць са цы яль ныя 
пра гра мы ў боль шым аб’ ёме. 
Мы, пра ана лі за ваў шы бюд жэт, 
не ба чым праб лем з фі нан са
ван нем асноў ных са цы яль ных 
ме ра пры ем стваў на гэ ты год, 
у тым лі ку і па за ра бот най пла
це. У су вя зі з гэ тым ста біль ная 
ра бо та пра мыс ло вас ці, асаб лі ва 
на шых буй ней шых прад пры ем
стваў, — кра е ву голь ны ка мень 
эка но мі кі кра і ны”, — пад крэс
ліў Кі раў нік дзяр жа вы.

“Трэ ба раз ліч ваць 
на свае сі лы” 

Прэ зі дэнт да даў, што бя
гу чы год пры нёс ня ма ла вы

пра ба ван няў: зза пан дэ міі ка
ра на ві ру са за кры лі ся мно гія 
рын кі, прак тыч на спы ніў ся 
паў на вар тас ны рух ка пі та лу 
і та ва раў, асаб лі ва па тых па
зі цы ях, якія вы раб ля юц ца ў 
Бе ла ру сі. Ця пер да гэ та га да
да ла ся і ня прос тая па лі тыч ная 
аб ста ноў ка ў дзяр жа ве, якую, 
па вод ле яго слоў, спра бу юць 
рас хіст ваць як знут ры, так і 
звон ку. “Уплыў гэ та га на ціс
ку на ўнут ры эка на міч ную 
сі ту а цыю ад чу ва ец ца, — за
явіў Аляк сандр Лу ка шэн ка. — 
Яшчэ раз ха чу пад крэс ліць: 
ні я кай бяз вы плат най да па мо гі 
нам ні хто не ака жа. Нам трэ ба 
раз ліч ваць на свае сі лы і маг
чы мас ці”.

Ва ўдзель ні каў на ра ды, перш 
за ўсё кі раў ні коў прад пры ем
стваў, Прэ зі дэнт па ці ка віў ся, 
якая ма раль напсі ха ла гіч ная 
аб ста ноў ка ў пра цоў ных ка лек
ты вах, як ідуць вы твор чыя пра
цэ сы і як склад ва ец ца сі ту а цыя 
з экс пар там пра дук цыі. “Збыт 
пра дук цыі — гэ та на ша клю ча
вая за да ча. Ад сюль і ва лю та, і 
курс руб ля і гэ так да лей. Нель
га ся дзець і ча каць, што нех та 
да нас прый дзе, вы стра іц ца ў 
чар гу пе рад ва ро та мі за во да і 
ку піць гэ тую пра дук цыю. Трэ
ба ва ру шыц ца са мім. Па трэб ны 
ме ры пад трым кі экс пар ту — 
мы іх аказ ва ем. Мо жа, яшчэ 
чымне будзь трэ ба да па маг

чы?” — спы таў Кі раў нік дзяр
жа вы.

Як ад зна чыў Аляк сандр Лу
ка шэн ка, па вы ні ках ся мі ме ся
цаў амаль усе га лі ны пра мыс
ло вас ці да ба ві лі ў тэм пах рос ту, 
зні жа юц ца за па сы га то вай пра
дук цыі. Вя до ма, гэ та ста ноў
чыя сіг на лы, ска заў ён. У той 
жа час Прэ зі дэнт па ці ка віў ся 
пра гно за мі, як прад пры ем ствы 
пла ну юць за вяр шыць 2020 год. 
“На ступ ны год — гэ та па ча так 
но вай пя ці год кі, ча го б нам ні 

каш та ва ла, трэ ба на пру жыц ца 
і на фі ні шы да ба віць”, — па
дагуль ніў бе ла рус кі лі дар.

“У на яў нас ці 
дып ла ма тыч ная вай на” 

“Мы сён ня ма ем у на яў нас ці 
пэў ны этап гіб рыд най, ска жам 
ад кры та, вай ны су праць Бе ла
ру сі. А як гэ та інакш на зваць? 
Срод кі ма са вай ін фар ма цыі і 
ін фар ма цый ная сфе ра пра сяк
ну та гэ тай ба раць бой, вай ной 
про ці бор ству ю чых ба коў. Дып

ла ма тыч ная бой ня су праць нас 
па ча ла ся і на са мым вы со кім уз
роў ні”, — звяр нуў ува гу Аляк
сандр Лу ка шэн ка.

Ён ад зна чыў, што “ня ста лыя 
су се дзі” Бе ла ру сі не толь кі ад
кры та за яў ля юць аб сва ёй па зі
цыі на конт паў тор ных вы ба раў 
у кра і не, але і па чы на юць умеш
вац ца ва ўнут ра ныя спра вы 
кра і ны, на ціс каць на дзяр жа ву. 
“У на яў нас ці дып ла ма тыч ная 
вай на”, — яшчэ раз пад крэс ліў 
Прэ зі дэнт. ➔ Стар. 3

Будаўніцтва Беларускай атамнай 
электрастанцыі надае новы 
імпульс для развіцця новых 
тэхналогій у краіне. І ўжо вядзецца 
падрыхтоўка спецыялістаў, якія 
будуць на ёй працаваць.

Сё ле та ў БНТУ на энер ге тыч ным 
фа куль тэ це ад кры лі но вую спе цы яль
насць “Пра ек та ван не ды экс плу а та цыя 
атам ных элект рыч ных стан цый”. Вы
кла дан не па но вай спе цы яль нас ці бу дзе 

вес ці ся на ка фед ры “Цеп ла выя элект
рыч ныя стан цыі”, якая ў са вец кую па ру 
су пра цоў ні ча ла з Ін сты ту там ядзер най 
энер ге ты кі АН БССР (ця пер “Аб’ яд на
ны ін сты тут энер ге тыч ных і ядзер ных 
да сле да ван няў — Сос ны”): ра зам рых
та ва лі спе цы я ліс таў для атам най га лі ны 
СССР. Пас ля рас па ду апош ня га ка фед ра 
вы пус ка ла спе цы я ліс таў для бе ла рус кіх 
цеп ла вых элект рыч ных стан цый (ЦЭС).

На но вую спе цы яль насць на бра
ны пер шыя 20 сту дэн таў. З за гад чы кам 
зга да най ка фед ры, док та рам тэх ніч ных 
на вук, пра фе са рам Мі ка ла ем Кар ніц кім 
мы су стра ка лі ся ў той дзень, ка лі ад бы
ва ла ся іх за лі чэн не. Мі ка лай Ба ры са віч 
не су мня ва ец ца, што ў перс пек ты ве сту
дэн таў на спе цы яль насць бу дуць на бі
раць і больш: “Сён ня на Бе лА ЭС пра цуе 
шмат спе цы я ліс таў зза мя жы, у пры

ват нас ці, з Ра сіі, Укра і ны і Літ вы. Ка лі 
прой дзе яе пуск, мно гія з іх вер нуц ца да
до му, а іх мес цы змо гуць за няць вы пуск
ні кі ка фед ры. Не вы клю ча на, што не ка
то рыя з ча сам ста нуць за па тра ба ва ныя 
на атам ных стан цы ях у Ра сіі ці Укра і
не”. Пра фе сар грун тоў на пад рых та ваў
ся да вы кла дан ня прад ме таў па но вай 
спе цы яль нас ці: у су аў тар стве з На тал
ляй За ру бі най ня даў на вы даў на ву чаль
ны да па мож нік “Турбинные установки 
ТЭС и АЭС. Устрой ство, эксплуатация 
и ре монт”. Да рэ чы, пра фе сі я на лы га во
раць, што тур бі ны на атам най і цеп ла
вых элект ра стан цы ях у не чым па доб ныя 
па між са бой. Та му вы пуск ні кі ка фед ры 
ра ней шых га доў так са ма змо гуць аб слу
гоў ваць тур бі ны і на АЭС.

Мі ка лай Кар ніц кі звяр тае ўва гу, што 
но вая спе цы яль насць не ўзнік ла на пус

тым мес цы: з 2008 го да на ка фед ры вя ло ся 
вы кла дан не па спе цы яль нас ці “Па ра тур
бін ныя ўста ноў кі атам ных элект рыч ных 
стан цый”. ➔ Стар. 7 
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Па тра ды цыі роз ныя дзяр жаў ныя 
кніж ныя вы да вец твы рых ту юць па
да рун кі да Дня бе ла рус ка га пісь мен
ства. Сё ле та — да свя та, ста лі цай 
яко га ста нуць Бя лы ні чы, на Ма гі лёў
шчы не. З на ві нак, вы да дзе ных з гэ тай 
на го ды, — збор нік “Ва сіль ко вае по ле 
Ай чы ны” ў се рыі “Бе ла русь лі та ра
тур ная” вы да вец тва “Мас тац кая лі та
ра ту ра” 

Вя до мы пісь мен нік, га лоў ны рэ
дак тар Бя лы ніц кай рай га зе ты “За ра 
над Друц цю” Мі хась Кар пе чан ка 
ўклаў рэ гі я наль ную ан та ло гію. Са
браў тво ры зем ля коў ці тых аў та раў, 
хто ў роз ныя га ды жыў і пра ца ваў 
у Бя лы ні чах, Бя лы ніц кім краі. Пад 
ад ной вок лад кай са бра ны паэ зія, 
про за, пуб лі цыс ты ка. Аў та ры: Зя
нон Фіш, Ва сіль Жуд ро, На тал ля 
Бат ра ко ва, Вя ча слаў Ка за ке віч, Мі
хась Кар пе чан ка, Ула дзі мір Ка роль, 
Вік тар Кун цэ віч, Зміт рок Ма ро заў, 
Аляк сандр Мель ні каў, Ва сіль Най
дзін, Юрый Не сця рэн ка, Мі ко ла 
Пад абед, Ры гор Са ро ка, Ос кар Кур
га наў, Вік тар Хаў ра то віч, Мі ко ла 
Це леш, Ян ка Ша ра хоў скі, Ры гор 
Яў се еў, Ві тольд Бя лы ніц кіБі ру ля, 
Алег Плін доў, Ва сіль Дзе ра вяш ка, 
Ала Вой ла ка ва, Мі хась Ра доў скі, 

Ан тон Шчы ры ца, Воль га Да ні ла ва, 
Па вел Да ні лаў, Ула дзі мір Се ры каў, 
Вік тар Су ха раў, Аляк сандр Ка ра
лен ка, Свят ла на Ма гі леў чык, Ле а нід 
Бе ка рэ віч, Ва ле рый Па лу да, Ге надзь 
Вы бар наў, Та мара Ра кіц кая, Фё дар 
Іг на то віч, Сяр гей Ска мей ка, Ула дзі
мір Ска мей ка.

Ці ка выя лё сы ў аў та раў “Ва сіль
ко ва га по ля Ай чы ны”. Ула дзі мір Ка
роль, на прык лад, за кон чыў Ле нін
град скі дзярж уні вер сі тэт, слу жыў 
у ва ен най авія цыі, аў тар кніг “В не бе 
России”, “Крылья Пе тер бур га”, “Воз
душ ная га вань Пе тер бур га”. Ос кар 
Кур га наў (са праўд нае імя: Якаў Іе ра
ме е віч Эс цер кін, 1907–1997) — лаў
рэ ат Ле нін скай прэ міі, сцэ на рыст вя
до ма га кі на філь ма “Освобождение”. 
На тал ля Бат ра ко ва жы ве ў Мін ску, 
і сён ня гэ та — адзін з най больш ты
раж ных пра за ікаў Бе ла ру сі. Вя ча слаў 
Ка за ке віч — па эт і лі та ра ту раз наў ца, 
які жы ве і пра цуе ў Япо ніі. Пра за ік 
Мі ко ла Це леш доў гі час жыў у ЗША.

Вар та на га даць, што “бя лы ніц кі” 
лі та ра тур намас тац кі збор нік пра
даў жае се рыю “Бе ла русь лі та ра тур
ная”, пры све ча ную роз ным рэ гі ё нам 
Бе ла ру сі. Вы да вец тва “Мас тац кая 
лі та ра ту ра”, якое доў гі час ру піц ца 
над се ры яй, за слу гоў вае са май вы со
кай ад зна кі. Бу дзем спа дзя вац ца, што 
пра ца над уні каль ным твор чым пра
ек там пра доў жыц ца і на да лей. Кож
ны з рэ гі ё наў, ра ё наў на шай ба га тай 
на та лен ты кра і ны за слу гоў вае та ко га 
вы дан ня.

МіколаБерлеж

Што кажуць паданні пра ўзнікненне назвы 
Бялынічы — гарадскога пасёлка, які 6 верасня 
стане сталіцай Дня беларускага пісьменства-2020 

Дзень бе ла рус ка га пісь мен ства сё ле та прой дзе пад ліч
бай XXVІІ, свя та спры яе па шы рэн ню леп шых тра ды цый 
на цы я наль най куль ту ры, дру ка ва на га сло ва, на шай ду хоў
нас ці. За сна ва на бы ло ў ма ла дой бе ла рус кай не за леж най 
дзяр жа ве ў 1994 го дзе. З та го ча су й ад зна ча ец ца што год: 
у пер шую ня дзе лю ве рас ня па ўсёй кра і не. А ста лі ца мі свя
та што год ста но вяц цца роз ныя гіс та рыч ныя й куль тур ныя 
цэнт ры Баць каў шчы ны, з які мі спа лу ча на жыц цё вя до мых 
дзея чаў кра і ны.

Бя лы ні чы ця пер — гэ та го рад на за ха дзе Ма гі лёў шчы
ны. Упер шы ню згад ва ец ца ў ле та пі сах пад 1577 го дам, 
але ж пад ан ні да но сяць вест кі пра больш даў нюю гіс то
рыю мяс тэч ка. Як пі саў вя до мы мо ва знаў ца, гіс то рык, па
лі тыч ны дзе яч Ян ка Стан ке віч (1891–1976), ужо са ма наз ва 
Бя лы ні чы свед чыць пра яе ста ра жыт насць: бо наз вы най
ста рэй шых бе ла рус кіх па се лі шчаў за кан чва юц ца на ічы. 
Па вод ле ж пад ан ня ў 1240 го дзе, ка лі хан Ба тый за ха піў 
Кі еў, не каль кі ма на хаў, ра ту ю чы жыц ці, узя лі з са бой ста
ра даў нюю ві зан тый скую іко ну й спа чат ку па Дняп ры, а по
тым па Дру ці пры плы лі да вы со кае га ры, па рос лай ле сам. 
На тым уз вы шшы й за сна ва лі ма нас тыр — з пра ва слаў най 
царк вой свя то га пра ро ка Ільі. Ад іко ны ж ноч чу зы хо дзі
ла свя чэн не, што да па ма га ла ма на хам ума ца вац ца ду хам, 
мець над зею на леп шую бу ду чы ню. Та ды, па вод ле пад ан
ня, і на ста лі для свя тых ай цоў на зям лі бе ла рус кай яс ныя 

дні й свет лыя (ці бе лыя) но чы. Да рэ чы, паўкра ін ску бе лая 
ноч — гэ та бі ла ніч. Адзін крок ад такога словазлучэння да 
Бя лы ні чаў! Ка жуць, праз пэў ны час па блі зу аб ра за па ча лі 
здзяйс няц ца цу ды. І пакаціўся па зям лі по га лас пра тое, 
а ў ма нас тыр пай шло ўсё больш па лом ні каў. Не ка то рыя 
з іх ся лі лі ся па блі зу. З ча сам па се лі шча й атры ма ла наз ву 
Бе лыя Но чы, ці Бя лы ні чы.

