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11 ве рас ня спаў ня ец ца 75 га доў з 
ча су ад крыц ця До ма-му зея Ада ма 
Міц ке ві ча ў На ва груд ку — пер шай 
му зей най уста но вы ў Бе ла ру сі, 
пры све ча най кан крэт най асо бе. 
З гэ тай на го ды на пы тан ні «Звяз-
ды» ад каз вае ды рэк тар му зея, аў-
тар шмат лі кіх кніг і ар ты ку лаў пра 
гіс то рыю На ва груд чы ны і яе сла ву-
тых ура джэн цаў Мі ка лай ГАЙ БА.

— І сён ня ў да сле да ван нях пра Міц-
ке ві ча па да юц ца два ва ры ян ты мяс-
цін, дзе Адам на ра дзіў ся: го рад На-
ва гру дак і фаль ва рак За вос се. Якое 
ж мес ца ў гэ тай «спрэч цы» зай мае 
дом-му зей?

— Дом быў па бу да ва ны баць кам 
Ада ма Міц ке ві ча ў 1806-1807 га дах. 
У ім сям'я Міц ке ві чаў жы ла да 1812 го да 
— да смер ці баць кі паэ та. Пас ля сям'я 
па кі дае гэ ты дом, бо не бы ло срод каў 
яго ўтрым лі ваць, і пе ра хо дзіць жыць у 
флі гель, які ста яў на пля цы. Пас ля смер-
ці ма ці 9 каст рыч ні ка 1820 г. дом атры-
ма лі ў спад чы ну ча ты ры бра ты: Фран ці-
шак, Адам, Аляк сандр і Ежы Міц ке ві чы. 
Гас па да ром стаў Фран ці шак, бра ты ж 
раз' еха лі ся: Аляк сандр меў юры дыч-
ную прак ты ку ў Кі е ве, Ежы, ме дык, 
зна хо дзіў ся на Ва лы ні, Адам быў вы-
сла ны ў Ра сію. Фран ці шак жыў у На ва-
груд ку да вы бу ху паў стан ня 1830 го да. 
Ён удзель ні чаў у паў стан ні, за што ў 
1833 го дзе яго ма ё масць, у тым лі ку і 
дом, бы ла кан фіс ка ва на і за тым пра да-
дзе на. Шмат ра зоў дом пе ра хо дзіў з рук 
у ру кі. Но выя гас па да ры ста ві лі ўлас ную 
мэб лю, по суд...

У 1863 г. зга рэў драў ля ны флі гель, 
а ў 1881 г. агонь зні шчыў сам дом. Праз 
не каль кі га доў яго ад бу да ва лі. Знеш ні 
вы гляд бу дын ка быў зме не ны. У ве рас ні 
1938 г. тут ад кры лі му зей.

— Як ён ства раў ся?
— На ва груд ча не і ра ней спра ба ва-

лі ўве ка ве чыць па мяць аб сва ім сла-
ву тым зем ля ку. На ва груд скі па вя то вы 
рэў кам 16 ве рас ня 1920 г. вы даў за гад 

аб утва рэн ні ў до ме, дзе жыў Адам Міц-
ке віч, му зея або біб лі я тэ кі яго імя. Ад нак 
пра цяг ва ла ся поль ска-са вец кая вай на, 
і ўжо праз два тыд ні ў го рад увай шлі 
поль скія вой скі.

Рэ аль на дом-му зей быў ство ра ны ў 
1930-я га ды на ма ган ня мі «Міц ке ві чаў-
ска га ка мі тэ та» — доб ра ах вот на га на-
ву ко ва га та ва рыст ва пад кі раў ніц твам 
мяс цо ва га ва я во ды. 28 чэр ве ня 1931 г. 
на бы лым до ме Міц ке ві чаў бы ла ўста-
ля ва на ме ма ры яль ная дош ка з над пі-
сам (на поль скай мо ве): «Тут на за ран ку 
жыц ця рас крыў кры лы для паэ тыч на га 
ўзлё ту Адам Міц ке віч». Праз 5 га доў у 
флі ге лі раз мяс ці лі не вя лі кую ча со вую 
экс па зі цыю бу ду ча га му зея. Ад кры лі яго 
11 ве рас ня 1938 го да, пер шым ды рэк та-
рам стаў Ула дзі слаў Ля руй.

