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44-га до вы Ула дзі мір Юр ке віч пра цуе 
трак та рыс там-ма шы ніс там у СВК «Гор-
таль», 33-га до вая Тац ця на — апе ра та-
рам ма шын на га да ен ня на фер ме ў той 
жа гас па дар цы. Звы чай ная друж ная і 
пра ца ві тая бе ла рус кая сям'я. І буд ні ў іх 
звы чай ныя, і кло па ты.

— Я ўстаю на пра цу а па ло ве пя тай 
ра ні цы, бо ў пяць га дзін ужо па чы на ец ца 
дой ка. Пра цую дзесь ці да дзе вя ці, вось 
як сён ня, — усмі ха ец ца Тац ця на. — Пры-
яз джаю да до му, і ўсе ра зам сне да ем. Як 
пра ві ла, мы га ту ем сня да нак з ве ча ра, 
а ра ні цай толь кі ра за гра ва ем. Звы чай на 
гэ та неш та з буль бы: дзе ці яе вель мі лю-
бяць. Мы яе і ва рым, і сма жым, і па рым... 
Да буль бы па да ём са ла ты або вы ка рыс-
тоў ва ем хат нія на рых тоў кі , куп ля ем каў-
ба су ці яшчэ што-не будзь. Па за ве дзе ным 
па рад ку га та ван не сня дан ка ля жыць на 
дзяў чын ках — яны ўжо вя лі кія ў нас.

А ўжо пас ля я га тую абед. По тым 
раб лю роз ныя спра вы па гас па дар цы. 
Уве ча ры, а пя тай, зноў іду на пра цу, а 
Ве ра ні ка і Але ся за ста юц ца за ста рэй-
шых. Ве ра ні ка па сту пі ла сё ле та ў Брэсц-
кі ўні вер сі тэт. Так што ця пер за ста рэй-
шую бу дзе Але ся... Ве ча рам вяр та ец ца 
з пра цы муж і так са ма ся дзіць з дзець мі. 
Ці да па ма га юць дзе ці? Да па ма га юць, 
вя до ма. Ага ро ды, буль ба — усе 
ра бо ты ро бім ра зам...

НАМ ПА БУ ДА ВА ЛІ 
ДОМ МЕ НА ВІ ТА ТАК, 
ЯК МЫ ХА ЦЕ ЛІ...

Год та му сям'я Юр ке ві чаў за-
ся лі ла ся ў но вы дом. Гэ та ака-
за ла ся маг чы мым дзя ку ю чы та-
му, што сям'я атры ма ла льгот ны 
крэ дыт, а прад пры ем ства да ло 
бяз вы плат ную суб сі дыю.

— На пер шым па вер се ў нас 
гуль ня вая, за ла і кух ня, кла доў-
ка. На дру гім — ча ты ры па коі 
і ван ная, — па каз вае гас па-
ды ня. «Мы за да во ле ныя сва ім 
до мам. Яго так аку рат на па бу-

да ва лі», — у адзін го лас га во раць 
муж і жон ка.

— Мы пра жы лі ў ім год, і ўсё 
пы та юць мя не: што ты ха це ла б 
па мя няць у до ме? — усмі ха ец ца 
Тац ця на. — А я ні чо га не ха чу мя-
няць! Нам па бу да ва лі яго ме на ві та 
так, як мы ха це лі.

— На пэў на, ка му наль ныя пла-
ця жы шмат «цяг нуць»? — ці каў лю-
ся. — Усё ж та кі 206 квад рат ных 
мет раў!

— Мы пла цім толь кі за свят-
ло, — ма хае ру ка мі Тац ця на. 
— Ва да ў нас свая (па да ец ца са 
сва ёй ка лон кі), ацяп лен не так са ма 
сваё (ка цёл па ляць дро ва мі, якія 
са мі на рых тоў ва юць), так што за-
ста ец ца толь кі адзін пла цеж!

— Ну, а хто ка ман дуе ў до ме?
У ад каз усе смя юц ца: «Усе ка ман-

ду юць, але больш за ўсіх — ма ма», 
— га во раць. «Ма ма і та та ка ман ду юць 
у асноў ным», — сур' ёз на да паў няе 8-га-
до вая Во леч ка.

НЕ БЫ ВАЕ БЕЗ ЛЫЖ КІ 
ДЗЁГ ЦЮ

— Афарм ля лі крэ дыт два га ды — і 
год бу да ва лі дом, — Тац ця на пе ра ры-
ва ец ца на хві лін ку, каб на ліць ма лод-

ша му сы ну ма ла ка. — Па куль я збі-
ра ла роз ныя да ку мен ты, бы ва ла, па 
тры ра зы на ты дзень да во дзі ла ся ў 
рай цэнтр ез дзіць. Ін шы раз і ў сля зах 
вяр та ла ся...

Ска заць, што жыц цё гэ тай сям'і — 
су цэль ны мёд, бы ло б ня пра віль ным, 
ды так і не бы вае... У на шай дзяр жа ве 
пры ня ты доб рыя за ко ны, якія да па ма-
га юць шмат дзет ным сем' ям, вось толь-
кі на мес цах іх вы кон ваць не заў сё ды 
спя ша юц ца. Тац ця на са сва і мі спра-
вяд лі вы мі па тра ба ван ня мі мяс цо ва му 
кі раў ніц тву, ма быць, ужо на да ку чы ла. 
Але ду маць, што яна толь кі абі вае па ро гі 

ў по шу ках іль гот, бы ло 
б ня пра віль на. У гэ тай 
сям'і раз ліч ва юць перш 
за ўсё на ся бе. І вель мі 
шмат пра цу юць.