Той цу да твор ны аб раз, на жаль, знік у ча се Вя лі кай Ай
чын най вай ны — ра зам з ін шы мі каш тоў ны мі му зей ны мі 
ра ры тэ та мі, якія за хоў ва лі ся ў Ма гі лё ве. За са вец кім ча сам 
не аца леў і зга да ны ма нас тыр. Праў да, ця пер ёсць на дзея 
на яго нае ад ра джэн не: ужо за кла дзе ны пад му рак кап лі цы 
на Іль ін скай га ры, той са май, дзе ка лісь ці ста я ла царк ва. 
Мяр ку ец ца, вер нец ца ў го рад з Ма гі лё ва й за ха ва ная там 
фрэс ка з раз бу ра на га ма нас ты ра.

Га лоў ныя ўра чыс тас ці ў Бя лы ні чах, як пі са лі на шы ка
ле гі, прой дуць па ву лі цы Са вец кай, дзе раз мес цяц ца пяць 
тэ ма тыч ных зон. У 10ты сяч ным го ра дзе вя лі кія ра бо ты па 
пад рых тоў цы да Дня бе ла рус ка га пісь мен ства рас па ча лі ся 
ў ле таш нім ве рас ні: ка лі стар шы ня Бя лы ніц ка га рай вы
кан ка ма Ва сіль За ха ран ка ў Сло ні ме з рук ка ле гі атры маў 
вы мпел на пра ва пра вя дзен ня свя та. Рэ кан стру я ва на са мо 
га рад ское ася род дзе, ад ноў ле ны Дом куль ту ры, біб лі я тэ
ка, ін шыя са цы яль на знач ныя аб’ ек ты, жылыя дамы Бя
лы ні чаў. У пры ват нас ці, мяс цо вы му зей па вя лі чыў ся па 
пло шчах прак тыч на ў два ра зы, там ад кры юц ца экс па зі
цый ныя за лы, пры све ча ныя твор час ці зна ка мі та га мас та ка 
Ві толь да Ка я та на ві ча Бя лы ніц ка гаБі ру лі (ён, як вя до ма, 
ро дам з Бя лы ніч чы ны), гіс то рыі краю, яго ных лю дзей, ду
хоў най спад чы не. Там жа й раз мес цяць спіс цу да твор на га 
аб ра за Бя лы ніц кай Бо жай Ма ці.

Яшчэ да 9 Мая цал кам бы ла зроб ле на пры го жая Алея 
ге ро яў у Лі па вым гаі — Цэнт раль ным пар ку го ра да. Рэ кан
стру я ва лі там і ме ма ры ял во і нам Вя лі кай Ай чын най вай ны, 
пры вя лі ў па ра дак ва да ём, зра бі лі ве ла да рож ку. Зрэш ты, як 
бу дуць вы гля даць Бя лы ні чы ў свя точ ную па ру — па ба чым 
у тэ ле й фо та рэ парт ажах са свя та. У ка го ж ёсць маг чы
масць па бы ваць у святочных Бялынічах, той атры мае шмат 
ста ноў чых эмо цый ды ўспа мі наў — на мно гія га ды.

ІванІванаў
Дарэчы. Па сё лак га рад ско га ты пу Бя лы ні чы атры

маў ста тус го ра да ра ён на га пад па рад ка ван ня на пры кан
цы 2016 го да — ра зам з па се лі шчам Круг лае, што так са
ма ў Ма гі лёў скай воб лас ці. Та кое ра шэн не бы ло пры ня та 
19 снеж ня на се сіі Ма гі лёў ска га аб лас но га Са ве та дэ пу
та таў.

КОЛА ДЗЁН
За жні вом — із ноў сяў ба
Менш за 8 % пло шчаў збож жа вых і зер не ба бо

вых куль тур (без улі ку ку ку ру зы) на час пад пі сан
ня га зе ты ў друк за ста ло ся ўбраць у Бе ла ру сі. Пра 
тое свед чыць апе ра тыў ная ін фар ма цыя Мі ніс тэр
ства сель скай гас па дар кі й хар ча ван ня.

Па вод ле да дзе ных на 25 жніў ня, збож жа выя 
й зер не ба бо выя куль ту ры (без улі ку ку ку ру зы) 
убра ны з 2,026 млн га — гэ та 92,4 % за пла на ва
ных пло шчаў. Па кра і не на ма ло ча на 7,554 млн тон 
збож жа пры ся рэд няй ура джай нас ці 37,3 цэнт не
раў з гек та ра. Для па раў на ння: у 2019м ура джай
насць на ана ла гіч ную да ту скла да ла 31,3 ц/га. 
Пра даў жа ец ца й це раб лен не льну, тэх на ла гіч ныя 
пра цы па пе ра ва роч ван ні сту жак іль ну, а так са ма 
па ды ман не іль но трас ты.

На чар го вай пла нёр цы ў Мін сель гас хар чы 
га лоў ныя тэ мы бы лі та кія: за вяр шэн не жні ва, 
убор ка грэч кі, вы ка нан не дзярж за ка зу па збож
жы. Пры тым кі раў нік аграр на га ве дам ства Іван 
Круп ко пад крэс ліў: ні во дзін з кі рун каў не па ві
нен быць вы пу шча ны зпад ува гі. Што да грэч кі, 
то яе пла ну ец ца са браць ка ля 35 ты сяч тон. І ўжо 
вя дзец ца яе ўбор ка ў паў днё вых рэ гі ё нах: з гек
та ра на ма лоч ва юць кры ху больш за 13 цэнт не
раў. Таму ёсць на дзея: за пла на ва ны аб’ ём кру пы 
(20 ты сяч тон) удас ца на рых та ваць. Мяр ку ец ца, 
што ўвесь каш тоў ны пра дукт тра піць на бе ла рус
кія пры лаў кі.

Тым ча сам поў ным хо дам ідзе й сяў ба азі ма га 
рап су, хоць па вод ле аг ра тэх ніч ных нор маў яе трэ
ба ўжо за вяр шаць. Ад нак спя ко та на па чат ку ме
ся ца ска рэк та ва ла на пру жа ныя пла ны аг ра ры яў.

БЕ ЛАЗ пе ра мог Caterpіllar
Пра тое, што Бе ла рус кі аў та за вод у Жо дзі не 

вый граў тэн дар на па стаў ку 96 ма гут ных са ма зва
лаў у Ін дыю, жур на ліс там 27 жніў ня па ве да міў 
Мі ністр пра мыс ло вас ці Пётр Па рхом чык. “Учо ра 
мы атры ма лі вель мі пры ем ныя вест кі: мы вый гра
лі чар го вы тэн дар, у якім удзель ні ча лі, дзе бы лі 
на шы кан ку рэн ты — і япон цы, і аме ры кан цы. Мы 
па ста вім 96 цяж кіх кар’ ер ных са ма зва лаў кла са 

220 тон”, — з го на рам га ва рыў бы лы ген ды рэк
тар аў та ма біль на га гі ган та. Па стаў ка ве лі ка гру
заў, па вод ле яго слоў, рас цяг нец ца на два га ды. 
Да кан ца 2020га БЕЛАЗ ад гру зіць у Ін дыю 12 ма
шын, а ў 2021м — ас тат нія. Агуль ная су ма кант
рак та пе ра вы шае $ 300 млн.

Ад зна чым, што ця пер Бе ла рус кі аў та ма біль ны 
за вод за вяр шае вы ка нан не па пя рэд ня га буй но га 
кант рак та з Ін ды яй. У кра і ну бу дзе па стаў ле на 
77 цяж кіх са ма зва лаў (кож ны па ды мае 136 тон), 
ужо ад гру жа на 56 ма шын. Той за каз БЕЛАЗ вый
граў у аме ры кан цаў: вя до май кам па ніі Caterpіllar.

СА СТУЖКІ НАВІН

ПадрыхтаваўІванЖдановіч

МОВА РОДНАЙ ЗЯМЛІ

Мес ца бе лых на чэй на Дру ці

Скар бон ка мас тац кіх зда быт каў 
зем ля коў

Да Дня беларускага пісьменства пабачыў свет зборнік  
“Васільковае поле Айчыны”. У ім сабраны творы землякоў ці тых аўтараў, 

хто ў розныя гады жыў і працаваў у Бялынічах, Бялыніцкім краі.

НА ПЯ РЭ ДАД НІ

Б
ЕЛ

ТА

Царква Нараджэння Маці Божай у Бялынічах

Тут нараджаюцца БЕЛАЗы

Уборка азімага рапсу
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(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1)
Кі раў нік дзяр жа вы да даў, што 

кра і на ця пер вы му ша на тра ціць 
вя лі кія гро шы, каб ста бі лі за ваць 
аб ста ноў ку на за ход ніх гра ні цах, 
ку ды пе ра кі ну ты не ка то рыя ва
ен ныя час ці. “Вы ба чы це гэ тыя 
за явы аб тым, што ка лі Бе ла русь 
рас па дзец ца, то Гро дзен ская воб
ласць ады дзе да Поль шчы. Яны 
аб гэ тым ужо ад кры та ка жуць, 
спяць і сняць. Ні чо га ў іх у гэ
тым пла не не атры ма ец ца, гэ та 
я ве даю дак лад на”, — за явіў бе
ла рус кі лі дар.

“Не да пус цім аб ва лу 
на цы я наль най ва лю ты” 

“Ця пер ужо ў ад кры тую на
шы ўнут ра ныя ня год ні кі за клі
ка юць дэ ста бі лі за ваць фі нан са
вы ры нак. Не ка то рыя лю дзі ж 
гэ та му пад да юц ца — ва лю ту 
з бан каў за браць і гэ так да
лей”, — ад зна чыў Аляк сандр 
Лу ка шэн ка.

“Мы не да пус цім аб ва лу на
цы я наль най ва лю ты. Ка лі на род 
хо ча ку піць до лар — ка лі лас ка, 
ён сён ня каш туе коль кі каш туе. 
У нас пла ва ю чы курс: по пыт 
вя лі кі — зна чыць, да ра жэй бу
дзе гэ ты до лар ці еў ра, по пыт 
мен шы — зна чыць, бу дзе тан
ней каш та ваць. Мы, уча піў шы
ся ру ка мі, не стрым лі ва ем курс 
руб ля”, — пад крэс ліў бе ла рус кі 
лі дар.

Ён так са ма за явіў, што ў 
Бе ла ру сі яшчэ не па ча лі паса
праўд на му вы ка рыс тоў ваць 
зо ла та ва лют ныя рэ зер вы. “Ма
лай цы ў На цы я наль ным бан ку, 
ура дзе. Як ад чу ваў: тры ме ся цы 
та му па ста віў за да чу ўсе зо ла
та ва лют ныя рэ зер вы вяр нуць 
у кра і ну, асаб лі ва за ла ты за пас. 
У нас да гра ма зо ла та вер ну та ў 
кра і ну”, — пад крэс ліў ён.

“Та му ня ма та кой ка та стро
фы. Так, у ней кіх аб мен ні ках ка
ліні ка лі мо жа не ха паць на яў ных 
гро шай. Але гэ та заў сё ды бы вае, 
ка лі па вы ша ны по пыт. Я да ру
чыў На цы я наль на му бан ку, каб 
мы маг лі па збег нуць па доб най 
сі ту а цыі. Лю дзі хо чуць за браць 
свае гро шы ці ва лю ту — ка лі 
лас ка, бя ры це. У нас аб са лют на 
да стат ко ва рэ зер ваў, каб на пры
маль ным уз роў ні стры маць пры

маль ны для нас курс”, — за явіў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Ён так са ма рас ка заў, што Бе
ла русь пра вя дзе з Ра сі яй пе ра
мо вы аб рэ фі нан са ван ні $1 млрд 
доў гу. “Мы да мо ві лі ся з Прэ зі
дэн там Ра сіі, і сён ня наш Прэм’
ермі ністр пра вя дзе пе ра мо вы з 
Мі ха і лам Мі шус ці ным (Прэм’
ермі ніст рам Ра сіі. — Рэд.) з на
го ды рэ фі нан са ван ня”, — за явіў 
Кі раў нік дзяр жа вы.

Ён удак лад ніў, што га вор
ка ідзе аб рэ фі нан са ван ні ў бя
гу чым го дзе $1 млрд з доў гу 
пе рад Ра сій скай Фе дэ ра цы яй. 
“Гэ та зна чыць, мы ў ся бе гэ ты 
міль ярд до ла раў, да мо віў шы ся з 
Ра сі яй, па кі нем. І гэ та бу дзе доб
рае пад ма ца ван не на шай на цы
я наль най ва лю ты”, — кан ста та
ваў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Больш за тое, знач ныя ва
лют ныя па ступ лен ні ча ка юц
ца ад экс пар ту. “Ця пер экс парт 
наш пай шоў ня дрэн на, асаб лі ва 
ў РФ, КНР. А экс парт — гэ та 
па ступ лен не ва лю ты”, — ска заў 
Прэ зі дэнт.

“Боль шасць дэ пу та таў 
не са сла ба га дзя сят ка” 

Прэ зі дэнт вы ка заў ся на конт 
за клі каў апа зі цыі да гра ма дзян 
ад клі каць дэ пу та таў у сва іх 
акру гах: “Узя лі ся за дэ пу та таў. 
Слу хай це, а яны ж у чым ві на ва
тыя? Вы ба ры прай шлі, вы бра лі 
дэ пу та таў, усе па га дзі лі ся. Не, 
па ча лі ба дзя гу: ад клі ка ем дэ
пу та таў… Ня хай па спра бу юць. 
Мы ж цу доў на ра зу ме ем: па ва
ліць Прэ зі дэн та не ўда ло ся — 
трэ ба рас хіс таць Пар ла мент”.

“Ду маю, што пе ра важ ная 
боль шасць на шых дэ пу та таў 
не са сла ба га дзя сят ка, і дэ
пу та ты па він ны ве даць, што ў 
іх ёсць Прэ зі дэнт, які заў сё ды 
змо жа іх аба ра ніць. Без уся кіх 
праб лем”, — пад крэс ліў бе ла
рус кі лі дар.

Ён кан ста та ваў, што на дэ пу
та таў па ча лі ся на ка ты — па тра
бу юць ад іх гро шай, пад трым кі, 
вы хо дзіць на ву лі цу. “Не вый

шлі, зна чыць, мы вас ад клі чам… 
Ну па спра буй це”, — ад зна чыў 
Прэ зі дэнт.

“З ву лі цай спра вім ся” 
Аляк сандр Лу ка шэн ка 

ўпэў не ны, што ў Бе ла ру сі пе ра
адо ле юць сі ту а цыю, звя за ную 
з не санк цы я ва ны мі ву ліч ны мі 
ак цы я мі. “Га лоў нае для нас — 
эка но мі ка. Ка лі ў нас бу дуць 
нар маль на пра ца ваць прад
пры ем ствы, нам не страш ныя 
ні я кія ка та кліз мы. З ву лі цай мы 
спра вім ся, як бы ім ні ха це ла ся 
дэ ста бі лі за ваць гэ ту аб ста ноў
ку”, — за явіў бе ла рус кі лі дар.

Ён ад зна чыў, што ўжо ўсе 
лю дзі ад чу лі, што дзе ю ча му 
Прэ зі дэн ту ёсць на ка го аба пер
ці ся. “Ужо ў мі тын гах у пад
трым ку мі ру, спа кою, дзе ю ча
га Прэ зі дэн та вы сту пі ла ка ля 
3 млн ча ла век. Гэ та ж сі ла — 
3 міль ё ны ча ла век, — ска заў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Наш 
элек та рат больш спа кой ны: ве
тэ ра ны, пен сі я не ры, спе цы я ліс
ты. Яны ве да юць сваю спра ву, 
пра цу юць. Та му мы і бу дзем 
мець тую коль касць лю дзей — 
80 %, якія за нас пра га ла са ва лі”.