З уста ля ван нем у За ход няй Бе ла ру-
сі са вец кай ула ды па ста но вай Са ве та 
На род ных Ка мі са раў БССР ад 3 снеж ня 
1940 г. дом-му зей быў узя ты пад ахо ву 

дзяр жа вы і пе рай шоў у рас па ра джэн не 
На род на га ка мі са ры я та асве ты. Бюд-
жэ там на 1941 г. вы дат коў ва лі ся не аб-
ход ныя срод кі на ра монт, аб ста ля ван не 
і афарм лен не до ма-му зея і флі ге ля, пра-
ду гле дж ва ла ся ства рэн не біб лі я тэ кі.

У да ва ен ным му зеі зна хо дзі лі ся 
па мят кі пра Ма ры лю Ве ра шча ка: ста-
ра свец кі ку фар, аб ка ва ны ма сіў ны мі 
аб ру ча мі, люс тэр ка, шаль і крыж, які 
ві сеў у яе спаль ні, роз ныя фо та здым кі. 
У му зеі бы лі су до выя ак ты баць кі і дзе-
да, на пі са ныя гу сі ным пя ром, ліс ты Ада-
ма да сяб роў і Ма ры лі, не каль кі кні жак 
з хат няй біб лі я тэ кі ў Па ры жы. Але гэ тыя 
і ін шыя экс па на ты не за ха ва лі ся: у чэр-
ве ні 1941 г. дом-му зей быў раз бу ра ны 
ня мец кай авія бом бай.

— І што ўяў ляе ця пер му зей ная ка-
лек цыя? Якія экс па на ты лі чы це най-
больш каш тоў ны мі?

— У пас ля ва ен ныя га ды да 100-год-
дзя з дня смер ці паэ та дом-му зей ад бу-

да ва лі ў да ва ен ным вы гля дзе. Ра шэн не 
аб ад наў лен ні му зея бы ло пры ня та На-
ва груд скім Са ве там дэ пу та таў пра цоў-
ных у 1948 г. Экс па зі цыя грун та ва ла ся 
на ма тэ ры я лах, да сла ных з му зея Ада ма 
Міц ке ві ча ў Вар ша ве, а так са ма з ін шых 
уста ноў Бе ла ру сі, Поль шчы, Літ вы, Ра-
сіі, Укра і ны.

Ура чыс тае ад крыц цё ад бу да ва на-
га до ма-му зея ад бы ло ся 26 ліс та па да 
1955 го да. А но вая, ця пе раш няя экс па-
зі цыя ў пя ці па ко ях га лоў на га бу дын ка 
ад кры ла ся 25 мая 2001 г. — з удзе лам 
пра пра праў ну ка паэ та Ра ма на Га рэц-
ка га-Міц ке ві ча. Пер шыя тры за лы (дзі-
ця чы і гас цін ны па коі, ка бі нет баць кі) 
на гад ва юць ін тэр' ерам дом сям'і Міц-
ке ві чаў. Мож на ўба чыць га дзін нік, які 
ста яў у ві лен скім па коі Ада ма Міц ке ві-
ча ў 1822 г., аку ля ры, па да ра ва ныя яму 
рус кі мі сяб ра мі, ка мін ную за слон ку з 
бы ло га па ла ца Храп то ві чаў у Шчор-
сах, сто лі кі і крэс лы з Ту га на віч, дзе 
жы ла Ма ры ля Ве ра шча ка. Ся род ін-
шых рэ чаў, звя за ных з Міц ке ві чам 
і яго акру жэн нем, — прад ме ты мэб лі і 