— Я вый шла на пра-
цу, ка лі Мак сі му бы ло 
паў та ра го да, — ус па мі-
нае Тац ця на. — Пры чы-
на прос тая: не ха па ла 
гро шай. Па мя таю, мы 
се лі ўсёй сям' ёй (як мы 
ка жам, са бра лі сход) 
— і вы ра шы лі, што я 
вы хо джу пра ца ваць, а 
на ста рэй шых дзя цей 
кла дзец ца ад каз насць 
за ма лод шых. Усе та ды 
па га дзі лі ся...

ТА КІЯ РОЗ НЫЯ ДЗЕ ЦІ
Усе дзе ці ў гэ тай сям'і, як яно 

звы чай на і бы вае, роз ныя: Але-
ся вель мі ак тыў ная, шуст рая. 
Ве ра ні ка больш спа кой ная, 
раз важ лі вая, са ма стой ная. Са-
ша тро хі за па во ле ны: ска жаш 
яму неш та, дык ён ад ра зу не 
зро біць, спа чат ку па ду мае... А 
Мак сім са мы да пыт лі вы: яму 
ўсё ці ка ва, усё трэ ба па ма цаць, 
усё ўба чыць і пра ўсё да ве дац-
ца.

Ве ра ні ка амаль паў та ра 
міль ё на сё ле та за ра бі ла, зда-
ю чы яга ды, і гэ та ня гле дзя чы 
на тое, што асноў ная част ка 

ле та бы ла ў яе за ня тая па ступ лен нем 
ва ўні вер сі тэт. «Збі ра ла па 30 літ раў за 
дзень у вя рэнь ку — гэ та та кая ка роб ка 
спле це ная з лу бу, з са сны, на прык лад. 
Для гэ та га ка лісь ці лю дзі ез дзі лі ў лес, 
на рых тоў ва лі са сну, рэ за лі яе на ка вал кі 
і ра бі лі тон кія, як кар дон, па лос кі, тро хі 
пра суш ва лі і пля лі з іх вось та кія вя рэнь-
кі», — па каз вае неш та на кшталт пле це-
най кар зі ны Тац ця на.
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У рэд кую воль ную хві лі ну Тац ця на 

лю біць па ся дзець з кні гай (ад дае пе-
ра ва гу лю боў ным ра ма нам), муж лепш 
па гля дзіць кі но, а дзе ці, вя до ма ж, лю-
бяць кам п'ю тар.

— Кам п'ю тар мы ку пі лі за дэ крэт-
ныя гро шы, якія я атры ма ла за Мак-
сі ма. За дэ крэт ныя на Са шу на бы лі 
праль ную ма шы ну. Бы ло так: ве да еш, 
што атры ма еш буй ную су му, і імк неш-
ся зра біць ней кую вя лі кую па куп ку, 
— рас кры вае сак рэ ты ся мей най эка-
но мі кі Тац ця на.
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Тут да ма ці пад ля тае Во леч ка: «Ма-

ма, мне Са ша су кен ку ту зае!» Але рэ-
агуе на скар гу не ма ма, а Ве ра ні ка, якая 
на паў га лос па чы нае раз бі рац ца са сва-
воль ні ка мі. «Ідзі па гу ляй», — ці хень ка 
ра іць яна ма лод ша му бра ці ку. Той у ад-
каз толь кі ўсмі ха ец ца: іс ці з па коя, дзе 
ўсе раз маў ля юць, яму не хо чац ца...

МЕ НА ВІ ТА З ІХ ЗАР ПЛАТ 
БУ ДУЦЬ ІС ЦІ АД ЛІ ЧЭН НІ 
НА НА ШУ З ВА МІ ПЕН СІЮ

У наш час ня рэд ка мож на су стрэц ца 
з дум кай, што да зво ліць са бе шмат дзя-
цей мо гуць хі ба што алі гар хі на кшталт 
Ра ма на Аб ра мо ві ча. А ка лі ў вас ня ма 
вя лі кіх гро шай, маў ляў, не трэ ба пла-
дзіць га ле чу. Гэ та і праў да, і ня праў да. 
Алі гар хі тут, як і коль касць гра шо вых 
зна каў, вя до ма ж, не пры чым. Праў да, 
на пэў на, у тым, што лю дзі, якія ад ва жы-
лі ся мець шмат дзя цей, па він ны быць 
моц ны мі і пра ца ві ты мі. Інакш з гэ тай за-
ду мы ні чо га доб ра га не атры ма ец ца.

Яшчэ ад на рас паў сю джа ная дум ка, 
якую тут жа вы ка за ла мне сяб роў ка, ка-
лі я рас ка за ла ёй пра сям'ю Юр ке ві чаў: 
чым больш дзя цей, тым яны, як пра ві ла, 
друж ней шыя. І гэ та так са ма — і праў да, 
і ня праў да. Ча му? Та му што ні чо га не 
пры хо дзіць са мо са бой, і каб дзе ці рас лі 
друж ны мі, над гэ тым трэ ба доб ра па пра-
ца ваць іх баць кам.