“Та му трэ ба жыць спа кой на, 
зай мац ца кож на му сва ёй спра
вай. А што ты чыц ца мя не, сі ла
вых струк тур і ін шых, мы бу дзем 
зай мац ца так са ма сва ёй спра вай. 
Вы ключ на згод на з за ко нам. Та
му трэ ба ад кры ваць Біб лію, 
я маю на ўва зе за кон, і чы таць: 
гэ та — санк цыі та кія, вось гэ
та — санк цыі та кія. Мы не кры
ва жэр ныя, мы не збі ра ем ся ні
ко га ду шыць, га няць па ву лі цах, 
ка лі нас да гэ та га не вы му ша
юць”, — ад зна чыў Прэ зі дэнт.

Ён пад крэс ліў, што ўла ды 
аба вя за ны аба ра ніць лю дзей. 
“Лю дзі ста мі лі ся, лю дзі зра зу
ме лі, што та кое жыць у спа кой
ным го ра дзеге роі Мін ску, а што 
та кое, ка лі бам бяць ву лі цы, ка лі 
на ло джыі за кід ва юць как тэй лі 
Мо ла та ва і ін шыя, па куль пе тар
ды. Не дай бог пач нуць кі даць 
гра на ты. Ужо ва кол на шай кра
і ны сфар мі ра ва лі ся гру поў кі, 
якія га то выя сю ды прый сці і 
рас па ліць гэ ты па жар. Мы гэ
та га да пус ціць не мо жам. Я гэ та 
ка жу пра ма і не збі ра ю ся ні ко
га за спа кой ваць”, — рэ зю ма ваў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка.

“Ка лі нех та хо ча дыя ло гу, 
ка лі лас ка” 

Прэ зі дэнт за явіў, што га то
вы вес ці дыя лог, у тым лі ку на
конт аб наў лен ня Кан сты ту цыі. І 
вес ці гэ ты дыя лог ён у пер шую 
чар гу мае на мер з пра цоў ны мі і 
сту дэнц кі мі ка лек ты ва мі. “Ка лі 
нех та хо ча дыя ло гу, ка лі лас ка. 
Як раз сту дэнц кія ка лек ты вы — 
гэ та тыя ка лек ты вы, з які мі я га
то вы вес ці дыя лог. Пра цоў ныя 
ка лек ты вы (я пра тое ўжо ка заў). 
Ка лі лас ка, фар мі руй це сва іх 
прад стаў ні коў і бу дзем вес ці 
дыя лог, — ад зна чыў Аляк сандр 
Лу ка шэн ка. — Усе хо чуць но ва
га па лі тыч на га ўпа рад ка ван ня. 
Ды ка лі лас ка, да вай це возь мем
ся за Кан сты ту цыю, унось це 
пра па но вы, сфар мі ру ем но вую 
Кан сты ту цыю — гэ та га лоў ны 
за кон у лю бой кра і не. І ад штур
хоў ва ца трэ ба ад Кан сты ту цыі”.

“Та му да вай це са дзіц ца — 
прад стаў ні кі ўсіх пра цоў ных 
ка лек ты ваў, сту дэнц кіх ка лек
ты ваў (гэ та бу ду чая элі та на шай 
кра і ны, з імі і трэ ба вес ці гэ ты 

дыя лог). І з пра цоў ны мі ка лек
ты ва мі, якія сён ня пра цу юць, 
ня гле дзя чы ні на што. І вяс коў
цы ма юць пра ва на сваё сло ва, і 
ра бо чыя хо чуць сваё сло ва ска
заць, і спе цы я ліс ты гэ тых прад
пры ем стваў, і на стаў ні кі, і ўра
чы. А не ма лой чы кі, якія хо дзяць 
па ву лі цах і кры чаць, што яны 
хо чуць дыя ло гу. Ні я ка га дыя
ло гу яны не хо чуць. І з ву лі цай 
ні хто з ула даў за стол пе ра мо ваў 
не ся дзе”, — ска заў Прэ зі дэнт.

“Вось маё вы раз нае вы яў
лен не і за ява на конт дыя ло гу, з 
кім гэ ты дыя лог мы мо жам вес
ці. Ка лі ёсць раз важ лі выя лю дзі 
ад апа зі цыі, якія ба чаць сваю 
кра і ну сва бод най і не за леж най, 
ка лі лас ка, вы каз вай це сваю па
зі цыю, але не на ву лі цы. Пад 
ціс кам ву ліц ні я ка га дыя ло гу ў 
Бе ла ру сі не бу дзе”, — пад крэс
ліў Кі раў нік дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка на на
ра дзе так са ма вы ка заў ся на конт 
па лі тыч ных за клі каў да сту
дэн таў з бо ку тых, хто спра буе 
рас хіс таць аб ста ноў ку ў кра і не. 
“Яны і ў па лі тыч ным пла не па
чы на юць сён ня пад бух тор ваць 
сту дэн таў: пер ша га ве рас ня 
пры е дзе це на за ня ткі — вы
ходзь це на ву лі цы і гэ так да лей. 
Мы ця пер да сту дэн таў да вя
дзем тую ін фар ма цыю, якую 
па він ны да вес ці, да кі раў ніц тва 
ВНУ. Яны, у рэш це рэшт, ад каз
ва юць за сі ту а цыю ў сва іх ВНУ, і 
яны ад ка жуць, як і кі раў ні кі пра
мыс ло вых прад пры ем стваў”, — 
ад зна чыў Кі раў нік дзяр жа вы.

“А по тым, вы ж па він ны ра
зу мець, што хлоп цам мы да лі 
ад тэр мі ноў ку ад вой ска на час 
ву чо бы ў ВНУ. Ну, не пра гнуць 
ву чыц ца, та ды Ра дзі му трэ
ба аба ра няць. У нас Ай чы на ў 
не бяс пе цы”, — пад крэс ліў бе
ла рус кі лі дар.

“Я ўяў ляю, што пас ля гэ та га 
пач нец ца. Мя не пач нуць па пра
каць, што я за па лох ваю сту дэн
таў: у вой ска ад пра віць. Ды не! 
Паў та раю: хто хо ча ву чыц ца, 
той бу дзе ву чыц ца, бу дзе мець 
гэ тую ад тэр мі ноў ку. Хто пой дзе 
на ву лі цу ці ву чыц ца не за хо
ча, ме ры пры мем згод на з за ко
нам”, — ска заў ён.

Паводлегазеты“Звязда”

“Стабільная работа прамысловасці — 
краевугольны камень эканомікі краіны”
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Мі ністр за меж ных спраў Бе ла ру сі Ула дзі мір 
Ма кей звяр нуў ся да су пра цоў ні каў сіс тэ мы 
дып ла ма тыч най служ бы. Ён пад крэс ліў, што 
ў лё са вы зна чаль ны для кра і ны мо мант важ на 
як ні ко лі ад стой ваць знеш не па лі тыч ныя 
ін та рэ сы Бе ла ру сі, якія “ня змен ныя, яны бы лі, 
ёсць і ні ку ды не сы дуць”.

На сай це МЗС ёсць зга да ны Зва рот. 
Мі ніс тэр ства ка ар ды нуе пра цу з ды яс
па рай, а Мі ністр уз на чаль вае Кан суль
та тыў ны са вет па спра вах бе ла ру саў за
меж жа. Так што да ку мент мож на лі чыць 
і зва ро там да ўсіх бе ла ру саў за меж жа.

Спа дар Мі ністр ад зна чае, што ён заў
сё ды га на рыў ся й бу дзе га на рыц ца ка
лек ты вам Мі ніс тэр ства, усёй сіс тэ май 
дыпс луж бы Бе ла ру сі: “Мо жа быць, за 
чвэрць ста год дзя нам не ўда ло ся да сяг
нуць га ла ва круж ных пос пе хаў, але бе ла
рус кая дып ла ма тыя са праў ды ні ко лі не 
ра бі ла та го, за што мо жа быць со рам на”. 

Згад вае, як шмат прак тыч ных вы ні каў 
для кра і ны, лю дзей і кан крэт на га бе ла ру
са пры нес ла пра ца дып ла ма таў. Сён ня ж 
“кра і на пе ра жы вае, на пэў на, са мы скла
да ны этап у сва ёй най ноў шай гіс то рыі. 
Га вор ка на са мой спра ве ідзе пра збе ра
жэн не дзяр жаў нас ці”.

Ула дзі мір Ма кей га во рыць пра ка
лег як па тры ё таў, вы дат на аду ка ва ных, 
та ле на ві тых і не абы яка вых лю дзях, “та
му зра зу ме ла, што ўсе мы пры ма ем тое, 
што ад бы ва ец ца, бліз ка да сэр ца й вост
ра пе ра жы ва ем за свой на род і Ай чы ну. 
Гэ тыя па дзеі не мо гуць па кі нуць ні ко га 
з нас абы яка вы мі та му, што мы па дзя ля
ем агуль на ча ла ве чыя, на шы бе ла рус кія, 
каш тоў нас ці, вы сту па ем за адзін ства на
цыі, не пры ма ем ра ды ка лізм і не апраў да
ны гвалт. Усе мы за тое, што на зы ва ец ца 
ёміс тым бе ла рус кім сло вам люд скасць”. 
І сён ня, як і заў сё ды, аса біс ты й сум лен
ны вы бар да во дзіц ца ра біць кож на му. 

Пы тан не ў тым, у якіх умо вах: “Я ма гу 
яшчэ зра зу мець, ка лі раз да юц ца па гро
зы на ад рас дзяр жаў на га служ боў ца, які 
зай мае кан крэт ны пост. Але агід нень кі, 
ана нім ны ціск на сям’ю, у тым лі ку на 
ма ла лет ніх дзя цей, ні як не ўклад ва ец ца 
ў ма ёй га ла ве з па няц цем “дэ ма кра тыя”. 
За гэ тыя слё зы май го адзі нац ца ці га до ва
га сы на я га то вы пе ра грыз ці гор ла. Дэ
ма кра ты яй тут не пах не. Тут смяр дзіць 
па гро ма мі й рас пра ва мі. Адзін кі, на пэў
на, спу жа юц ца. Ды ў цэ лым “дзя куй” 
пу жаль шчы кам, та му што та кія дзе ян ні 
сцэ мен ту юць нас — тых, хто са праў ды 
ха цеў бы Ра дзі ме даб ра”.

Мі ністр га во рыць ка ле гам, што кож
ны мае пра ва на эмо цыі, гра ма дзян скую, 
ча ла ве чую па зі цыю — бо “без га ра ча га 
сэр ца ў на шай пра фе сіі ні як. Але й без 
цвя ро за га по гля ду на сі ту а цыю так са ма. 
Част ка на шай пра цы — ства раць зго ду й 
да ся гаць яе. Нес ці мір, ства раць друж бу, 

доб рыя ўмо вы для ўза ем на га ганд лю, ін
вес ты цый, для гу ма ні тар ных і ча ла ве чых 
кан так таў. Ла дзіць дыя лог на ват у са мых 
скла да ных, зда ва ла ся б, бяз вы хад ных 
умо вах”. Пры чым на гэ тым шля ху дып
ла ма там як ні ко му ін ша му да во дзіц ца 
су ты кац ца з па ляр ны мі пунк та мі гле
джан ня і, па ва жа ю чы іх, зна хо дзіць кан
сэн сус. Дып ла ма ты ўме юць тое ра біць, і 
Ула дзі мір Ма кей за клі кае іх не за бы ваць 
сваё пра фе сій нае па клі кан не.

Усе мы за людскасць

Уладзімір Макей
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ПЛА НЕ ТА ЛЮ ДЗЕЙ

ТВОРЧАСЦЬ

Хто ці ка віц ца гіс то ры яй Ін
дыі, той ве дае й па ву чаль ны 
па лі тыч ны до свед но ва га ча су 
вя ліз най кра і ны з ба га тай, шмат
ве ка вой гіс то ры яй і куль ту рай. 
Ін дый скі на род на ча ле з Ма хат
мам Ган дзі, на га да ем, муж на й 
на стой лі ва, дзе ся ці год дзя мі зма
гаў ся за не за леж насць ад Вя лі
ка бры та ніі. Урэш це ў ліс та па дзе 
1949га ў Ін дыі бы ла пры ня та 
Кан сты ту цыя, і ўсту пі ла яна ў 
сі лу 70 га доў та му: 26 сту дзе ня 
1950га. Што год гэ та — свя точ
ны дзень для жы ха роў Ін дыі. 
Там пра хо дзяць роз ныя пра цэ
сіі, куль тур ныя ім прэ зы, сё ле та 
быў і ва ен ны па рад у ста лі цы 
дзяр жа вы НьюДэ лі.

І ў Мін ску пра хо дзі лі ўра
чыс тас ці з тае на го ды. У га тэ лі 
Double Tree by Hіlton Ам ба са да 
Ін дыі зла дзі ла ўра чыс ты пры
ём у го нар свя та. Там і па зна
ё мі лі ся мы з Бха там Су ша нам, 
сту дэн там 2 кур са фа куль тэ та 
пад рых тоў кі за меж ных гра ма
дзян Ві цеб ска га ме ды цын ска га 
ўні вер сі тэ та. Ён з сяб ра мі з Ві
цеб ска, як і мы, быў ся род тых, 
ка го Яе Вя лі касць Над звы чай
ны й Паў на моц ны Ам ба са дар 
Ін дыі ў Бе ла ру сі Сан гі та Ба ха
дур за пра сі ла на ўра чыс тасць. У 
свя точ ную за лу гос ці за хо дзі лі, 
уды ха ю чы ледзь улоў ныя во да
ры эк за тыч най, дру жа люб най 
для Бе ла ру сі кра і ны. Мяк кая 
ды ва но вая да рож ка вя ла з вес
ты бю ля, акрэс ле ная свеч ка мі, 
што зіха це лі ў праз рыс тых пад
свеч ні ках. І мож на бы ло яшчэ 
больш па глыб ляц ца ў ат мас фе
ру Ін дыі, раз гля да ю чы вы ста
ву яр кіх кар цін Су ша на. Ды й 
сам ён, у тра ды цый ным ін дый
скім адзен ні, быў по бач, доб рай 
усмеш кай ды ві тан нем “На мас
тэ!” су стра каў гас цей.

Усю ім прэ зу апіс ваць не бу
дзем, толь кі ад зна чым важ ныя 
дэ та лі пра на цы я наль ны ін дый
скі мен та лі тэт. Пер шае. Там 
вель мі кар пат лі ва пра цу юць 
над за ко на мі. Дру гое: на да юць 
вя лі кую ўва гу да там, у якія пры
ма юц ца важ ныя па лі тыч ныя 
ра шэн ні. Ча му зра бі лі та кую 
вы сно ву? З пра мо вы спа да ры
ні Сан гі ты Ба ха дур вы ні ка ла: 
пас ля атры ман ня Ін ды яй не за
леж нас ці 15 жніў ня 1947 го
да Кан сты ту цый на му ка мі тэ ту 
спат рэ бі ла ся 2 га ды, каб ства
рыць най доў гую й пад ра бяз ную 
кан сты ту цыю ў све це, якая пе
ра ўтва ры ла Ін дыю ў Рэс пуб лі
ку. Да та го ж і да та 26 сту дзе ня 
абра ная бы ла Днём Рэс пуб лі кі 
не вы пад ко ва! Ме на ві та ў гэ
ты дзень у 1929 го дзе Ін дый скі 
на цы я наль ны кан грэс аб вяс

ціў не за леж насць Ін дыі (Пур на 
Сва радж). Так быў ад прэ ча ны 
ста тус Ін дыі як ка ло ніі, пра па
на ва ны бры тан скім праў лен
нем. І та кое “на сле да ван не да
ты” ўяў ля ла ся тым, хто ства раў 
Рэс пуб лі ку, най леп шым спо са
бам для па ка лен няў пры га даць, 
“за на та ваць” для гіс то рыі мо
мант на цы я наль на га абу джэн ня 
й го на ру.