ста ло ва га по су ду, ра яль, ве ер, га дзін-
ні кі пер шай па ло вы ХІХ ст., ма тэ ры я лы 
з рас ко пак на ра дзі ме паэ та ў За вос сі, 
яго кні гі, ру ка пі сы, парт рэ ты сяб роў і 
зна ё мых. Па каз ва ем так са ма брон за-
вую ма дэль пом ні ка Ада му Міц ке ві чу 
ў Па ры жы (адзі ны экс па нат, які за ха-
ваў ся з да ва ен на га му зея), гра ніт ную 
плі ту з бюс там паэ та (Вар ша ва, 1900), 
за ка за ную яго ста рэй шай дач кой Ма-
ры яй.

Сён ня ў му зей ных фон дах зна хо дзіц-
ца 9 пры жыц цё вых вы дан няў тво раў 

Міц ке ві ча, 120 ста ра дру ка ва ных кніг, 
ру ка пі сы тво раў бе ла рус кіх і за меж ных 
паэ таў, пісь мен ні каў, ка лек цыя жы ва-
пі су і гра фі кі, фо та- і фо на да ку мен таў. 
Ма ем пе ра кла ды тво раў Міц ке ві ча на 
роз ныя мо вы све ту. Ня даў на гэ тая ка-
лек цыя па поў ні ла ся паэ май «Пан Та-
дэ вуш» у пе ра кла дзе на ка шуб скую і 
на азер бай джан скую мо вы, а так са ма 
збор ні кам тво раў Ю.Сла вац ка га, вы да-
дзе ным у 1930-х га дах, су час ны мі ма-
на гра фі я мі поль скіх да след чы каў па эм 
«Пан Та дэ вуш» і «Дзя ды».

— На коль кі за па тра ба ва ны му зей 
на вед ні ка мі?

— Што год мы су стра ка ем да 20 ты-
сяч ча ла век, пра во дзім звыш 500 эк-
скур сій на бе ла рус кай, рус кай, поль-
скай і анг лій скай мо вах. Ла дзім лі та ра-
тур на-му зыч ныя ве ча ры ны, на ву ко выя 
кан фе рэн цыі, вы ста вы, бат ле еч ныя 
спек так лі.

Ле тась у Маск ве вы да дзе ны ў су-
пра цоў ніц тве з на шым му зе ем ча со піс 
«Уса дьба Мицкевичей в Но вог руд ке» 
(32 ста рон кі фар ма ту А4, ты раж 100 ты-
сяч эк зэмп ля раў), дзе зме шча на ка ля 30 
ка ля ро вых фо та здым каў. Ча со піс рас-
паў сюдж ва ец ца ў кра і нах СНД, не ўза-
ба ве гэ ты вы пуск мож на бу дзе на быць 
у кі ёс ках «Бел са юз дру ку».

— Ві даць, што 75-га до вы юбі ляр 
не цу ра ец ца но вых му зей ных тэх на-
ло гій ...

— Так, мы ма ем свой сайт у ін тэр нэ-
це, ста рон кі му зея ство ра ны ў са цы яль-
ных сет ках. З мі ну ла га го да на на шым 
сай це пра па ну ем на вед ні кам здзейс ніць 
вір ту аль нае па да рож жа па му зеі — 3D-
па на ра мы. Для іх зруч нас ці мы ха це лі б 
мець і муль ты ме дый нае аб ста ля ван не, 
каб кож ны змог па гля дзець філь мы пра 
Ада ма Міц ке ві ча, па слу хаць пес ні на яго 
вер шы (яны ёсць у на шых фон дах), па-
шы рыць ін тэр ак тыў ны до ступ да на шых 
му зей ных прад ме таў.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК
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Дом-му зей Ада ма Міц ке ві ча ў На ва груд ку.

Пра гэ тую па дзею раз мо ва 
іш ла ўжо даў но. І вось на-
рэш це — ад бы ло ся! У СШ 
№ 2 Чэр ве ня ад крыў ся му-
зей ны па кой кас ма на ўты кі!
Ме на ві та гэ тую шко лу ў 
1988 го дзе скон чыў трэ ці 
бе ла рус кі кас ма наўт Алег 
На віц кі.
Ён знай шоў час, каб чар-
го вы раз за ві таць у род ны 
го рад, род ную шко лу. Ды 
яшчэ — з та кой не звы чай-
най на го ды.