— Ка лі Ве ра ні ка бы ла адзі най, а по тым 
з'я ві ла ся Але ся, спа чат ку бы ло цяж ка, — 
ус па мі нае Тац ця на Юр ке віч. — Ста рэй-
шая дач ка раў на ва ла мя не да мен шай, 
не ха це ла ні чым дзя ліц ца. Да вя ло ся доў-
га тлу ма чыць, што ма лень кую сяст рыч ку 
трэ ба лю біць і кла па ціц ца пра яе. По тым, 
чым больш ста на ві ла ся дзя цей у сям'і, 
тым пра сцей ужо бы ло вы хоў ваць у іх 
імк нен не кла па ціц ца адзін пра дру го га. 
За раз усе ад но з ад ным дзе ляц ца, усе 
друж на гу ля юць ра зам, ні хто не б'ец ца.
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...Вось та кая гэ тая сям'я. Ця пер шмат 

у ка го ў на шым гра мад стве па нуе дум ка: 
маў ляў, не ка то рыя лю бяць на ра дзіць як 
ма га больш дзя цей, а по тым толь кі і ро-
бяць што ча ка юць іль го таў для ся бе. А мы, 
маў ляў, па він ны пра ца ваць і ад ліч ваць на 
іх па да ткі. Але да вай це не за бы ваць, што 
дзе ці — гэ та бу ду чы ня кра і ны і на ша бу ду-
чы ня. І больш пра за іч нае — ка лі гэ тыя дзе-
ці вы рас туць, ме на ві та з іх зар плат бу дуць 
іс ці ад лі чэн ні на на шу з ва мі пен сію.

Свят ла на БУСЬ КО. Фо та аў та ра.

КАМ П'Ю ТАР МЫ КУ ПІ ЛІ 
ЗА ДЭ КРЭТ НЫЯ ГРО ШЫ...

Управляющий в производстве по делу 
об экономической несостоятельности (банкротстве) 

ООО «Центр правовых услуг» 
поводит повторный открытый аукцион 
по продаже недвижимого имущества 

Общества с дополнительной ответственностью 
«КонсалтЛизинг»:

№ 
лота Наименование имущества Ед.

изм. Кол-во
Начальная 

цена предмета 
торгов 

Сумма шага 
аукциона 

в размере 5%, 
руб.

1

Изолированное помещение с инвентар-
ным номером 100/D-73866  общей пло-
щадью 498,4 кв.м, расположенное по 
адресу: г. Брест, ул. Задворская, 4

шт. 1 1307596269 65379813

СТОИМОСТЬ 1 ЛОТА 1307596269 65379813

Повторный аукцион состоится 24 сентября 2013 года в 10.00 по адресу: г. Брест, ул. Ясе-
невая, 20А, офис 203.

Заявления на участие в повторном аукционе с приложением копий свидетельств о 
государственной регистрации, доверенностей, выданных представителю (для юридических 
лиц и ИП), или копий паспортов (для физических лиц), заверенных банком документов, 
подтверждающих внесение суммы задатка на текущий (расчетный) банковский счет ОДО 
«КонсалтЛизинг», принимаются по 23 сентября 2013 года до 17.00 по адресу: г. Брест,
ул. Ясеневая, 20А, офис 203 или по факсу 80162-33-93-88. 

Шаг аукциона равен пяти процентам от начальной цены имущества. Начальная цена 
установлена без НДС. Договор купли-продажи между Продавцом и Покупателем заклю-
чается в течение 7 (семи) дней с даты проведения торгов. Победитель аукциона обязан 
оплатить предмет торгов в соответствии с договором купли-продажи, но не позднее трид-
цати дней со дня проведения торгов. Победитель аукциона возмещает расходы, связанные 
с проведением торгов в части оплаты объявления о проведении торгов, в течение 5 дней 
с даты проведения торгов.

 Размер задатка для участия в аукционе составляет 10% от начальной цены имущества 
и перечисляется на расчетный счет ОДО «КонсалтЛизинг» № 3011356050012 в Региональ-
ной дирекции № 500 ЗАО «Банк ВТБ» (Беларусь), г. Брест, МФО 153001108, УНП 290307191 
в срок до 23 сентября 2013 года до 17 ч. 00 мин. 

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за лот. 
В случае, если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление на участие 

в них подано только одним участником, предмет торгов продается этому участнику при его 
согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.

Результаты по проведению торгов оформляются протоколами.
Сведения об организаторе торгов: Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

правовых услуг», юридический адрес: 224022, г. Брест, ул. Ясеневая, 20А, офис 203, кон-
тактные телефоны: 80162-33-93-88, 8029-802-80-00.

Сведения о продавце: Общество с дополнительной ответственностью «КонсалтЛизинг», 
юридический адрес: г. Брест, ул. Задворская, 4, контактные телефоны: 80162-33-93-88, 
8029-802-80-00. 

Организатор открытых торгов после опубликования извещения о проведении торгов 
вправе отказаться от их проведения при продаже имущества должника на аукционе – в 
любое время, но не позднее чем за пять дней до наступления даты его проведения.

Иную информацию о порядке и условиях проведения торгов, ознакомлении с пред-
метом торгов можно получить в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: 224022, г. Брест, 
ул. Ясеневая, 20А, офис 203, тел./факс 80162-33-93-88.