За бя га ю чы на пе рад, пра цы
ту ем і ўры вак з вы ступ лен ня 
на ўра чыс тас ці Анд рэя Да пкю
на са, та ды на мес ні ка Мі ніст ра 
за меж ных спраў (з 20 лі пе ня 
2020 го да — Ам ба са дар Бе ла
ру сі ў Аў стрыі й па су мя шчаль
ніц тве ў Сла ве ніі, па ста ян ны 
прад стаў нік Бе ла ру сі 
пры між на род ных ар
га ні за цы ях у Ве не й 
па су мя шчаль ніц тве 
пры Ар га ні за цыі па 
бяс пе цы й су пра цоў
ніц тву ў Еў ро пе — 
АБ СЕ). Дып ла мат 
ад зна чыў: “Да не за
леж нас ці на ро ды на
шых кра ін іш лі кож ны 
сва ім скла да ным, цяр
ніс тым шля хам. Але ў 
вы ні ку мы прый шлі 
да агуль на га ра зу мен
ня вы шэй шай каш
тоў нас ці, якую ўяў ляе 
з ся бе рэ аль ная дзяр жаў ная 
са ма стой насць, як не аб ход ная 
пе рад умо ва й моц ны пад му рак 
сва бод на га і ўсе ба ко ва га раз
віц ця гра мад ства. Бе ла русь ды 
Ін дыя ма юць шмат агуль на га 
ў сва іх по гля дах на свет. На
шы дзяр жа вы пас ля доў на пад
трым лі ва юць ідэі не аб ход нас ці 
ўма ца ван ня між на род най і рэ гі
я наль най бяс пе кі, па бу до вы да

ве ру між дзяр жа ва мі, раз віц ця 
доб ра зыч лі ва га дыя ло гу. Бе ла
русь ды Ін дыя пас ля доў на ад
стой ва юць прын цы пы су ве рэн
най роў на сці дзяр жаў і мір на га 
ўрэ гу ля ван ня спрэ чак. Бе ла
рус ка му на ро ду, ад на му з най
больш па цяр пе лых у ча се Дру

гой су свет най вай ны, бліз кая 
фі ла со фія не на сіл ля Ма хат мы 
Ган дзі”. Апош ні тэ зіс, да рэ чы, 
вель мі ак ту аль ны й для та го, каб 
зра зу мець тое, што ад бы ва ец ца 
ў Бе ла ру сі апош нім ча сам.

На свя точ най ім прэ зе мы 
ўзя лі ў Су ша на ну мар тэ ле фо
на й ад ла дзі лі су вязь па Вай бе
ры. Да ве да лі ся: на ра дзіў ся ён 
у 1998 го дзе ў паселішчы Ха
рыд вар. З ся мі га доў за ха піў ся 
жы ва пі сам і ма люн кам, і баць кі 
пад трым лі ва лі за хап лен не. Паз
ней сям’я пе ра еха ла ў Ін дор, 
і там Су шан ву чыў ся ў ся рэд
няй шко ле, дзе асво іў жы ва піс 
акры ла вы мі ды аква рэль ны мі 
фар ба мі, вы ву чаў роз ныя ін дый

скія мас тац кія тэх ні кі й сты лі. 
За хап ляў ся й тэ ат раль ным мас
тац твам, на ват атры маў уз на га
ро ду за леп шую муж чын скую 
ро лю — граў Шэй ла ка ў спек
так лі па вод ле п’е сы Уіль я ма 
Шэкс пі ра “Ве не цы ян скі ку пец”.

Шко лу Су шан Бхат за кон чыў 
у 2017м, а ў на ступ ным го дзе 
па сту піў у Ві цеб скі дзярж мед
уні вер сі тэт, на фа куль тэт пад

рых тоў кі за меж ных гра ма дзян: 
па спе цы яль нас ці “ля чэб ная 
спра ва”. “Ву чу ся доб ра, з за да
валь нен нем вы ву чаю рус кую 
мо ву, — па ве дам ляе пра ся бе 
юнак. — Ве даю й 5 ін дый скіх 
мо ваў: хін дзі, сан скрыт, урду, 
бен га лі (бен галь ская мо ва), 

пан джа бі. Пра даў жаю зай мац
ца жы ва пі сам: ма люю ў на цы я
наль ных тра ды цый ных сты лях, 
вы ву чаю еў ра пей скае рэа ліс
тыч нае й аб стракт нае мас тац
тва. Пі шу края ві ды, на цюр мор
ты, парт рэ ты. А тэ мы ра бот 
пе ра важ на фі ла соф скія, у тво
рах ад люст ра ва ны тра ды цыі й 
ве ра выз нан ні род най кра і ны”.

Жы ва піс, пры зна ец ца Су
шан, да па ма гае яму збе раг чы 
най больш яр кія ім гнен ні жыц ця. 
У яго шмат пей за жаў з ад люст
ра ван нем пры ро ды Ін дыі, якую 
ён вель мі лю біць. Не ка то рыя 
бы лі прад стаў ле ны на яго най 
вы ста ве ў Ві цеб ску “Прек рас
ный мир Индии”, якая прай шла 

ле тась у каст ры ні ку ў фае ла ба
ра тор натэ а рэ тыч на га кор пу са 
ме ду ні вер сі тэ та. У пры ват нас
ці, ён на ма ля ваў і ха ту ў яго най 
род най вёс цы, і ва да спад, ку ды 
лю біў, жы ву чы там, пры хо дзіць 
ра ні цай — да ра гія й бліз кія сэр
цу мяс ці ны. А на свя це Рэс пуб
лі кі Ін дыі ў Мін ску бы ла прад
стаў ле на ўжо дру гая вы ста ва 
Су ша на Бхата. Ён ка заў тым, 
ка го за ці ка ві лі яго кар ці ны, што 
твор часць — свое асаб лі вы ад па
чы нак, бо дае сі лы для ву чо бы. 
І ў юна ка заў сё ды зна хо дзіц ца 
ча су, каб за няц ца му зы кай і жы
ва пі сам. Яму, без умоў на, вель мі 
пры ем на бы ло ака зац ца ў лі ку 
гас цей на свя це Ін дыі. На тхняе 
яго й тое, што ў Бе ла ру сі пасяб
роў ску, цёп ла ста вяц ца да сту
дэн таў з Ін дыі, бе ла ру сы ці ка
вяц ца ін дый скі мі тра ды цы я мі, 
ве ра ван ня мі, куль ту рай.

На пры кан цы кра са ві ка эпі
дэ мія ка ра на ві ру са спу жа ла 
не ка то рых ін дый скіх сту дэн
так з шта та Гу джа рат, што на
ву ча юц ца ў ме ду ні вер сі тэ це ў 
Грод не: за ха це лі яны да до му. 
Па ло ха ла іх, што ў Бе ла ру сі 
не пры ма лі ся та кія ж ка ран цін
ныя ме ры, як у ін шых кра і нах. І 
ў сац сет ках з’я віў ся ад па вед ны 
ві дэа зва рот. Ка мен ту ю чы яго 
для СМІ, Ам ба са дар Сан гі та 

Ба ха дур удак лад ні ла: у Бе ла ру
сі атрым лі ва юць аду ка цыю ка
ля 800 хлоп цаў і дзяў чат з Ін дыі. 
А зга да ны ві дэа ро лік — аса біс
тае мер ка ван не ча ты рох сту дэн
таў ды іх баць коў. 

“Ам ба са да пад трым лі вае па
ста ян ны кан такт з кі раў ніц твам 

уні вер сі тэ таў, дзе на
ву ча юц ца ін дый скія 
сту дэн ты, — ад зна чы
ла дып ла мат ка. — Мы 
за да во ле ны ўсі мі ме
ра мі, якія бы лі пры ня
тыя для за бес пя чэн ня 
бяс пе кі, кам фор ту й 
даб ра бы ту ўсіх сту
дэн таў, ін дый скіх 
у тым лі ку”.

Ці ка ва, што як раз 
у той час, ка лі не ка
то рыя су пля мен ні цы 
Су ша на нер ва ва лі ся 
(і дар ма!), ён рых та

ваў чар го вую вы ста
ву ў Ві цеб ску. І по тым скі нуў 
нам спа сыл ку на ві дэа за піс: як 
пра хо дзі ла ан лайнад крыц цё 
вы ста вы 24 кра са ві ка ў вы ста
вач най за ле “Ду хаў скі круг лік”. 
Ім прэ зу пад тры маў Цэнтр на
цы я наль ных куль тур (фі лі ял 
дзярж уста но вы Цэнтр куль ту
ры “Ві цебск”), і яго кі раў ні ца 
Алі са Сту ка на ва прад ста ві ла 
мас та ка. Ён жа рас па вёў тро хі 
пра ся бе й свае пра цы: іх дэ
ман стра ва ла ся 18. За ўва жыў, 
што вы ста вач ная за ла — як раз 
у той са май ве жы, што ста іць 
по бач з Ві цеб скім ам фі тэ ат рам, 
га лоў най сцэ най “Сла вян ска га 
ба за ра”. І ў рэ аль ным ча се да 
ві дэат ранс ля цыі пад клю чы лі ся 
баць кі Су ша на, якія ўвай шлі ў 
эфір з Ін дыі. Ві таў ма лод ша га 
ка ле гу, так са ма ан лайн, Ва дзім 
Кра соў скі — мас так з Ма гі лё ва.

Мы звяр ну лі ўва гу, што 
на тво рах “бе ла рус ка га” пе ры
я ду твор час ці ў пра вым ніж нім 
ку це мас так з Ін дыі пі ша ўжо 
сваё імя не ла цін скі мі лі та ра
мі, не на хін дзі, а вось так “Су
шан”. Хут ка для трэ ця курс ні ка 
Су ша на Бха та пач нец ца но вы 
на ву чаль ны год. Спа дзя ем ся, 
у яго ных тво рах з’я вяц ца й бе ла
рус кія тва ры, воб ра зы, ма ты вы.
ІваніВалянцінаЖдановічы.

Фота vsmu.by.

Бе ла рус кія вы ста вы Су ша на Бха та
Ін ды ец, які на ву ча ец ца ў Ві цеб скім ме ду ні вер сі тэ це, за хап ля ец ца жы ва пі сам і ма люн кам з ся мі га доў, 
а так са ма й тэ ат раль ным мас тац твам. Юнак мае маг чы масць ла дзіць вы ста вы і ў на шай кра і не.

Да 30 ве рас ня пры ма юц ца тво ры на 
пя ты Кон курс ма ла дых лі та ра та раў 
Са юз най дзяр жа вы “Мост Друж бы”

Па ста ян ны Ка мі тэт Са юз най дзяр жа
вы аб’ явіў пя ты па лі ку кон курс, які аб’
яд нае та ле на ві тых аў та раў з Бе ла ру сі ды 
Ра сіі ва ўзрос це ад 18 да 30 га доў. Пра тое 
га во рыц ца ў да сла ным у рэ дак цыю прэс
рэ лі зе. Па ве дам ля ец ца: па вы ні ках па пя
рэд ніх твор чых спа бор ніц тваў больш за 
30 ма ла дых пісь мен ні каў ста лі яго лаў
рэ а та мі. Но вы кон курс — гэ та но вы ша
нец за явіць пра ся бе, атры маць па ра ды 
пра фе сі я на лаў з лі ку Экс перт на га са ве

та кон кур су. І ёсць на дзея апуб лі ка ваць 
свой твор у спе цы яль ным аль ма на ху.

Па сло вах Дзярж сак ра та ра Са юз
най дзяр жа вы Ры го ра Ра по ты, кон курс 
“Мост друж бы” пра во дзіц ца пя ты ўжо 
раз, і больш за 500 ма ла дых аў та раў паў
дзель ні ча лі ў ім ра ней, што як ра ва свед
чыць пра яго за па тра ба ва насць. Пра ект 
ары ен та ва ны ў бу ду чы ню, спры яе га да
ван ню но вых па ка лен няў лі та ра та раў.

Га лоў ныя мэ ты кон кур су: пра да стаў

лен не ма ла дым аў та рам Бе ла ру сі ды Ра
сіі маг чы мас ці пер шай пуб лі ка цыі й пра
соў ван не да чы та ча іх тво раў, ад крыц цё 
но вых ім ён у лі та ра ту ры. Кож ны ўдзель
нік мае пра ва на кі ра ваць толь кі адзін 
пра за іч ны твор, на пі са ны ім на рус кай 
ці бе ла рус кай мо ве. Пры ма юц ца тво ры 
ма лой лі та ра тур най фор мы (апа вя дан не, 
на рыс, эсэ), не апуб лі ка ва ныя ра ней, якія 
не якія ўдзель ні ча лі ў ін шых кон кур сах. 
За сна валь нік кон кур су — Паст ка мі тэт 

Са юз най дзяр жа вы, арг падт рым кай яго 
зай ма юц ца Аса цы я цыя “Поз на ём Ев
разию”, Ін сты тут су свет най лі та ра ту ры 
імя А. М. Гор ка га (Ра сія), На цы я наль ны 
прэсцэнтр Бе ла ру сі.

Пра цы й за яў кі (проз ві шча, імя, уз
рост, мес ца жы хар ства, мес ца ву чо бы/
пра цы, тэ ле фон, элект рон ны ад рас, ка
рот кая бія гра фіч ная да вед ка, фа та гра
фія) пры ма юц ца да 30 ве рас ня 2020 го да 
ўключ на толь кі па элект рон ным ад ра се 
іnfo@bpc.by з па мет кай “Мост друж бы”. 
Больш ін фар ма цыі — па спа сыл цы http://
bpc.by/news/4521/.

ІванІванаў

Каб мацавалася дружба
КОН КУРС

Сушан Бхат і яго сябры-супляменнікі на адным з вернісажаў

Сушан Бхат

“Дзевяць колераў Багіні” “Мой родны дом”
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ЭСТАФЕТА ПАКАЛЕННЯЎ

БЕЛАРУСЬ  УКРАІНА

ЛІ ТА РА ТУР НЫЯ МАС ТЫ

Восьмы, жнівеньскі,  
нумар літаратурна-
мастацкага часопіса 
“Маладосць” у значнай 
ступені прысвечаны  
маладой украінскай 
літаратуры

Ад кры ва юць “укра ін скі 
сшы так” вер шы Яра сла вы Ша
ке ры (1982–2019). Яе пад бор ку 
“За блу ка лая мая не вы моў насць” 
пе ра клаў Мі ко ла Адам. Тац ця на 
Бу до віч і На тал ля Куч мель пе
ра кла лі вер шы На тал лі Мра ка 
(на ра дзі ла ся ў го ра дзе Ка рэц 
Роў нен скай воб лас ці ў сту дзе

ні 1978га). Тво ры Ін ны Злі вы 
(на ра дзі ла ся 23 мая 1980 го да 
на Цяр но паль шчы не) пе ра клаў 
Ян ка Лай коў. Аля Гу лі е ва (на
ра дзі ла ся ў го ра дзе Ма нас ты
рыс ка Цяр но паль скай воб лас ці 
ў 1993м) прад стаў ле на пад бор
кай “…Пя шчот ней за ар хі дэі”. 
Пе ра клад чы ца — Юлія Алей
чан ка. Вік тар Шу пер з На ва
гра даВа лын ска га, на ра дзіў ся ў 
1988м. Яго вер шы, аб’ яд на ныя 
пад наз вай “Хто з нас пер шым 
пя рой дзе на ты”, пе ра ўва со біў 
на бе ла рус кую мо ву Ян ка Лай
коў.