Па ча ло ся свя та на школь ным 
два ры з гуч ных апла дыс мен таў, 
які мі пры сут ныя шчы ра пры ві-
та лі на ша га зем ля ка, лёт чы ка-
кас ма на ўта Рас кос ма су Але га 
На віц ка га і яго ма ці, Ва лян ці ну 
Эду ар даў ну. Як заў сё ды, школь-
ні кі і пе да го гі пад рых та ва лі для 
гас цей ад мыс ло вы сцэ нар. Сло-
вы — уз нёс лыя і цёп лыя, ура-
чыс тыя і сар дэч ныя. Вер шы і 
про зу. І вось ужо вя ду чыя, дзе-
вя ці клас ні кі Ка ры на Вы соц кая і 
Дзміт рый Кол тун, да юць сло ва 
Але гу На віц ка му. Той са сме хам 
за ўва жае: «А нам та ко га не за-
да ва лі!»

Алег ві да воч на хва лю ец ца, 
ка лі пе ра ра зае чыр во ную стуж ку 
на ўва хо дзе. Бо ўпер шы ню та кое 
дзей ства — у род ным го ра дзе, 
род най шко ле. Ён кро чыць у му-
зей ны па кой, а ўслед за ім — і 
пры сут ныя.

Цэнт раль ны стэнд му зей най 
экс па зі цыі атры маў наз ву «На 
шля ху да ма ры». Так, ён — у 
го нар на ша га зем ля ка Але га 
На віц ка га і яго экі па жа. А ка лі 
гля дзець на стэн ды ў хра на ла-
гіч ным па рад ку, дык пер шы з 
іх, на ту раль на, і пры све ча ны 
пер шым. Пер ша му кас ма на ўту 
Юрыю Га га ры ну, пер шай жан-
чы не-кас ма на ўту Ва лян ці не Це-
раш ко вай. А трэ ці стэнд — гэ та 
бе ла ру сы ў кос ма се. Так, для нас 
гэ та — асоб ная гіс то рыя. І тут 
наш Алег роў ны з роў ны мі — з 
Пят ром Клі му ком і Ула дзі мі рам 
Ка ва лён кам.

Лі та раль на на пя рэ дад ні ад-
крыц ця му зей на га па коя кас ма-
на ўты кі Алег пе ра даў сю ды шмат 
экс па на таў. Узо ры кас міч на га 
хар ча ван ня, што за ха пі лі сва ёй 
не звы чай нас цю як дзя цей, так 
і да рос лых. Фраг мен ты экі пі-
роў кі кас ма на ўта, якія па бы лі ў 

кос ма се. Аса біс тыя рэ чы Але га. 
Ці ка вая да ку мен та цыя. Два кас-
цю мы, шле ма фон з мік ра фо на мі, 
пі лот ка... Не ска фандр, вя до ма. 
За тое па лёт ны кас цюм так са ма 
па бы ваў у кос ма се!

Ці ка ва, што па пра па но ве на-
мес ні ка стар шы ні Чэр вень ска га 
рай вы кан ка ма па са цы яль най 
сфе ры і ідэа ла гіч най ра бо це 
Алы Ша хоць ка пер шым эк скур-
са во дам стаў ме на ві та ўла даль-
нік рэ чаў — наш кас ма наўт. І яго 
апо вед-экс промт, як заў сё ды, 
быў прос тым, да ступ ным, зра-
зу ме лым, і ра зам з тым — за-
хап ляль ным.