СПАД ЧЫ НА СЛА ВУ ТА ГА 
АГ РА НО МА

Мы вы яз джа ем у на кі рун ку Слуц ка і 
пры клад на праз 20 кі ла мет раў аказ ва-
ем ся ля шы коў на га ста ра жыт на га пар ку 
ў бы лым ма ёнт ку Іг на ты чы, які ця пер мае 
«са вец кую» наз ву Ка лі ні на. Тут за ха ва-
ла ся ся дзі ба ро ду Ель скіх. На ўва хо дзе 
на яе тэ ры то рыю на шу эк скур сій ную гру-
пу су стра ка юць брэ хам два бар бо сы — 

ма ён так сён ня на ле жыць пры ват на му 
ра сій ска му ўла даль ні ку. Тым не менш 
нам да зво лі лі пра гу ляц ца па пар ку, агле-
дзець бу ды нак ся дзі бы і флі гель.

Іг на ты ча мі ва ло да лі роз ныя шля хец-
кія ро ды, з 1857 па 1863 го д ма ён так 
зна хо дзіц ца ва ўлас нас ці Ула дзі мі ра 
Ель ска га. Гэ та быў вы дат ны ча ла век: 
на ву чаў ся ў Сар бо не, ве даў 10 за меж-
ных моў і за шэсць га доў за вёў доб рую 
гас па дар ку. Але за ўдзел у паў стан ні 
1863—64 га доў Ула дзі мір Ель скі быў са-
сла ны ў Ча ля бінск, пас ля ча го пе ра ехаў 
у Фран цыю. Ужо яго сын Віль гельм у 
ХІХ ста год дзі па бу да ваў драў ля ную ся-
дзі бу, якая да на шых дзён не за ха ва ла-
ся. Эк лек тыч ная ка мя ні ца, якую мож на 
ўба чыць ця пер, бы ла ўзве дзе на ў 1914 
го дзе як да дат ко вая і вы ка рыс тоў ва ла-
ся для экс па на ван ня тво раў мас тац тва, 
якія збі раў гас па дар. Вя до ма, што столь 
у гэ тай ся дзі бе бы ла вы кла дзе на ма за-
і кай, а ўсе ка мі ны бы лі роз ных ко ле раў. 
Апроч та го, Віль гельм быў вя до мым аг-
ра но мам, і пар ка вы ма сіў у Іг на ты чах, 
вя до мы як га да валь нік Ель ска га, уз нік 
дзя ку ю чы яму. Тут вы рошч ва лі ся са мыя 
рэд кія і эк за тыч ныя па ро ды дрэў і рас-
лін, які мі лю бі ла аздаб ляць свае ма ёнт кі 
на ва коль ная шлях та. Да рэ чы, дзя ку ю-
чы Віль гель му Ель ска му на тэ ры то рыі 
Бе ла ру сі рас паў сю дзіў ся лу бін; ад ных 
толь кі ру жаў у га да валь ні ку бы ло больш 
за 400 га тун каў, а бэ зу — ка ля 16. Мож на 
толь кі зда гад вац ца, яко га маш та бу быў 
гэ ты сад, ка лі яшчэ ця гам 30 га доў пас ля 
рэ ва лю цыі азе ля нен не Мін ска ажыц цяў-
ля ла ся за кошт яго.

ФРАН ЦЫЯ Ў БЕ ЛА РУС КІМ 
МЯС ТЭЧ КУ

Пас ля Іг на ты чаў наш шлях ля жыць 
у Смі ла ві чы. Спа чат ку мяс тэч ка на ле-
жа ла Агін скім, якія па бу да ва лі тут у ХVІІ 
ста год дзі за мак. Пас ля яго вы ку піў Ста-
ні слаў Ма нюш ка — дзед вя лі ка га кам-
па зі та ра — і на па чат ку ХІХ ста год дзя 
ства рыў на мес цы зам ка ся дзі бу. За тым 
ма ён так пе рай шоў да ро ду Вань ко ві чаў 

(яны ў 1900-х га дах зра бі лі 
пры бу до ву, якая гар ма ніч на 
спа лу чы ла ся з ра ней шым бу-
дын кам). Па лац за ха ваў ся да 
на шых дзён у па раў наль на 
ня дрэн ным ста не (маг чы ма, 
дзя ку ю чы та му, што ў ад ным 
з яго кар пу соў раз мя шчаў ся 
аграр ны ка ледж), хоць са мая 
ста рая яго част ка знач на па-
шко джа на. Ця пер комп лекс 
рых ту юць да рэ стаў ра цыі.

Іс нуе ле ген да, што апош-
ні ўла даль нік ма ёнт ка Ле ан 
Да мі нік Вань ко віч пры кме-
ціў хлоп чы ка, у яко га бы лі 
здоль нас ці да мас тац тва, і 
па да рыў яму фар бы. Гэ тым 

хлоп чы кам быў Ха ім Су цін, які на ра-
дзіў ся ў Смі ла ві чах і яко му на ка на ва на 
бы ло стаць су свет на вя до мым прад-
стаў ні ком Па рыж скай шко лы мас та коў. 
Па мяць пра вя лі ка га зем ля ка за хоў ва-