“Я — цень па са жы ра гра мад
ска га транс пар ту./ Мя не не ча
пай: ты ж за ўва жыў, я ў тран
се./ І мне шчэ па трэб на мі нуць 
столь кі стан цый,/ А ты мне зноў 
пра лю боў…,” — вя дзе дыя лог 
з бе ла рус кім чы та чом Гер да Со
няш (на ра дзі ла ся ў Ма нас тыр
шчы не Цяр но паль скай воб лас ці 
30 сту дзе ня 1995 го да), тво ры 
якой пе ра кла ла Юлія Алей чан
ка. Вер шы Сю зан ны Мот рук 
(на ра дзі ла ся ў Іва наФран коў ску 
26 жніў ня 1997 го да) пе ра клаў 
Мі ко ла Ша бо віч. Яшчэ ва “ўкра
ін скім сшыт ку” “Ма ла до сці” 

па да дзе ны тво ры паэ таў Іры ны 
Мель нікМас тэ пан, Уль я ны Ду
док, Вя ча сла ва Ля віц ка га, Мі ко
лы Ан та шча ка й Ве ра ні кі Ка лі
цяк (апош нія двое паэ зію й про зу 
пі шуць ра зам), прадстаўлены 
пра за ікі Ва сіль Слап чук, Свят
ла на Брэс лаў ска, Тац ця на Бе лі
ма ва…

Пуб лі ка цыю пе ра кла даў да
паў ня юць ар ты кул Паў ноч на га 
Па поў ні ка “Ма ла дая ўкра ін ская 
паэ зія ІІІ ты ся ча год дзя”, а так са
ма ін тэр в’ю з укра ін скім пісь мен
ні кам Мі хай лам Га фія Трай ста.

СяргейШычко

“Ма ла досць” : укра ін скі сшы так

СЛЕД НА ЗЯМ ЛІ

Днямі ўкраінская кітаістка 
Мар’яна Саўчанка даслала 
ў Выдавецкі дом “Звязда” 
сапраўды ўнікальную кнігу. Ці не 

ўпершыню ва ўкраінскім мастацкім 
перакладзе ў ёй прадстаўлены такі 
неверагодны абсяг кітайскай паэзіі 
ў пераўвасабленні на ўкраінскую 
мову.

Раз мо ва — пра “Пад ня бес ныя пес ні: 
паэ тыч ныя пе ра кла ды” (Кі еў, вы да вец тва 
“Саф ран”). Пе ра клад чы ца, якая вы ка на
ла, мож на ска заць, ты та ніч ную пра цу, — 
Яра сла ва Ша ке ра (1982–2019). Жыц цё вы 
шлях та ле на ві тай мас тач кі сло ва ды ўні
каль най май стры хі вы ці нан кі (з 1995га 
яна бы ла сяб рам На цы я наль на га са ю
за мас та коў) аба рваў ся над звы чай ра на. 
Мне ж па шчас ці ла быць зна ё мым з гэ тай 
не звы чай най асо бай вір ту аль на. Гу тар ка 
з спа да ры няй Яра сла вай “Пе ра клад чы
ку вар та ад чу ваць дух тво ра…” увай шла 
ў маю кні гу “Да ро гі да Пад ня бес най” 
(Мінск, 2019). А ча со піс “Ма ла досць” 
(2020, № 8) змяс ціў лад ную пад бор ку 
ары гі наль ных яе вер шаў у пе ра кла дзе 
на бе ла рус кую мо ву Мі ко лы Ада ма.

У гу тар цы ўкра ін ская пе ра клад чы ца, 
паэ тэ са, мас тач ка так па тлу ма чы ла сваю 

за ці каў ле насць Кі та ем: “…Што да май
го вы ба ру “кі тай шчы ны”… Гіс то рыя та
кая. За доў га яшчэ да за кан чэн ня шко лы 
бы ло зра зу ме ла, што мне на шмат блі жэй 
гу ма ні тар ная сфе ра (мо ва, лі та ра ту ра), 
ха ця баць кі — ма тэ ма ты кі. У 11м, вы
пуск ным кла се ста лі ра зам з баць ка мі 
ду мацьраз ва жаць: за ход няя фі ла ло гія? 
Штось ці не ва біць анг лій ская (ха ця вы
ву ча ла анг лій скую мо ву з 5га кла са). 
Мо жа, ус ход няя?! Так, па спра ба ва ла б! 
Та ям ні чы не спаз на ны Ус ход — што ве
да лі пра яго на пры кан цы 1990х на Укра
і не?! Тым го дам на бі ра лі сту дэн таў на кі
тай скую, ка рэй скую, ту рэц кую. Баць кі 
за зі ра лі ў да ля гля ды й ра зу ме лі, што Кі
тай “па ды ма ец ца”, эка на міч на рас це, ды 
й ба га тую, ты ся ча га до вую куль ту ру мае! 
Так і вы ра шы лі: “Кі тай ская гра ма та!” 

У ана та цыі да кні гі пе ра кла даў ад 
вы да вец тва “Саф ран” чы та ем: “Гэ тае 
ўні каль нае вы дан не змя шчае пе ра клад
чыц кі на ро бак Яра сла вы Ша ке ры — 
укра ін скія пе ра кла ды кі тай скай паэ зіі 
ад глы бо кай даў ні ны да XX ста год дзя. 

За гэ ты доў гі час змя ня лі ся паэ ты ка й 
фі ла со фія, па на ва лі роз ныя рэ лі гій ныя 
по гля ды й свец кія звы чаі — а твор цам 
ва ўсе ча сы ха це ла ся вы ка заць свае све
та ад чу ван ні, пра па ноў ва ю чы нам пяр
лі ны лі ры кі ў ты по вых для свай го ча су 
фор мах. Пад ад ной вок лад кай (а ў кні зе 
640 ста ро нак!) са бра ны ўлас ныя пе ра
кла ды (не ка то рыя ў роз ных вер сі ях), ка
мен та ры да іх, якія да юць маг чы масць 
адэ кват на пра чы таць воб ра зы, і да вед кі 
пра аў та раў, мас тац кія ру хі ды ўмо вы, 
у якіх пі са лі ся тво ры”.

Вы да вец тва “Саф ран” удзяч нае му жу 
Яра сла вы Ша ке ры спа да ру Аляк санд ру 
Ха мен ку за да звол на пуб лі ка цыю тво
раў. “Саф ран” дзя куе й кі тай скай мас тач
цы спа да ры ні Чы Ша о цін за ка лі гра фію, 
вы ка ры ста ную на вок лад цы.

Кні га “Пад ня бес ныя пес ні” — вы дат
ны пом нік вя лі кай укра ін скай пе ра клад
чы цы XX ста год дзя. Дзя куй вы да вец тву 
“Саф ран” і ўсім, хто спры чы ніў ся да гэ
та га са праў ды ўні каль на га пра ек та!

АлесьКарлюкевіч

Падзея ў славянскай кітаістыцы

На пя рэ дад ні Дня Пе ра мо гі, 
да 75х яе ўгод каў, бе ла рус кі з 
Іар да ніі за пус ці лі ў ін тэр нэ це 
па тры я тыч ны пра ект “І сцер ці 
па мяць час ні ко лі не па ві нен. 
Чы та ем пабе ла рус ку”. Пра па
на ва лі су пля мен ні цы з араб скай 
кра і ны бе ла ру сам па ўсім све
це ў знак па мя ці пра важ ную 
част ку гіс то рыі Баць каў шчы ны 
за пі саць на ві дэа чы тан не бе
ла рус кіх вер шаў, пры све ча ных 
ва ен най тэ ме. Пра тое й мы 
кры ху рас каз ва лі (“Бе ла рус кі ў 
Іар да ніі” — ГР, 19.06.2020). Як і 
пра тое, што ў пра ек це пры го жа 
паў дзель ні ча ла Юлія Паў люк з 
Укра і ны, з Мі ка ла еў ска га аб лас
но га та ва рыст ва бе ла ру саў “Го
лас Ра дзі мы”. Яна пра чы та ла 
верш Ле а ні да Дай нэ кі “Пры ня
сі це квет кі сал да там” (“Дзе цям 
дзя цей рас ка жы це…” — ГР, 
15.05.2020). Уся го ж, як ка за лі 
по тым у відэа зва ро це ак ты віст
кі Арг ка мі тэ та Аб’ яд нан ня бе
ла ру саў у Іар да ніі, да пра ек та 
да лу чы лі ся чы таль ні кі з 9і кра
ін: гэ та Бе ла русь, Украіна, Лат
вія, Эс то нія, Іта лія, Ір лан дыя, 
Тур цыя, ЗША, ААЭ. І, па абя ца
лі яны, пра ект бу дзе пра доў жа
ны ў на ступ ным го дзе.

Ад нак вер нем ся да Юліі 
Паў люк. Па сло вах кі раў ні цы 

су пол кі “Го лас Ра дзі мы” Тац
ця ны Дзя мен ні ка вай, дзяў чын
ку пры вя ла ў бе ла рус кую гра
ма ду ба бу ля: Ала Анд рэ еў на 
Сні гур. І ўжо быў у на шай га
зе це зды мак з Дня род най мо
вы ў Мі ка ла е ве — Юлія та ды 
спя ва ла бе ла рус кую пес ню (“З 
мо вай род наю — чу до во! — 
ГР, 12.03.2020). Свае людзі да 
сваіх прыцягнуліся. У спа да ры
ні Алы ро дам з Бе ла ру сі бы ла 
ма ту ля: Юлія Ло се ва, 1927 го да 
на ра джэн ня. Тац ця на да сла ла ў 
рэ дак цыю ці ка вы да ку мент — 
да вед ку. Вы да дзе на яна 12 сту
дзе ня 1994 го да Бар су коў скім 
сель са ве там на род ных дэ пу
та таў (гэ та ў Кар мян скім ра ё
не Го мель шчы ны) Чух ле ба вай 
(Ло се вай) Юліі Іва наў не ў тым, 
што яна са праў ды жы ла ў вёс
цы Сыр ская Бу да “на оккупи
рованной территории с авгус та 
1941 го да по но ябрь 1943 го да”. 
з пры піс каю: “Справ ка да на для 
предоставления в ор га ны соц
обеспечения” й за ве ра на пя чат
кай з та га час ным Дзяр жаў ным 
гер бам Бе ла ру сі Па го няй. Мож
на мер ка ваць, што та ды Юлія 
Іва наў на, жы ву чы ў Ле нін гра
дзе, афарм ля ла пен сію. У Ле
нін гра дзе ж на ра дзі ла ся й Ала, 
якая ся бе лі чыць бе ла рус кай.

А што па мя тае яна пра Бе
ла русь? Па на шай прось бе 
Ала Сні гур праз Тац ця ну на
пі са ла: вель мі шчым лі выя ў яе 
ўспа мі ны. Толь кі па глы біц ца ў 
іх — пла ча. Яна вель мі лю бі ла 
дзяў чын каю бы ваць на Па лес сі: 
юная ле нін град ка пра во дзі ла ў 
род най ба бу лі на Го мель шчы не 
ўсе лет нія ка ні ку лы: “Я з ба бу
ляй і на се на кос ха дзі ла, і лён 
убі ра ла. Мне там вель мі па да
ба ла ся, ка лі жан чы ны спя ва лі 
ў по лі. Ні ко лі не за быць так
са ма, як усе ра зам са дзі лі ся 
ес ці на пры ро дзе, ка ля ста гоў 

се на”. Ма ці дзяў чын кі пра ца
ва ла ў Ле нін гра дзе апе ра та рам 
на фа ян са вым за вод зе, а баць
ка, Чух ле баў Анд рэй Паў ла
віч, — плот ні кам на 2м до ма
бу даў ні чым кам бі на це. У Алы 
яшчэ бы ла ста рэй шая сяст ра, 
Тац ця на. Ала Анд рэ еў на за кон
чы ла ў Пі це ры медву чы лі шча, 
пра ца ва ла ў Ва ен наме ды цын
скай ака дэ міі мед сяст рой. Там і 
па зна ё мі ла ся з бу ду чым му жам: 
Пётр Ры го ра віч Сні гур ву чыў ся 
на ва ен на га док та ра. По тым су
жон кі слу жы лі ра зам у Се ва сто
па лі, а з 1980га — у Мі ка ла е ве. 

А 8 га доў та му Пят ра Ры го ра ві
ча не ста ла.

Ця пер, на пі са ла нам Тац ця
на Дзя мен ні ка ва, Ала Сні гур 
шмат ду шы ўклад вае ва ўну чак 
Юлію ды ста рэй шую Тац ця ну 
(пой дзе ў 11ы клас), да лу чае іх 
да бе ла рус кай куль ту ры, у якой 
са ма вы хоў ва ла ся. Дзяў чы нак 
вы хоў вае дач ка Алы, На тал ля 
Пят роў на Паў люк, якая не каль
кі га доў та му стра ці ла му жа: 
рап тоў на па мёр, а быў ва ен
ным і вель мі, ка жуць, ха ро шым 
му жам і баць кам. Юлія хут ка 
пой дзе ў 4 клас Мі ка ла еў скай 
са на тор най шко лыін тэр на та 
ІІІІ сту пе ні № 4. “Яна доб ра ву
чыц ца, і вельмі ста ран на ву чы ла 
верш “Пры ня сі це квет кі сал да
там”, хоць ча су бы ло вель мі ма
ла, — з цеп лы нёй пі ша Тац ця на 
Дзя мен ні ка ва. — Та кая ра зум
ніч ка! Вы маў лен не ў яе амаль 
чыс та бе ла рус кае. Свет лая, ад
крытая, доб рая дзяў чын ка вель
мі ўпры гож вае на шу су пол ку”.

Сама ж Ала Сні гур да лу чы
ла ся да Бе ла рус кай су пол кі “Го
лас Ра дзі мы” ле тась у каст рыч
ні ку. І, па вод ле яе сло ваў, вель мі 
ўдзяч ная за тое ак ты віст цы 
Воль зе Па рсяк: гэ та яна пры вя ла 
бе ла ру сак у ко ла род ных лю дзей.

ІванЖдановіч

Расці ў шчасці, Юлія!
Школьніца Юлія Паўлюк – наймалодшая актывістка ў беларускай суполцы “Голас Радзімы”, што ва ўкраінскім горадзе 

Мікалаеве. Родавыя карані ў таленавітай дзяўчынкі з Палесся: з вёскі Сырская Буда Кармянскага раёна Гомельшчыны.

Ала Снігур са сваімі дзяўчатамі  
на Свяце роднай мовы ў Мікалаеве
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У Растоўскай вобласці Расіі 
падведзены вынікі 
V Міжнароднага маладзёжнага 
фестывалю-конкурсу паэзіі 
й паэтычных перакладаў 
“Берега дружбы”. Гран-пры — 
у Стасі Кацюргіной з Гомеля.