Пры зна ю ся, я шмат чу ла ад 
Але га пад час на шых ста сун каў 
пра мно гія рэ чы. Але і для мя-
не пра гу ча ла гэ тым ра зам шмат 
но ва га. На прык лад, пра люс-
тэр ка, якое ма цу ец ца да ру ка ва 
ска фанд ра. Аказ ва ец ца, без яго 
кас ма наўт — як без рук! Асаб лі-
ва ка ман дзір ка раб ля, які ў па-

лё це зна хо дзіц ца ў крэс ле ні жэй 
за бор тін жы не раў. І толь кі з да-
па мо гай люс тэр ка ён мо жа за-
зір нуць у ілю мі на тар, пра ве рыць 
стан сва іх ка лег, гер ме тыч насць 
зам коў ды ін шае.

Ці ка ва бы ло па чуць, што эмб-
ле му экі па жа рас пра цоў ваў ме-
на ві та Алег — як яго ка ман дзір. 
Пад проз ві шча мі ўдзель ні каў 
раз ме шча ны зор кі са шлей фа мі, 
якія скі роў ва юц ца да МКС, і ко-
ле ры тых мяс цін, дзе на ра дзіў ся 
кож ны член экі па жа. Со неч ныя 
па не лі МКС зроб ле ны ў вы гля-
дзе рым скіх ліч баў, якія чы та юц-
ца як «33». Гэ та — сім вал 33-й 
экс пе ды цыі, да якой да лу чыў ся 
экі паж Але га На віц ка га. А за тым 
яны рас па ча лі і 34-ую.

Што ж да ты чыц ца са ма га вя-
лі ка га здым ка (ля яко га паз ней 
пра па ноў ваю кас ма на ўту сфа-
та гра фа вац ца: «Чац вёр тым бу-
дзеш?!»), дык зроб ле ны ён за 
не каль кі га дзін да вяр тан ня экі-

па жа з МКС на Зям лю. Гэ та, як 
па тлу ма чыў Алег, кло пат тых, хто 
за ста ец ца на стан цыі: да па маг-
чы апра нуц ца, сфа та гра фа ваць, 
пра вес ці...

На ступ ны ад мыс ло вы экс па-
нат — ме ды цын скі по яс, які зна хо-
дзіц ца ў кож на га кас ма на ўта пад 
ска фанд рам. Пад час ак тыў ных 
дзе ян няў ён рэ гу ляр на пе рад ае 
на Зям лю пэў ныя па каз чы кі — 
тэм пе ра ту ру це ла, пульс і г.д.

Апро ч афарм лен ня па коя кас-
ма на ўты кі, у гас па да роў знай-
шло ся яшчэ чым здзі віць гос ця. 
Яго ўжо су стра ка лі ў свой час 
хле бам-сол лю, да ры лі су ве нір ную 
пра дук цыю, вы раб ле ную ру ка мі 
школь ні каў... Улет ку пры сво і лі 
зван не «Га на ро вы гра ма дзя нін 
Чэр вень шчы ны». А гэ тым ра-
зам на чаль нік ад дзе ла аду ка цыі, 
спор ту і ту рыз му рай вы кан ка ма 
Ла ры са Аса но віч уру чы ла кас-
ма на ўту... ад мыс ло ва рас пі са ны 

гар шчо чак мё ду і мёд у со тах! 
Чар го вы сім вал: Чэр вень шчы на 
здаў на сла ві ла ся пча ляр ствам.

Цу доў на па мя тае гэ та і Алег 
На віц кі: ад ра зу пры га даў герб 
го ра да, дзе ад люст ра ва ны пра-
ца ві тыя пчол кі. І ў пра цяг тэ мы 
ўру чыў ды рэк та ру СШ №2 Тац-
ця не Аляш ке віч сця жок з тым 
са мым гер бам. Але не прос ты, 
а той, што зля таў з ім у кос мас! 
Ад зна ча ны пя чат ка мі МКС — з 
да тай сты коў кі і рас сты коў кі іх 
экс пе ды цыі.Са праўд ны ра ры тэт, 
які трэ ба бе раж лі ва за хоў ваць!