ец ца ў смі ла віц кім цэнт ры дзі ця чай твор-
час ці, дзе ў 2008 го дзе па іні цы я ты ве 
ЮНЕС КА бы ла ство ра на экс па зі цыя 
«Пра сто ра Ха і ма Су ці на». Вы ста ва 
скла да ец ца з дзвюх за лаў: пер шая рас-
па вя дае пра жыц цё мас та ка ў Бе ла ру сі, 
дру гая пры све ча на па рыж ска му пе ры я-
ду. У збо ры — фо та здым кі, рэ пра дук цыі 
кар цін Су ці на, ар ты ку лы пра мас та ка і 
шмат ін ша га. Са праўд най «ра зы нкай» 
з'яў ля ец ца афарм лен не дру гой за лы ў 
вы гля дзе па рыж скай ка вяр ні са сто лі ка мі, 
дзе на вед ні каў час ту юць ка вай, зва ра най 
па леп шых фран цуз скіх рэ цэп тах, і па каз-
ва юць фільм пра Ха і ма Су ці на. Шчы ра ка-
жу чы, ра ней да твор час ці гэ та га мас та ка 
я ста ві ла ся ха лад на ва та, але ат мас фе ра 
му зея на блі зі ла мя не да яе ра зу мен ня. 
На тхнё ная, я на ват на бы ла са бе на па-
мяць за баў ны фо та зды мак Ха і ма Су ці на, 
дзе ён ра зам з не вя до май мне жан чы най 
тры мае за пя рэд нія ла пы са ба ку.

НАД ХВА ЛЯ МІ ЛА ГОД НАЙ 
ГАЙ НЫ

Са Смі ла віч, на ве даў шы Свя та-Даб-
ра ве шчан скую царк ву ў вёс цы Ма лыя 
Ля ды, мы вы яз джа ем на Ла гойск. «Бе-
ла рус кая Швей ца рыя», як за вуць Ла-
гой шчы ну, ураж вае сва і мі ма ляў ні чы мі 
края ві да мі, чар га ван нем уз гор каў і лаг-

чын. Па вод ле ад ной з вер сій, наз ва 
са мо га га рад ка пай шла ад сло ва 
«лог» — мес ца па між уз гор каў.

У го ра дзе вы со кія зам ка выя ва лы 
не ка лі бы лі акру жа ныя ро вам. У ХІХ 
ста год дзі тут бы ла ство ра на сіс тэ ма 
кас ка даў, па якіх стру ме ні ла ва да з 
ра кі Гай ны. На ват ця пер, ка лі роў 
ужо вы сах, ка мен ныя па ро гі і маст-
кі, за рос лыя тра вой, вы гля да юць 
над звы чай пры го жа.

Тут жа, на зам ка вай га ры, ста яць 
ру і ны ка лісь ці ве ліч най ся дзі бы Тыш-
ке ві чаў. Паў та ры сот ні га доў та му 

дзя ку ю чы гэ та му ро ду і, у пры ват нас ці, 
бра там Кан стан ці ну і Яў ста ху, Ла гойск 
быў вя до мы ўся му све ту як адзін з цэнт-
раў на ву кі і куль ту ры. Ла гой скі му зей ста-
ра жыт на сцяў, ство ра ны бра та мі Тыш ке ві-
ча мі ва ўлас най ся дзі бе ў 1846 го дзе, быў 
пер шым пуб ліч ным му зе ем на тэ ры то рыі 
на шай кра і ны. Яго збо ры бы лі на столь кі 
ба га тыя, што вя до мы да след чык Адам 
Кір кор па раў ноў ваў іх з ві лен скім і кра-
каў скім му зея мі. Ста ра дру ка ва ныя кні гі, 
больш за ты ся чу ста ра жыт ных гра мат, 
ка лек цыя ме да лёў і ма нет, зброя, кар ты, 
аў то гра фы, ма люн кі, збор ста ра жыт ных 
ваз і парт рэ таў ро ду, прад ме ты рас ко пак 
у Пам пе ях і Егіп це — толь кі не ка то рыя 
каш тоў нас ці з яго фон даў. Бра ты Тыш ке-
ві чы фак тыч на бы лі пер шы мі ар хе о ла га мі 
на Бе ла ру сі, яны да сле да ва лі шмат лі кія 
кур га ны і за мчы шчы Ла гой шчы ны.

Са ма ся дзі ба слын ных да след чы каў 
пра ста я ла да Дру гой су свет най вай ны 

і бы ла раз бу ра на пар ты за на мі, бо ў ёй 
раз мя шча ла ся ня мец кая ад мі ніст ра-
цыя.

У ГАС ЦЯХ У АПОШ НЯ ГА 
МІНСК АГА ВА Я ВО ДЫ

З Ла гой ска мы на кі роў ва ем ся да ма-
ёнт ка апош ня га мінск ага ва я во ды Ада-

ма Хма ры, ад наў лен нем якой зай ма-
ец ца наш эк скур са вод Па вел Ка ра лёў. 
Сла ву тая Ві лен ская да ро га вя дзе нас у 
вёс ку Сём ка ва. На ўез дзе з ле ва га бо ку 
ва чам ад кры ва ец ца вя лі кі ста ра жыт ны 
парк пло шчай у 10 гек та раў. Да са мой 
ся дзі бы, як і дзвес це га доў та му, вя дзе 
лі па вая алея. Еду чы па ёй, мож на па ма-
рыць і ўя віць ся бе ка ра лём Ста ні сла вам 
Аў гус там Па ня тоў скім або ад ным з Пес-
ня роў — Ян кам Ку па лам ці Яку бам Ко-
ла сам, якія кож ны ў свой час гэ такса ма 
ўяз джа лі ў ма ён так.