Вест ку пра тое (вя лі кі тэкст ка ар ды
на та ра кон кур су Воль гі Са фо на вай) да
слаў нам у рэ дак цыю Ле а нід Се вер. Ён 
уз на чаль вае су пол ку “Бел ору сы Некли
новского рай о на”, ува хо дзіць у Вы шэй
шы твор чы са вет Са ю за пісь мен ні каў Ра
сіі, ся бар Са ю за пісь мен ні каў Бе ла ру сі. 
Што кан крэт на лу чыць гэ та га пісь мен ні
ка з Бе ла рус сю — пра тое, спа дзя ем ся, ён 
яшчэ на пі ша нам паз ней. Ле а нід Юр’ е віч 
пе ра слаў і фо та здым кі. Мы да ве да лі ся, 
што гэ ты твор чы фо рум — ра сій скабе
ла рус кі. Сё ле та, праў да, зза ка ра на ві
ру са бе ла ру сы ў Та ган рог і Ня клі наў скі 
ра ён Рас тоў скай воб лас ці (там пра хо
дзі лі фес ты валь ныя ім прэ зы) пры ехаць 
не змаг лі. Ад нак ула даль ні цай гранпры 
“Бе ре гов друж бы”V ста ла на ша зям ляч
ка, вя до мая паэ тэ са Анас та сія Ка цюр гі
на з Го ме ля. А ка лі пад во дзі лі ся вы ні кі 

кон кур су, то ў ча се ві дэа кан фе рэн цыі да 
ім прэ зы да лу чыў ся ў рэ жы ме ан лайн і 
Ула дзі мір Гаў ры ло віч — стар шы ня Го
мель ска га аб лас но га ад дзя лен ня СП Бе
ла ру сі.

Ін тэр нэт пад каз вае, што Ста ся Ка
цюр гі на яшчэ ў 2011м вы да ла збор нік 
“Пад вет ра зем ран ку”, і та ды гэ та бы ла 
пер шая паэ тыч ная кні га сту дэнт кі 2га 
кур са філ фа ка Го мель ска га дзярж уні
вер сі тэ та імя Ф. Ска ры ны. Вер шы Ста сі 
ёсць і на вя до мым пар та ле https://stіhі.ru/ 
у ін тэр нэ це. Зван не лаў рэ а та І сту пе ні 
за ва я ва ла паэ тэ са, мас тач каілюст ра тар 
На тал ля Алей ні ка ва з Мін ска. Ся род 
лаў рэ а таў ІІ прэ міі — Алі на Паў лоў
ская (Грод на) і На дзея Пет ру чукФі лон 
(Го мель). У лі ку лаў рэ а таў ІІІ прэ міі — 
Ма рыя Баг дан чы ка ва (Го мель), Воль га 
Грынь (Свет ла горск), Яні на Ці ма шэ ня 
(Го мель).

У арг ка мі тэт кон кур су па сту пі ла 
500 за явак, 235 аў та раў прай шлі пер шы 
ад бо рач ны тур, вы кон ва лі за дан ні па пе

ра кла дах. Урэш це 116 ста лі фі на ліс та мі: 
атры ма лі пра ва пры ехаць на фес ты валь. 
На ім пра хо дзі лі фі наль ныя слу хан ні, 
пад во дзі лі ся вы ні кі кон кур су, пра ца ва ла 

й ад кры тая шко ла паэ тыч на га пе ра кла ду, 
якая рэ ар га ні за ва на сё ле та ва Усе ра сій
скую.

ІванІванаў

ПРЫЗНАННЕ

ТРОХГОДКА МАЛОЙ РАДЗІМЫ

СЯБРОЎСКІЯ СУСТРЭЧЫ
СУПЛЯМЕННІКІ

Пры го жую, ду шэў ную су
стрэ чу, каб па він ша ваць юбі ляр
кусу пля мен ні цу, ра вес ні цу Вя
лі кай Пе ра мо гі, бе ла ру сы Ры гі 
зла дзі лі 1 жніў ня ў До мему зеі 
Мэн цэр дор фа, дзе на пад да шку 
ёсць утуль ная вы ста вач ная за ла. 
Усім нам го нар за та кую мас тач
ку! На дзея ж мае ро да выя ка ра
ні ў Бе ла ру сі, хоць на ра дзі ла ся 
ад яе да лё ка. (Вось як пі саў пра 
сяб роў ку па Аб’ яд нан ні мас
та коўбе ла ру саў Бал тыі “Маю 
го нар!” кі раў нік су пол кі Вяч ка 
Це леш: “На дзея, су пля мен ні ца 
на шая та ле на ві тая, на ра дзі ла
ся да лё ка ад Баць каў шчы ны: 
у вёс цы Ба ра наў ка ля Ка за ні. 
Прый шла ў сям’ю Лаў ры но ві
чаў — Ула дзі мі ра Ула дзі мі ра
ві ча й Ні ны Ры го раў ны (Да ра
шчо нак у дзя воц тве). Яны са мі 
з Шар каў шчы ны (Ві цеб шчы на), 
а на па чат ку Дру гой су свет най 
вай ны бы лі эва ку я ва ны ў Та тар
стан. У 1954м сям’я вяр ну ла ся 
да до му, жы ла ў Шар каў шчы не, 
і там На дзея за кон чы ла ся рэд
нюю шко лу. Там на ўро ках ма
ля ван ня ў на стаў ні ка Кан стан
ці на Клун ду ка доб рыя ве ды 

атры ма ла й на вы кі ў ма ля ван ні, 
там абу дзі ла ся ў яе ці ка васць, 
лю боў да мас тац тва. Та му пас ля 
шко лы й па сту пі ла на мас тац ка
гра фіч ны фа куль тэт Ві цеб ска га 
пе дінс ты ту та. Да та го ж там 
ужо ву чыў ся яе ста рэй шы брат, 
Вя ча слаў Лаў ры но віч”. Вяч ка 
Це леш пі саў, што як сяб роў ка 
твор чай су пол кі “Маю го нар!” 
На дзея Ізя нё ва ўдзель ні чае ў яе 
роз ных вы ста вах. (Гл.: “Ме ло
дыі фар баў Над зеі Ізя нё вай” — 
ГР, 13.04.2016. — Рэд.) 

На дзея, га ва ры лі мы на свя
точ най ім прэ зе, ву чы ла ся ў шко
ле па спя хо ва: за кон чы ла яе з за
ла тым ме да лём. А ў мас тац кіх 
вы ста вах удзель ні чае з 1967 го
да. Лёс зям ляч кі, што вый шла 
за муж за вай скоў ца Ізя нё ва, 
склаў ся так, што яна шмат га
доў жы ла ў Поль шчы, за тым — 
на Да лё кім Ус хо дзе, у Пры мор
скім краі (го рад Ар сень еўск). 
І, як сцвяр джае са ма, “дзе б ні 
пры хо дзі ла ся жыць і пра ца ваць, 
по бач бы ло са мае га лоў нае — 
мас тац тва. Яно — на тхнен не, 
яно — жыц цё, яно — ма ра, боль 
і спа дзя ван не”.

З 1971 го да На дзея Ізя нё ва 
жы ве й пра цуе ў Лат віі, якую 
вель мі лю біць, лі чыць дру гой 
Ра дзі май. У су вя зі з тым за зна
чым: не звы чай най цеп лы нёй і 
лю бас цю да лат вій скай зям лі 
све цяц ца яе па лот ны. Але ж і 
Бе ла русь На дзея Ула дзі мі ра
ўна мае ў сэр цы. Пэў на, жа
дан не па дзя ліц ца з бліз кі мі па 
ду ху людзь мі сва і мі та лен там, 
ура жан ня мі, ма ра мі й пры вя ло 
мас тач ку да ад на дум цаўсу
пля мен ні каў, у су пол ку “Маю 
го нар!”. А чаль цы яе, да рэ чы, 
у баль шы ні сва ёй жы вуць і 
пра цу юць у Лат віі. На свя точ

най ім прэ зе ў го нар юбі ляр кі 
яны бы лі по бач з ёй. А сяб рам 
па мас тац тве, у тым лі ку Вяч
ку Це ле шу ды Ва сі лю Ма ла
шчы цу, лёг ка зра зу мець, якой 
пра цай, якім на ма ган нем, та
лен там, бо лем, а ча сам і рас

ча ра ван нем ства ра ец ца ба дай 
што кож ны твор.

Ра дзі ма… У гэ тым сло ве так 
мно га ўва саб ля ец ца для кож на га 
ча ла ве ка, а тым больш для тых, 
хто ада рва ны ад яе. І мы дзя
ка ва лі спа да ры ні Над зеі за тое, 
што на не ка то ры час ад чу лі ся
бе ся род яе — і на шых! — не за
быў ных пей за жаў на сва ёй род
най зям лі. Там не дзе ха ва ец ца 
ў ляс ным гу шча ры сця жын ка, 
а там бру іц ца чыс тая кры ні ца, 
ды, зда ец ца, восьвось “пырс не” 
чыр во ны мак. І кож ны шу кае ў 
воб ра зах на па лот нах сваё, род
нае, не за быў нае…

У твор час ці На дзея Ізя нё ва 
не ба іц ца быць ні за над та да
вер лі вай, ні без агляд най, ні ад
кры тай. Не ба іц ца паў та раць 
ней кую ад ну тэ му, най больш 
бліз кую для яе. Мас тач цы хо
чац ца вы ка заць у фар бах тое, 

чым ура зі ла ся са ма, тую праў
ду, у якую па ве раць і гле да чы. 
А па ве рыў шы, ста нуць кры ху 
даб рэй шы мі, пры га жэй шы мі, 
больш ча ла веч ны мі. Угляд ва ю
чы ся ў яе тво ры, ро біш вы сно
ву: ней кія вель мі доб рыя зор кі 
све цяць мас тач цы на да ро зе яе 
твор час ці, цёп лыя даж джы аб
мы ва юць лю бі мыя ланд шаф ты, 
і ні бы та ўся ма ціЗям ля бар во
вы мі, за ла ты мі, зя лё ны мі, бя
лют кі мі ды ва на мі гас цін на рас
ці ла ец ца пе рад ёй.

Жы ва піс убі рае ў ся бе ўсе сі
лы твор цы, яго ны час, цеп лы ню 
яго най ду шы. Жы ва піс аку му
люе гу кі й во да ры све ту, а так са
ма раз на стай ныя па чуц ці твор
цы: тра пят лі васць, пя шчо ту, 
хва ля ван не й не спа кой, ча кан не 
й здзіў лен не… І вя лі кае шчас це 
для жы ва піс ца знай сці та го, хто 
та кую мо ву ра зу мее. Ка лі мо жа 
ён па дзя ліцца сва ім све та ад
чу ван нем з сяб ра мі, з ду хоў на 
бліз кі мі людзь мі. Спа да ры ні 
Над зеі па шан ца ва ла і ў гэ тым. 
На ім прэ зе по бач з ёй быў лю
бі мы му зыч ны гурт “Вы то кі”, 
у скла дзе яко га яна спя вае. Хо
ра ша, што вы ста ва бе ла рус кай 
мас тач кі аздоб ле на й бе ла рус
кай пес няй, бе ла рус кім сло вам. 
Та му са праў ды ад чу ван не на
шай бліз ка сці да Баць каў шчы
ны бы ло вель мі рэ аль ным.

Без мас тац тва на шае жыц
цё, пэў на ж, ме ла б менш яр кіх 
фар баў ды эмо цый. Пра ца мас
та коў — гэ та бяс кон цы пра цэс 
пра нік нен ня ў та ям ні цы Жыц ця, 
Пры га жос ці, Гар мо ніі, Су лад
дзя. Дзя ку ю чы твор цам ву чым
ся мы ба чыць, у якім раі жы вём: 
трэ ба толь кі пра віль на вы браць 
“мес ца збор кі” для све та по гля
ду. Ра курс по гля ду на гэ ты дзі
вос ны свет і на шае ў ім мес ца. 
І та му мы ўдзяч ны й спа да ры ні 
Над зеі — за яе свят ло. За па
до ра ную пры га жосць, за сон
ца, за ляс ную сце жач ку, бла кіт 
не ба, спя ко ту лет ня га дня, пыр
скі мар скіх хва ляў… За ўсе тыя 
ча роў ныя фар бы, які мі све цяц ца 
яе зі хат лі выя па лот ны.

ГаннаІванэ,
ак ты віст ка та ва рыст ва 

“Сьві та нак”, г. Ры га.
Фо та: ЛявонМаствілішскі.

Святло Надзеі
Лета – пара найбагацейшая на 
разнастайныя колеры й пахі, гукі 
ды ўражанні, сустрэчы, мары. І вельмі 
радасна, што ў вянок рыжскага лета 
беларускай кветкай увілася незабыўная 
імпрэза ў гонар 75-гадовага юбілею 
мастачкі Надзеі Ізянёвай.

Дарэчы. У рэ дак цыі ста ла вя до ма, што 
Вяч ка Це леш вы даў сё ле та грун тоў ную ма
на гра фію “Бе ла рус кія мас та кі Лат віі. 1920–

1990”. На пі саў нам у рэ дак цыю пра тое даў ні 
ся бар мас та ка Сяр гей Па нізь нік, зга даў шы: 
“ін тэ лі гент, не за быў і мя не па зна чыць ся род 
дзя сят каў па моч ні каў з уся го све ту”. Мае 
на ўва зе тых, хто па прось бе аў та ра спры чы
ніў ся да яго ных ар хіў ных рос шу каў. Кні га 
вый шла на бе ла рус кай і ла тыш скай мо вах: 
148 ста ро нак, 400 ілюст ра цый. У пе ра піс цы 
з сяб рам Вяч ка Це леш ад зна чае: “Я не лі чу, 
што гэ та шэ дэўр, я не пісь мен нік і не пра фе
сій ны гіс то рык. Га лоў нае для мя не бы ло па
ка заць, што бе ла ру сы тут жы вуць і сяб ру юць 
з ла ты ша мі, ма юць сваю ба га тую гіс то рыю й 
куль ту ру… І я шчас лі вы”. А Сяр гей Па нізь
нік, ус це ша ны вы ні кам пра цы спа дара Вяч
кі, пры раў ноў вае яго ны на ро бак да твор ча га 

подз ві гу. Ган на Іва нэ ў ча се пад рых тоў кі яе 
тэкс ту да дру ку на пі са ла: прэ зен та цыя кні гі 
пла ну ец ца ўво сень.

А 14 жніў ня ў рыж скім Бе ла рус кім та
ва рыст ве куль ту ры “Сьві та нак” ад зна чы лі 
90год дзе Ула дзі мі ра Ка рат ке ві ча. Га на ро
вым гос цем на ве ча ры не быў Ам ба са дар 
Бе ла ру сі ў Лат віі Ва сіль Мар ко віч. Вяч ка 
Це леш пад рых та ваў да ім прэ зы вы ста ву 
кні жак пісь мен ні ка з біб лі я тэ кі “Сьві тан ка” 
й свай го збо ра — з аў то гра фа мі. Рас каз ваў 
на ве ча ры не, як Сяр гей Па нізь нік па зна ё міў 
яго з Ула дзі мі рам Ка рат ке ві чам, пра су стрэ
чы з бу ду чым кла сі кам бе ла рус кай лі та ра ту
ры ў Ры зе й Мін ску. Вяч ка Це леш па да ра ваў 
Ва сі лю Мар ко ві чу сваю но вую кні гу.

На дзея Ізя нё ва, Пер шы сак ра тар Ам ба са ды Бе ла ру сі 
ў Лат віі Юры Ко ле саў (ка ля яе ў цэнт ры), Ган на Іва нэ (з ру жай) 

і ар тыс ты гур та “Вы то кі” на юбі лей най ім прэ зе 

Амбасадар Васіль Марковіч (справа) — 
госць “Сьвітанка”

Удзельнікі фестывалю-конкурсу “Берега дружбы”

Паэ ты, якія злу ча юць бе ра гі 
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Пра дынамічнае развіццё 
беларуска-ўзбекскіх дачыненняў 
журналістам расказаў Надзвычайны 
й Паўнамоцны Амбасадар Рэспублікі 
Узбекістан у Рэспубліцы Беларусь 
Насірджан Юсупаў. Брыфінг 
прысвячаўся Дню незалежнасці 
Узбекістана й праходзіў 
у Нацыянальным прэс-
цэнтры Беларусі.