Адам Хма ра пра сла віў ся на служ бе ў 
Са пе гаў, за што быў пры зна ча ны 29-ым 
мін скім ва я во дам і атры маў ва ўла дан не 
Сём ка ва, дзе ўзвёў шы коў ную рэ зі дэн-
цыю, якую на зы ва юць «Сём каў скім Вер-
са лем». Ця пер дзіў на ду маць пра гэ та 
і, сто я чы ся род на паў раз бу ра ных сцен, 
усве дам ляць, што ка лісь ці тут бы ла пра-
стор ная баль ная за ла, у якой у ня стом ных 
тан цах кру жы лі ка ва ле ры і да мы... І яшчэ 
больш дзіў на ба чыць, а дак лад ней, ад чу-
ваць но сам ка на лі за цый ны сцёк у не каль-
кіх дзя сят ках мет раў ад па ла ца...

У Сём ка ве ўжо не адзін се зон пра цу-
юць ва лан цё ры, якія рас чы шча юць тэ ры-
то рыю, пра вод зяць ар хеа ла гіч ныя рас-
коп кі і кан сер ву юць сце ны ся дзі бы. Паў-
та ра го да та му яны знай шлі ўні каль ную 
па мят ную плі ту з тэкс там на ла цін скай 

мо ве, да та ва ную 1804 го дам. Аў та ра мі 
плі ты бы лі Адам Хма ра і яго брат, якія 
та кім чы нам уша ноў ва лі па мяць сва іх 
баць коў. «Ця пер ве дай і па мя тай, хто б 
ты ні быў, пра чы тай гэ та і па ду май, якім 
пе ра ме нам пад ля гае ўсё ў све це, бо і 
са міх гра ма дзян, і іх ай чы ны за хоп лі вае 
імк лі вы вір знік нен ня», — вы бі та ўні зе на 
плі це пас ля асноў на га тэкс ту.

РЭ ЗІ ДЭН ЦЫЯ КУ БЭ 
І ПЕР ШЫ БЕ ЛА РУС КІ БА Я ВІК

Пас ля Сём ка ва мы па гля дзе лі на доб ра 
за ха ва ную, але ня ўда ла па фар ба ва ную (я 
на лі чы ла аж но 7 ко ле раў!) ты по вую шля-
хец кую ся дзі бу ро ду Друц кіх-Лю бец кіх у 
вёс цы Но вае По ле. За тым ге ра іч на ска ка-
лі це раз ра ку Мен ку (маст ка праз яе ня ма, 
ня гле дзя чы на тое, што гэ та важ ны ту рыс-

тыч ны аб' ект), уця ка лі ад во саў і ка рас-
ка лі ся на ва лы ста ра жыт на га Мінск ага 
за мчы шча ў вёс цы Га ра дзі шча.

На рэш це да еха лі да апош ня га пунк-
та на ша га ко ла — мяс тэч ка Пры лу кі. 
Тут у доб ра ўпа рад ка ва ным пар ку яшчэ 
рас туць двух сот га до выя дрэ вы і ўзвы-
ш аец ца пры го жы да гле джа ны па лац. 
Ён ста іць на мес цы пра ва слаў на га ма-
нас ты ра. Ся дзі ба доў га пе ра хо дзі ла з 
рук у ру кі, па куль не тра пі ла ва ўла дан-
не Эме ры ку Чап ска му, які ад ра ман та-
ваў бу ды нак і за клаў парк. Чап скія бы лі 
апош ні мі гас па да ра мі ма ёнт ка.

Па лац у Пры лу ках звяз ва юць з па-
чат кам бе ла рус ка га кі не ма то гра фа, бо 
ме на ві та тут у 1926 го дзе Юрый Та рыч 
зды маў, як пры ня та лі чыць, пер шы бе ла-
рус кі фільм «Ляс ная быль», які па ўзроў-
ню спец эфек таў мож на лі чыць ба е ві ком. 
Вя до ма, што пад час Вя лі кай Ай чын най 
вай ны па лац быў ад ной з рэ зі дэн цый гаў-
ляй та ра Бе ла ру сі Віль гель ма фон Ку бэ. 
Пры ады хо дзе ад сюль нем цы пад па лі лі 
бу ды нак, і ўсё ўнут ры вы га ра ла. Пас ля 
вай ны яго ад на ві лі і раз мяс ці лі ў ім ла-
ба ра то рыю па ба раць бе з ка ла рад скім 
жу ком. Паз ней на яе ба зе быў ство ра ны 
ін сты тут аба ро ны рас лін, які і ця пер мес-
ціц ца ў бу дын ку бы лой ся дзі бы.

�   � �
Вяр та ю чы ся на зад у Мінск, мы бы лі пе-

ра поў не ны ўра жан ня мі, хоць ад' яз джа лі 
ад ста лі цы зу сім не да лё ка — ад 5 да 30 
кі ла мет раў. Яно і не дзіў на, бо за дзень, 
па ехаў шы су праць га дзін ні ка вай стрэл кі, 
мы зра бі лі ко ла не толь кі ў пра сто ры, але і 
ў ча се. А коль кі яшчэ не ве ра год на ці ка вых 
ад крыц цяў мож на зра біць, ванд ру ю чы па 
род най зям лі! Да рэ чы, вір ту аль ную ванд-
роў ку па са мых ад мет ных і пры го жых мяс-
ці нах на шай кра і ны ця пер мож на ажыц-
ця віць дзя ку ю чы но ва му пра ек ту на ша га 
вы да вец ка га до ма на сай це zvіazda.by.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК.
Фо та аў та ра

�

Дом Юр ке ві чаў 
са мы вя лі кі ў вёс цы.

Вя рэнь ка — кар зі на з лу бу.

Швей ца рыя і Фран цыя Швей ца рыя і Фран цыя 
пад... Мінск ампад... Мінск ам

Мно гія кра і ны і га ра ды даў но ўжо аб за вя лі-
ся так зва ны мі «за ла ты мі ко ла мі». На рэш це 
з'я ві ла ся сваё «ко ла» і ў Мін ска, і па ім ся род 
пер шых пра еха ла ка рэс пан дэнт «Звяз ды». 
Рас пра цоў шчык уні каль най эк скур сіі ва кол 
ста лі цы Па вел Ка ра лёў па пя рэ дзіў, што марш-
рут яшчэ не «аб ка та ны». «У перс пек ты ве ў 
кож ным пунк це пла ну ец ца па ста віць стэн ды 

з апі сан нем мес ца і кар тай, якая б па каз ва ла, 
што гэ та ме на ві та «кола». Та кім чы нам усе 
ах вот ныя са мі змо гуць здзейс ніць сваё па-
да рож жа ва кол го ра да», — рас па вёў эк скур-
са вод. У наш пер шы і ад та го ўдвая больш 
за хап ляль ны ва яж увай шлі во сем пунк таў, і 
гэ та да лё ка не ўсё, што мож на ўклю чыць у 
«Мін скае ко ла».

Іс нуе ле ген да, што апош ні ўла даль нік ма ёнт ка Ле ан Да мі нік 
Вань ко віч пры кме ціў хлоп чы ка, у яко га бы лі здоль нас ці да 
мас тац тва, і па да рыў яму фар бы. Гэ тым хлоп чы кам быў Ха ім 
Су цін, які на ра дзіў ся ў Смі ла ві чах і яко му на ка на ва на бы ло стаць 
су свет на вя до мым прад стаў ні ком Па рыж скай шко лы мас та коў.

Да са мой ся дзі бы, як і дзвес це га доў та му, вя дзе лі па вая 
алея, еду чы па якой мож на па ма рыць і ўя віць ся бе ка ра лём 
Ста ні сла вам Аў гус там Па ня тоў скім або ад ным з Пес ня роў — 
Ян кам Ку па лам ці Яку бам Ко ла сам, якія кож ны ў свой час 
гэ такса ма ўяз джа лі ў ма ён так.

На тат кі па да рож ні каНа тат кі па да рож ні ка  ��

Па вел Ка ра лёў па каз вае, 
як вы гля да ла ся дзі ба Тыш ке ві чаў 

у Ла гой ску.

У смі ла віц кім му зеі Ха і ма Су ці на У смі ла віц кім му зеі Ха і ма Су ці на 
на ват сер віз тэ ма тыч ны.на ват сер віз тэ ма тыч ны.

Ся дзі ба ў Пры лу ках, 
якую ка лісь ці «вы ра та ваў» ка ла рад скі жук.

За пра шаль нікЗа пра шаль нік  ��

УСЕ — 
У НА ВА ГРУ ДАК

«На ва груд скі за мак — 2013» — між на род ны фес ты валь куль-
ту ры ся рэд ня веч ча. З 6 па 7 ве рас ня ме ра пры ем ства ад бу-
дзец ца ў пер шай ста лі цы ВКЛ.
У Ру мы ніі, Чэ хіі і Гер ма ніі свя ты та ко га кштал ту ла дзяц ца 
да во лі даў но. У Бе ла ру сі — з 2000 го да і толь кі ў На ва груд ку. 
Як-ні як ты ся ча га до вая гіс то рыя го ра да (за сна ва ны ў 1044-м) 
ідэа льна ад па вя дае кан цэп цыі фес ты ва лю. Сё лет ні — ста не 
шос тым.

Хто пры е дзе?
300 ры ца раў і ар тыс таў да па мо гуць пе ра нес ці жыц цё На ва груд-

ка ў свя точ ную ат мас фе ру ся рэд ня веч ча. З'е дуц ца больш як 20 
ры цар скіх клу баў з Бе ла ру сі, Ра сіі, Укра і ны і Поль шчы. Ся род іх — 
«Ары дан», «Рус кі сцяг», «Фе нікс», «Азгард», «Дзі кае па ля ван не».

На ва гру дак су стрэ не і луч ні каў, і ак цё раў, і тан цо раў, і мност ва 
му зыч ных ка лек ты ваў.

Што ча ка ем?
7 ве рас ня ўра чыс тым хо дам ры ца раў з да ма мі іх сэр цаў пач нец-

ца асноў ная част ка ім прэ зы. Ге роі ў кас цю мах эпо хі ся рэд ня веч ча 
ру шаць ад ла ге ра, што бу дзе зна хо дзіц ца ка ля пад нож жа Зам ка вай 
га ры, да цэнт раль най пло шчы го ра да. Пас ля ад бу дзец ца не менш 
ура чыс тае ад крыц цё фес ты ва лю, а так са ма зна ём ства з ры цар скі мі 
клу ба мі. Апош няе за кон чыц ца пер шым па ядын кам. А за тым — ма-
са выя ры цар скія баі як сім ва ліч нае ад люст ра ван не аба ро ны сцен 
На ва груд ска га зам ка.