На род кра і ны, з якім у бе
ла ру саў скла лі ся дру жа люб ныя 
да чы нен ні, ад зна чае Дзень не
за леж нас ці ўжо 29ы раз. Спа
дар Ам ба са дар, згад ва ю чы гіс
то рыю, на га даў: на шы на ро ды 
ра зам жы лі ў сям’і са вец кіх на
ро даў. Ра зам пе ра жы лі Вя лі кую 
Ай чын ную вай ну, зма га лі ся з 
во ра гам, пе ра маг лі яго. На род 
Уз бе кі ста на мае ба га тае мі ну
лае, пад крэс ліў На сір джан Са
бі ра віч, і та му вар ты да стой най 
бу ду чы ні.

Ам ба са дар пад ра бяз на рас па вёў пра 
да сяг нен ні Уз бе кі ста на ў пе ры яд не за
леж нас ці, су час нае раз віц цё кра і ны й рэ
фор мы, якія пра вод зяц ца ў апош нія га ды. 

Раз ві ва ец ца са цы яль наэка на міч ная сфе ра, 
па ляп ша ец ца біз несася род дзе ў кра і не. У 
апош нія ча ты ры га ды там ёсць ці ка выя, па
зі тыў ныя змя нен ні. Уз бе кі стан усё больш 
ад кры ва ец ца све ту, хоць ра ней пры трым
лі ваў ся ло гі кі не да лу чэн ня ні да якіх між
на род ных эка на міч ных аб’ яд нан няў. Сё ле
та дзяр жа ва стар шын ствуе ў Са друж нас ці 
Не за леж ных Дзяр жаў, іні цы я ва ла пры няц
це Кан цэп цыі раз віц ця СНД да 2030 го да, 
Стра тэ гіі эка на міч на га раз віц ця кра ін СНД 
да 2030 го да. Уз бе кі стан за ка на даў ча па
цвер дзіў жа дан не ўдзель ні чаць у ЕА ЭС у 
якас ці на зі раль ні ка, рых ту ец ца ўсту піць у 
Су свет ную ганд лё вую ар га ні за цыю. Рэа
лі зу ец ца ўжо 25 пра грам між на род на га су
пра цоў ніц тва.

Шмат ува гі на бры фін гу на да вал ся 
ўзбек скабе ла рус кім ста сун кам, якія, на 
дум ку Ам ба са да ра, ды на міч на раз ві ва юц
ца ў плы ні ганд лё ваэка на міч на га, ін вес
ты цый на га су пра цоў ніц тва. Га ва ры ла ся 
пра ды на міч ны рост та ва ра зва ро ту між 
кра і на мі, ін вес ты цый ныя й ка а пе ра цый ныя 
пра ек ты, су пра цу ў сфе ры ту рыз му, ін фар
ма цый нака му ні ка тыў ных тэх на ло гій (ва 
Уз бе кі ста не пры ня та Кан цэп цыя ліч ба ві за

цыі да 2030 го да), на ву кі й аду ка цыі, пра 
перс пек тыў ныя кі рун кі на ша га ўза е ма дзе
ян ня.

Яск ра ва ха рак та ры зу юць цёп лыя, дру
жа люб ныя да чы нен ні Уз бе кі ста на й Бе

ла ру сі су мес ныя аду ка цый ныя пра ек ты. 
Ва Уз бе кі ста не мно гія ма ла дыя лю дзі жа
да юць атры маць вы шэй шую аду ка цыю, 
і та кую па слу гу мо жа ім пра да ста віць 
Бе ла русь. “У 2018м, ка лі ад кры ва ла ся 
ў Мін ску на ша Ам ба са да, коль касць уз
бек скіх сту дэн таў тут ледзь да цяг ва ла да 
сот ні, — удак лад няў, ад каз ва ю чы на маё 
пы тан не, На сір джан Са бі ра віч. — Сё ле та 
іх ужо 250: рост у два з па ло вай ра зы. Мы 
пры кла лі не ма лыя на ма ган ні, пры чым з 
абод вух ба коў, і ўжо за пу шча ныя су мес
ныя аду ка цый ныя пра ек ты, у ад па вед нас
ці з які мі 1500 уз бек скіх сту дэн таў бу  дуць 
на ву чац ца па су мес ных пра гра мах. Два 
га ды ва Уз бе кі ста не — і по тым яшчэ два ў 
Бе ла ру сі. Бу дзе вес ці ся пад рых тоў ка спе
цы я ліс таў на асно ве су мес ных пра грам. 
Для та го дэ ле га цыі ад шэ ра гу вну Бе ла ру сі 
ез дзі лі ва Уз бе кі стан, і на ад ва рот, вы ву ча
лі, аб га вор ва лі ўсе ню ан сы, вы пра ца ва лі 
пра гра мы, за клю чы лі да мо вы. І ў ад па
вед нас ці з імі ў на ступ ным го дзе пер шыя 
паў та ры ты ся чы ўзбек скіх сту дэн таў пры
едуць сю ды”.

Ле тась у Таш кен це ад кры ты Бе ла рус
каУз бек скі між га лі но вы ін сты тут пры

клад ных тэх ніч ных ква лі фі ка
цый. За сна валь ні кам вы сту піў 
Таш кент скі дзяр жаў ны тэх ніч
ны ўні вер сі тэт імя І. Ка ры ма ва, 
да лу ча ны да яго най дзей нас ці 
бе ла рус кія парт нё ры: Бе ла
рус кі на цы я наль ны тэх ніч ны 
ўні вер сі тэт і Рэс пуб лі кан скі 
ін сты тут пра фе сій най аду ка
цыі. Там бу дуць рых та ваць 
спе цы я ліс таў тэх ніч на га про
фі лю: сё ле та пач нуць ву чо бу 
500 сту дэн таў. За па тра ба ва ны 
ў кра і не най перш ін жы не ры, а 
так са ма спе цы я ліс ты ў сфе ры 
ІТтэх на ло гій, ве тэ ры на рыі, 

ме ды кі. Да па мо га Бе ла ру сі, уза е ма вы гад
ная дзей насць у гэ тым кі рун ку, ад зна чыў 
спа дар Ам ба са дар, Уз бе кі ста ну вель мі па
трэб ная.

ІванЖдановіч
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(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1)
Пер шы вы пуск ма ла дых спе цы я

ліс таў быў у 2013м, і ка фед ра па спе
ла пад рых та ваць для атам най га лі ны 
187 спе цы я ліс таў. З іх на Бе лА ЭС пас ля 
ўні вер сі тэ та раз мер ка ва ла ся 99 ча ла век. 
А тыя вы пуск ні кі, якія ў пер шыя га ды 
яе бу даў ніц тва вы му ша ны бы лі пай сці 
пра ца ваць на ЦЭС, паз ней змаг лі ўлад
ка вац ца па про філь най спе цы яль нас ці 
на АЭС. Фак тыч на ж на но вым аб’ ек це 
па во лі лё су апы нуў ся кож ны дру гі вы
пуск нік ка фед ры.

“Мы пад рых та ва лі доб рых пра фе
сі я на лаў, якія здоль ныя пра ца ваць як 
у тур бін ным цэ ху элект ра стан цыі, так 
і ў рэ ак тар ным, хі міч ным ды ін шых, — 
га во рыць су раз моў ца. — Тое за ўва жае й 
кі раў ніц тва АЭС. І каб па шы рыць сфе
ры раз мер ка ван ня на шых вы пуск ні коў, 
пра па на ва ла нам на ба зе спе цы яль нас
ці “Па ра тур бін ныя ўста ноў кі атам ных 
элект рыч ных стан цый”, якая ўжо іс на ва
ла, ад крыць но вую”.

Пад спе цы яль насць “Пра ек та ван не 
ды экс плу а та цыя атам ных элект рыч ных 
стан цый” да вя ло ся рас пра ца ваць но вы 
ву чэб ны план і аду ка цый ны стан дарт, 
унес ці зме ны ў ста тут уні вер сі тэ та, атры
маць лі цэн зію на пра ва вы кла дан ня. Не ка
то рыя прад ме ты пра доў жаць вы кла даць 
на да лей, не ка то рыя — пе ра пра фі ля ва лі 
пад но вую спе цы яль насць. На прык лад, 
на лек цы ях па ін фар ма ты цы ды ін тэ гра
ван ні пры клад ных сіс тэм ця пер бу дзе 
больш на да вац ца ўва гі сіс тэ ме аў та ма

ты за ва на га пра ек та ван ня тых або ін шых 
пры лад. Ся род но вых прад ме таў: “Пра
ек та ван не і экс плу а та цыя па ра ге не ра таў 
АЭС”, “Пра ек та ван не і экс плу а та цыя тур
бін най АЭС”, “Экс плу а та цыя ядзер ных і 
энер ге тыч ных рэ ак та раў” ды ін шыя.

Ба зы, на якіх сту дэн ты пра хо дзяць 
прак ты кі, за ста нуц ца ра ней шы мі. Па
коль кі ў Бе ла ру сі да гэ туль не бы ло дзей
най АЭС, мно гія сту дэн ты БНТУ пра хо
дзі лі іх на аб’ ек тах Дзярж кар па ра цыі па 
атам най энер гіі “Ро са том”. З 2010 го да 
яны прак ты ка ва лі ся на Но ва ва ро неж
скай, Рас тоў скай, Сма лен скай, Ка лі нін
скай АЭС у Ра сіі. Ез дзі лі атры моў ваць 
на вы кі ў Сла ва кію — на АЭС “Мо хов
це”, у Бал га рыю — на АЭС “Коз ло дуй”. 
Не каль кі ра зоў прак ты ка ва лі ся ў Аў
стрыі ў Між на род ным агенц тве па атам
най энер ге ты цы (МА ГА ТЭ). Для мно гіх 
бы ло вель мі ка рыс на па ба чыць на свае 
во чы за кан сер ва ва ны рэ ак тар па блі зу 
Ве ны. Многія тонкасці пра ек та ван ня бе

ла рус кія сту дэн ты пе рай ма лі ў Ні жа га
род скім дзяр жаў ным тэх уні вер сі тэ це імя 
Р. Я. Аляк се е ва, дзе, да рэ чы, ёсць фі лі ял 
“Ро са то ма”.

І за меж ныя на ву коў цы пры яз джа
лі на ка фед ру “Цеп ла выя элект рыч ныя 
стан цыі”, што пра цуе на энер ге тыч ным 
фа куль тэ це БНТУ. Пе рад бе ла рус кі мі 
сту дэн та мі вы сту паў на мес нік ген ды
рэк та ра, кі раў нік Дэ парт амен та ядзер
най энер гіі МА ГА ТЭ Мі ха іл Чу да коў. 
Чы таў ім лек цыі й лаў рэ ат Но бе леў скай 

прэ міі па фі зі цы, наш зна ка мі ты зям ляк 
Жа рэс Ал фё раў. Ві дэа лек цыі вя до мых 
атам шчы каў з уся го све ту вя лі ся на энер
ге тыч ным фа куль тэ це на пра ця гу двух 
га доў.

На га да ем, што пад рых тоў ка кад раў 
для атам най энер ге ты кі вя дзец ца ў Бе ла
ру сі з 2008 го да. Пры тым за дзей ні ча ны 
4 уста но вы вы шэй шай аду ка цыі: Між на
род ны дзяр жаў ны эка ла гіч ны ін сты тут 
імя А. Дз. Са ха ра ва, Бе ла рус кі дзярж
уні вер сі тэт ін фар ма ты кі ды ра дыё элект
ро ні кі (БДУІР), Бе ла рус кі дзярж уні вер
сі тэт (БДУ) і Бе ла рус кі на цы я наль ны 
тэх ніч ны ўні вер сі тэт (БНТУ).

Сё ле та мы ста нем свед ка мі та го, як 
Бе лА ЭС дасць пер шы ток. За вер ша
на бу даў ніц тва пер ша га яе энер га бло ку. 
7 жніў ня ў рэ ак тар за гру жа ны ка се ты са 
све жым ядзер ным па лі вам. На пе ра дзе — 
пуск рэ ак та ра, уклю чэн не АЭС у энер
га сіс тэ му кра і ны й вы хад энер га бло ка 
на поў ную ма гут насць.

У Бе ла ру сі па лі чы лі, што пуск Бе ла
рус кай АЭС у Аст раў цы да зво ліць за
бяс пе чыць трэ цюю част ку ўнут ра ных 
па трэб у элект ра энер гіі. Знач ная част ка 
яе вы пра цоў ва ец ца з пры род на га га зу, 
ра до ві шчаў яко га ў Бе ла ру сі ня ма: што
год кра і на ім парт уе яго ка ля 20 млрд 
ку ба мет раў. Та му стаў ка ро біц ца ця пер 
на аль тэр на тыў ную энер ге ты ку й са мыя 
пе ра да выя тэх на ло гіі. За пуск АЭС дасць 
маг чы масць за мя шчаць ка ля 4,5 млрд ку
ба мет раў пры род на га га зу ў год.

ГаннаЛагун

Ай чын ныя спе цы я ліс ты для атам най энер ге ты кі
ПЕРС ПЕК ТЫ ВЫ

Выпускнікі атрымалі дыпломы. Мікалай Карніцкі — у цэнтры.
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Беларуская АЭС у Астраўцы

Узбекістан: цёплы й дружалюбны
ВЕСТ КІ З СУ ПО ЛАК

Ім прэ за 
ў го нар Пе ра мо гі
З удзелам суполкі “Мара” 
ды ансамбля “Паўлінка” 
15 жніўня прайшоў у Ліепаі 
святочны вечар у гонар 
75-годдзя Перамогі ў 
Вялікай Айчыннай вайне

Свя точ ную ім прэ зу ў кан
цэрт най за ле “Лі е лайс дзін
тарс” (“Вя лі кі бурш тын”) ар га
ні за ва ла Ген кон суль ства Ра сіі 
ў Лі е паі пры пад трым цы Ура да 
Маск вы. У эма цый най пра мо
ве Ге не раль ны кон сул Аляк сей 
Бе ла но саў ад зна чыў, што сён ня 
як ні ко лі ра ней зра зу ме ла: на ша 
ба раць ба за праў ду пра вай ну, за 
па мяць пра агуль ны подз віг на
ро даў бы ло га СССР — гэ та ба
раць ба не толь кі за мі ну лае, але 
ў пер шую чар гу за на шу мір ную 
су час насць і бу ду чы ню.

На кан цэр це вы сту піў ан
самбль бе ла рус кай пес ні “Паў
лін ка” Бе ла рус кай су пол кі “Ма
ра”. Гу ча лі пес ня пра вай ну на 
бе ла рус кай мо ве й пес ня “Па жа
дан не”: як па жа дан не мі ру Бе ла
ру сі ды яе на ро ду. А Ва лян ці на 
Аба ту ра ва, даў няя ўдзель ні ца 
“Паў лін кі”, вы сту пі ла соль на. 
Гас цей па ра да ва лі яшчэ спя вач
ка Мар’ я на Мат ве е ва, мяс цо выя 
ан самб лі ўкра ін скай пес ні “Бар
винок” і “Сла вян ская ду ша”, 
рус кі фальк лор ны гурт “Ярило”.

Кі раў ні ца “Паў лін кі” Жан на 
Буй ніц кая дзя ка ва ла ве тэ ра нам 
за тое, што яны па да ры лі нам 75 
га доў мір на га жыц ця. На га да
ла: мы — на шчад кі пе ра мож цаў, 
бе ла ру саўвы зва лі це ляў, ро дам 
з кра і ны, якая стра ці ла ў вай не 
кож на га трэ ця га жы ха ра. З ве тэ
ра наў, якія вы зва ля лі Бе ла русь 
ад ня мец кафа шысц кіх за хоп ні
каў, на свя це бы ла Ган на Дзям’ я
наў на Аста па ва: пра яе мы пі са лі 
ў сё лет нім 14м ну ма ры га зе ты.