У гэ ты ж дзень ча ка ем тур нір луч ні каў, які ар га ні зуе Гіль дыя луч ні-
каў Бе ла ру сі. Шэ раг вог нен ных шоу ад кі еў ска га тэ ат ра гіс та рыч на га 
тан ца «Аль ент ра да» ўпры го жаць ме ра пры ем ства так са ма. Як толь кі 
пач не ве ча рэць, дзе ян ні пе ра ня су цца на га лоў ную га рад скую сцэ ну. 
Ме на ві та там ка ра ну юць Мін доў га. Свое асаб лі вая іна ўгу ра цыя ка ра-
ля — гран ды ёз ная тэ ат ра лі за ва ная па ста но ва, мак сі маль на на блі жа-
ная да рэ ча іс нас ці. Па ста но ва зме ніц ца свя точ ным кан цэр там, ся род 
удзель ні каў яко га — рок-гру пы «Jаhkеу» і «Аіllіоn», бе ла рус кі спя вак 
Пётр Ял фі маў. А да лей — най маш таб ней шае фа ер-шоу.

8 ве рас ня гос ці і жы ха ры На ва груд ка ўба чаць кон ны ры цар скі 
тур нір, пад рых та ва ны леп шы мі ры ца ра мі не толь кі Бе ла ру сі, але і 
за меж жа. Мож на бу дзе па зна ё міц ца з па ка заль ны мі вы ступ лен ня мі 
луч ні каў, пе ра няць штось ці дзя ку ю чы тан ца валь ным май стар-кла-
сам. За тым — кан цэрт-шоу «Раз ві тан не з ле ген дай».

Штурм Зам ка вай га ры — гэ та заўж ды куль мі на цыя.

Што бы ло на мі ну лых фес ты ва лях?
Клю ча вой па дзе яй пер ша га ме ра пры ем ства ста ла на ва ла тэў-

тон скіх ры ца раў (бой да ту ец ца 1394 го дам), дру го га — ка ра на цыя 
Мін доў га. Трэ ці ж фес ты валь меў 2 эта пы: спа чат ку маш таб ная 
му зыч ная ім прэ за, за тым — ры цар скі тур нір. Бы лі і фес ты ва лі, 
пры све ча ныя ся рэд не вя ко вай кух ні і ра мёст вам, ры цар скім клу бам 
з Бе ла ру сі, Ра сіі, Укра і ны, Літ вы і Чэ хіі. У 2010 го дзе па спя хо ва рэ-
кан стру я ва лі Грун валь дскую біт ву.

Ча му мож на па ра да вац ца?
Ры цар скі ла гер ка ля пад нож жа Зам ка вай га ры. Пе ра тва рэн не 

ро ва ў рыс та лі шча для вы дат ных на ез ні каў. Апош няе — над звы-
чай на ці ка вы склад нік фес ты ва лю: кон ныя ры ца ры дэ ман стру юць 
вы пра ца ва ныя на вы кі. Ка лі па шан цуе, мож на ўба чыць сла ву тае 
прак ты ка ван не «ўдар са ра цы на», якое кры жа кі пры вез лі з Па лес-
ці ны. Яго сут насць у на ступ ным: на поў ным хо дзе на ез нік кап' ём 
па трап ляе ў не вя лі кі ру хо мы шчыт, дзе на ад ва рот ным бо ку за ма-
ца ва ны да во лі цяж кі груз. Ры ца ру не аб ход на не толь кі па тра піць у 
мі шэнь, але і па спець ад хі нуц ца ад гру зу. Не ад хі неш ся — груз па ля-
ціць на ця бе. У лю бым вы пад ку пуб лі ка за ста нец ца ў за хап лен ні.

На цэнт раль най пло шчы — ме нест рэ лі ся рэд ня веч ча. Ад важ ныя во і ны 
зма га юц ца між са бой за пра ва лі чыц ца леп шы мі ў ва ло дан ні мя ча.

...Блі зіц ца ноч. На ва груд скі фес ты валь толь кі на бі рае аба ро ты. 
За паль ва юц ца фа ке лы. Га рад ское жыц цё ак ты ві зу ец ца на поў ні цу.

Мар га ры та СІ ДАР
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Збег пад Прор вай
Ва ўро чы шчы Прор ва па блі зу Пры пя ці ра бот ні кі Сто лін скай 

між рай інс пек цыі спы ні лі для пра вер кі лег ка вы аў та ма біль, у 
якім знай шлі тры сет кі даў жы нёй 92 мет ры і азёр на-рач ную 
ры бу — уся го 172 асо бі ны агуль най ва гой 91 кі ла грам.

Пас ля спы нен ня лег ка ві ка па са жыр не пад па рад ка ваў ся 
дзярж ін спек та рам і збег. За раз яго асо ба ўста наў лі ва ец ца. 
Шко да на ва коль на му ася род дзю ад не за кон най зда бы чы ры бы 
ацэ не на ў асаб лі ва буй ным па ме ры — 134 ба за выя ве лі чы ні. 
Сто лін скі РА УС за вёў кры мі наль ную спра ву.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