АнжэлаФаміна, г. Ліепая

Амбасадар Узбекістана ў Беларусі 
Насіржан Юсупаў

Б
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ТА

Помнікі Якубу Коласу ў Ташкенце і Алішэру Наваі ў Мінску
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Тэ ма тыч ную лі та ра тур наму зыч ную 
кам па зі цыю, пры све ча ную вы зва лен ню 
На рвы ад ня мец кафа шысц кіх за хоп ні
каў, падрыхтавала там тэй шая Бе ла рус
кая су пол ка “Сяб ры”. Пра тое на пі саў у 
Фэй сбу ку ак ты віст су пол кі Вік тар Бай ка
чоў, змяс ціў і свае фо та здым кі з ім прэ зы, 
якая пра хо дзі ла 25 лі пе ня ў До ме На ро
даў. Га на ро вы мі гас ця мі яе бы лі дып
ра бот ні кі Ам ба са ды Бе ла ру сі ў Эс то ніі, 
Ген кон суль ства Ра сіі ў На рве, прад стаў
ні кі царк вы, дэ пу тац ка га кор пу са й мэ
рыі. Аў тар кні гі “На рва в ог не”, гіс то рык 
Свят ла на Вар дзі рас па вя ла, як пра хо дзі
ла вы зва лен не На рвы Чыр во най ар мі яй, 
а на рвскія школь ні кі вы ка на лі пес ні пра 

вай ну. Мяр ку ю чы па здым ках, ме ла сло
ва ў кантэксце лі та ра тур наму зыч най 
кам па зі цыі так са ма й Люд мі ла Ан нус — 
яна ўзна чаль вае су пол ку “Сяб ры”.

У ча се вы зва лен ня На рвы 2526 лі
пе ня 1944 го да пра яві лі ся бе вой скі ге
не ра ла Іва на Фя дзю нін ска га. Стра ты 
Чыр во най ар міі ў тых ба ях бы лі вя лі кія: 
4685 ча ла век за бі ты мі, па мер лы мі ад ран 
і пра па лы мі без вес так, звыш 18 ты сяч 
па ра не ны мі. Гля нуў шы ў ін тэр нэт, мы 
да ве да лі ся: з ліс та па да 1940га й на па
чат ку Вя лі кай Ай чын най пал коў нік (з 
12 жніў ня 1941га ге не рал) Фя дзю нін скі 
быў ка ман дзі рам страл ко ва га пал ка, рас
ква та ра ва на га ў Брэс це й Ко ве лі. Полк 
па спя хо ва вёў аба рон чыя баі, у якіх бу
ду чы ге не рал быў па ра не ны: яго са ма лё
там да ста ві лі ў Маск ву ў шпі таль. Паз

ней вой скі пад ка ман да ван нем ге не ра ла 
ўдзель ні ча лі ў мно гіх біт вах. Ка ман ду
ю чы 11й ар мі яй, ге не рал удзель ні чаў і 
ў Го мель скаРэ чыц кай апе ра цыі (1030 
ліс та па да 1943 го да). Пэў на, за тыя за
слу гі ге не рал Фя дзю нін скі быў ушана
ваны як Га на ро вы гра ма дзя ні н Го ме ля.

З до пі саў Вік та ра Бай ка чо ва мы да ве
да лі ся, што тая ж лі та ра тур наму зыч ная 
кам па зі цыя, тро хі зме не ная, па ка за на 
бы ла 30 лі пе ня ў На рвскім до ме апе кі, 
з якім даў но ў бе ла ру саў ёсць су пра ца. 
Даб ра чын ную ак цыю “Сяб ры” з сяб ра мі 
зла дзі лі для па жы лых лю дзей, якія жы
вуць там па ста ян на. У мно гіх з іх ёсць 
праб ле мы са зда роў ем, і яны ма юць па
трэ бу ме на ві та ў та кім до гля дзе.

Вік тар Бай ка чоў пад тры маў на шу 
ідэю: на ладж ваць ін тэр нэтмас ты з су пол
ка мі бе ла ру саў у за меж жы. На пі саў, што 
ў час ка ран цін ных аб ме жа ван няў зза ка
ра на ві ру са ў Эс то ніі пра хо дзяць круг лыя 
ста лы на цы я наль ных су по лак у рэ жы ме 
ві дэа кан фе рэн цый. Што яны з Люд мі лай 
што тыд нё ва пра во дзі лі ві дэа су стрэ чы з 
ак ты віс та мі су пол кі. Каш тоў ны до свед! 
На ват лю бі мы мі рэ цэп та мі га та ван ня 
страў на рві ця не аб мень ва лі ся з сяб ра мі — 
пра тое мы па чы та лі ў Фэй сбу ку. Ска жам, 
Аляк санд ра Со ба ле ва га та ва ла дра ні кі: 

па каз ва ла, рас каз ва ла, іш лі тут жа ціт ры 
паэс тон ску. Ві дэа ро лік так уда ла пад рых
та ваў Вік тар Бай ка чоў, што мно гім за ха
це ла ся дра ні каў тых па каш та ваць. Трой чы 
ла дзі лі ся й ві дэа кан фе рэн цыі кі раў ні коў 
“Сяб роў” з кі раў ні ка мі бе ла рус кіх су по
лак з Пра гі, Мюн хе на, Не апа ля, Клай пе
ды, Ві са гі на са, Ка лі нінг ра да. Пры чым, 
да дае Вік тар, не ка то рыя на ват чо ка лі ся — 
праз ма ні тор — ба ка ла мі з ві ном.

Дзя ку ем за пад трым ку, Вік тар! Бу
дзем з ча сам асвой ваць но выя ІТтэх на
ло гіі. Хоць, праў да, жы вых зно сін яны не 
за ме няць, ды й ві но сяб ра “з ма ні то ра”, 
ві даць, не рас сма ку еш...

ІванЖдановіч
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ВЕСТ КІ З СУПОЛАК

Эн ту зі яс ты з Ува ра віч
ГЛЫ БІН КА

“Насустрач душы” — так 
называецца грамадскае 
аб’яднанне добрых і 
душэўных людзей у горадзе 
Уваравічы, што  
ў Буда-Кашалёўскім раёне 
Гомельшчыны

Пят нац цаць га доў споў ні ла
ся клу бу “На су страч ду шы”, які 
ства ры ла і ўзна чаль вае Лю боў 
Ро да ва — кі раў ні ца мяс цо вай 
ве тэ ран скай ар га ні за цыі. Лю боў 
Мац ве еў на доб ра ве дае мяс цо вы 
люд, імк нец ца ра зам з ад на дум
ца мі больш да ве дац ца пра гіс
то рыю род ных мяс цін. Ад ча су 
ства рэн ня ак ты віс ты су пол кі 
вя дуць вя лі кую пра цу па ўша на
ван ні зем ля коў, якія ўдзель ні ча лі 
ў Вя лі кай Ай чын най вай не, збе
ра га юць па мяць і пра яе шмат лі
кія ах вя ры. І мо ладзь да лу ча юць 
да сва ёй пра цы, па тры я тыч ны мі 
спра ва мі па да юць доб ры прык
лад та го, што та кое са праўд ная, 
дзейс ная, не толь кі на сло вах 
лю боў да Баць каў шчы ны. У 
пры ват нас ці, пры мяс цо вай шко
ле ство ра ны  му зей, дзе са бра ны 
каш тоў ныя ма тэ ры я лы як пра 
ге ро яў ва ен на га ча су, так і пра
ца ві тых зем ля коў, якія вы зна чы
лі ся ста ран наю пра цай, узор ным 
вы ка нан нем сва іх аба вяз каў.

Мне Лю боў Мац ве еў на не як 
га ва ры ла, што ў ба га тым ар се на
ле срод каў, ме та даў пра цы ак ты
віс таў клу ба ёсць і вель мі прос
ты, але над звы чай эфек тыў ны: 
на вед ван не ве тэ ра наў, ка лі нех та 
з іх за хва рэе. Коль кі ду шэў ных, 
цёп лых раз моў пры тым ад бы

ло ся! Коль кі жыц цё вых гіс то
рый рас ка за на й па чу та! Зрэш
ты, кож ны з нас, тро хі па жыў шы 
на све це, ве дае, як важ на ча сам 
бы вае: вы га ва рыц ца, па дзя ліц ца 
на ба ле лым ці, на да ва рот, ра дас
цю. І, вя до ма ж, тыя, хто мае па
трэ бу ў пад трым цы, кан крэт най 

да па мо зе — іх атры моў ва юць. 
Зрэш ты, ча сам і доб ра га сло
ва, ува гі, най ма лень ка га кро ку 
на су страч ду шы ін ша га ча ла ве
ка да стат ко ва, каб па боль ша ла 
свят ла ў жыц ці абод вух: як та го, 
хто ад дае час цін ку па зі ты ву, так 
і та го, хто пры мае каш тоў ны па
да ру нак. А па да рун кі бы ва юць 
і цал кам рэ аль ныя! Бо ра зам са 
стар шы нёй гар вы кан ка ма клу
баў цы аба вяз ко ва він шу юць 
юбі ля раў. Едуць да кож на га да
до му — з па да рун ка мі, квет ка
мі, вя сё лай му зы кай ды спе ва мі. 
Ды, вя до ма ж, і з доб рым на стро
ем, ад кры ты мі сэр ца мі.

Доб рыя спра вы Лю бо ві Ро
да вай і яе па плеч ні каў — гэ та й 
пра ца з мо лад дзю, дзець мі. Бо 

ім ста рэй шыя пе ра да юць сак
рэ ты свай го май стэр ства: нех та 
ву чыць ма лод шых вя зан ню, ін
шыя — вы шы ван ню. Мо жа та
кія ўмен ні ў на шым ча се не ка му 
па да дуц ца й ліш ні мі, але ж не 
спя шай це ся з вы сно ва мі. За та
кі мі спрад веч ны мі за ня тка мі, як 

вя до ма, па трош ку, не пры кмет
на пе рад аец ца й больш глы бо
кі жыц цё вы до свед, ла дзіц ца 
вель мі каш тоў ны дыя лог па ка
лен няў. Із ноў жа — зблі жа юц ца 
ду шы... Ну а ку лі нар ныя на вы кі 
ды сак рэ ты, які мі ах вот на дзе
ляц ца ста рэй шыя клуб ні кі, ні
ко му не ліш нія. Так па вя ло ся, 
што ў клу бе “На су страч ду шы” 
да кож на га свя та вы пя ка юць
га ту юць смач ныя й пры го жыя 
тор ты. За пра ша юць гас цей. У 
клу бе пра хо дзяць ім прэ зы ў 
фар ма це ра ней шых “Ве ча роў 
су стрэч”. А ча сам збор клуб ні
каў пра хо дзіць і ў фор ме вяс ко
вых бе ла рус кіх вя чо рак.

Та кое жа дан не чаль цоў клу
ба — быць ка рыс ны мі ў сва ім 

го ра дзе, у со цы у ме, да да ваць 
ду шэў нас ці й цеп лы ні ў на шае 
паў ся дзён нае, ча сам за над та мі
тус лі вае жыц цё — зна хо дзіць 
пад трым ку: і ў са міх Ува ра ві чах, 
і за іх ме жа мі. Лю боў Мац ве
еў на, ве даю, атрым лі вае вель мі 
шчы рыя, удзяч ныя вод гу кі за па
дзвіж ніц кую й ду шэў ную пра цу 
клуб ні каў (бо ўсе ж лю дзі Зям лі 
па між са бой ня бач ны мі ніт ка мі 
па яд на ныя!) з роз ных мес цаў Бе
ла ру сі, на ват з Із ра і ля, з Ра сіі ды 
ін шых пост са вец кіх кра ін.

Яшчэ мне, як ча ла ве ку, да лу
ча на му да на род най куль ту ры, 
па да ба ец ца ў дзей нас ці ўва ра
віц кіх эн ту зі яс таў, што ў клу бе 
“На су страч ду шы” ўтва рыў ся 
гурт “Ува раў чан ка”. Са бра лі ся 
ў ім лю дзі, улю бё ныя ў пес ню, 
та нец, му зы ку — і са мі га то выя 
да та кой твор час ці, што самад
зейным артыстам узвы шае ду
шы, да та го ж ад кры вае ду шы 
ін шых: гле да чоў і слу ха чоў. 
Кан цэрт ныя вы ступ лен ні гур та 
ве да юць і ча ка юць у вёс ках ра
ё на. Вы сту па лі ар тыс ты з Ува
ра віч і на сцэ нах Бу даКа ша лё
ва, Го ме ля — ка лі ўдзель ні ча лі 
ў шмат лі кіх агля дах мас тац кай 
са ма дзей нас ці. За тое ма юць 
шэ раг дып ло маў, гра мат і, вя
до ма ж, не раз бы лі ад зна ча ны 
шчы ры мі апла дыс мен та мі гле
да чоў.

А што ў рэ пер ту а ры? Я чуў, 
як хо ра ша, зла джа на гу чаць у 
вы ка нан ні “Ува раў чан кі” на род
ныя пес ні. Ёсць уда лыя спро бы 
да ста са ваць да сцэ ны не ка то

рыя тра ды цый ныя аб ра да выя 
дзеі бе ла ру саў. Гу чаць так са ма 
і ўкра ін скія, рус кія пес ні — як 
на род ныя, так і аў тар скія. Лю
боў Мац ве еў на мне на га да ла, 
што дзе ці, уну кі ўдзель ніц гур
та жы вуць не толь кі ў Бе ла ру сі. 
Та му фо та, ві дэа здым кі з вы
ступ лен няў хут ка раз ля та юц ца 
па ўсім све це. Ды й са мі тыя, 
хто па кі нуў род ны кут — да до
му едуць, ка лі ёсць маг чы масць. 
Бо, як вя до ма, пры цяг нен не 
Баць каў шчы ны вель мі моц нае. 
А бе ла ру сам жа ўлас ці ва, як 
пі саў Фран цыск Ска ры на, “вя
лі кую лас ку мець” да род ных 
мяс цін, вяр тац ца з да лё кіх жыц
цё вых да рог да род на га па ро га.

З юбі ле ем усіх, хто спры
чы ніў ся да дзей нас ці клу ба 
“На су страч ду шы”, хто па тра
піў у яго нае жыц ця дай нае сі
ла воетвор чае по ле! Жа даю 
эн ту зі яс там з Ува ра віч на ча ле 
з Лю боўю Мац ве еў най Ро да вай 
мо цы, зда роўя, спе ваў ды тан
цаў. І но вых доб рых спраў — на 
ка рысць лю дзям і, вя до ма ж, са
бе. Бо, як ка жуць муд ра цы, што 
ад да еш — тое тваё. І чым больш 
ад да еш — тым больш ба га це еш.

МіколаКотаў,
фальк ла рыст,  

ся бар клу ба “На су страч ду шы”

У гасцях у гурта “Увараўчанка” — японцы 

Любоў Родава

Ка ран цін і ан лайн-рэ жым
Свае ка рэк ты вы ў дзей насць на цы я наль на-куль тур ных аб’ яд нан няў го ра да На рвы  

ўнес лі ка ран цін ныя аб ме жа ван ні, якія дзей ні ча лі ў Эс то ніі. Але жыц цё ў суполках пра даў жа ец ца.

Выступае Людміла Аннус

Дранікі ад Аляксандры Собалевай

Удзельнікі святочнай імпрэзы