...Кас ма на ўту і яго ма ці, гас-
цям ар га ні за та ры свя та пра па-
ноў ва юць паў дзель ні чаць у па-
са дцы туй, якія ста нуць па чат кам 
алеі Кас ма на ўтаў. Ма быць, Алег 
ад ра зу ж пры га даў Бай ка нур, дзе 
па сад ка дрэў — ад на з пе рад па-
лёт ных тра ды цый.

І тут, на тэ ры то рыі род най шко-
лы, ён стаў пер шым у гэ тай спра-
ве. Пер шы са джа нец, што най блі-
жэй раз ме шча ны да па коя кас ма-
на ўты кі, — яго. Як і пер шы вод гук 
у му зей най «Кні зе за пі саў».

Удзяч ныя школь ні кі ўру чы лі 
квет кі кас ма на ўту і са ма му га-
лоў на му ча ла ве ку ў яго жыц ці 
— ма ме, Ва лян ці не Эду ар даў не, 
чым рас чу лі лі яе да слёз. Зноў 
ма ту лі ны хва ля ван ні, але на гэ ты 
раз — пры ем ныя...

Свят ла на АДА МО ВІЧ.
Фо та аўтара

�

За ла сла выЗа ла сла вы  ��

ПА КОЙ КАС МА НА ЎТЫ КІ...
У ЧЭР ВЕНЬ СКАЙ ШКО ЛЕ

У му зеі бы лі су до выя ак ты баць кі 
і дзе да, на пі са ныя гу сі ным пя ром, 
ліс ты Ада ма да сяб роў і Ма ры лі, 
не каль кі кні жак з хат няй 
біб лі я тэ кі ў Па ры жы. Але гэ тыя 
і ін шыя экс па на ты не за ха ва лі ся.

Лі та раль на на пя рэ дад ні 
ад крыц ця му зей на га па коя 
кас ма на ўты кі Алег пе ра даў 
сю ды шмат экс па на таў. 
Узо ры кас міч на га 
хар ча ван ня, што за ха пі лі 
сва ёй не звы чай нас цю 
як дзя цей, так і да рос лых. 
Фраг мен ты экі пі роў кі 
кас ма на ўта, якія па бы лі 
ў кос ма се. Аса біс тыя рэ чы.

Ці ка ва бы ло па чуць, 
што эмб ле му экі па жа 
рас пра цоў ваў ме на ві та 
Алег — як яго ка ман дзір. 
Пад проз ві шча мі 
ўдзель ні каў раз ме шча ны 
зор кі са шлей фа мі, якія 
скі роў ва юц ца да МКС, 
і ко ле ры тых мяс цін, 
дзе на ра дзіў ся 
кож ны член экі па жа.

СВЯ ТА КЛА СІЧ НАЙ МУ ЗЫ КІ 
TYZENHOUSE

Зор кі кла січ най му зы кі вы сту пяць 12-15 ве рас ня з кан-
цэр та мі ў Грод не на сцэ не аб лас но га дра ма тыч на га 
тэ ат ра. Пра гу чаць тво ры Мо цар та, Ша пэ на, Брам са, 
Крэй сле ра, Пра коф' е ва, Му сарг ска га, Мен дэль со на, 
Гай дна, Ра сі ні, Шы ма ноў ска га.

Іні цы я та рам і га лоў ным ар га ні за та рам свя та кла січ най му-
зы кі TyzenHouse з'яў ля ец ца ўра джэ нец го ра да над Нё ма нам 
— вя до мы пі я ніст Кі рыл Ке дук, пе ра мож ца мно гіх між на род ных 
кон кур саў, які вы сту пае ў леп шых кан цэрт ных за лах Нью-Ёр-
ка, Мі ла на, То кіа, са лі руе ў вя до мых ар кест рах Ра сіі, Бе ла ру сі, 
Фран цыі, Іта ліі, Анг ліі. Па за пра шэн ні Кі ры ла ў Грод на пры едуць 
вы дат ныя му зы кан ты, яго вы клад чы кі з за меж жа.

Свя та рас пач нец ца 12 ве рас ня кан цэр там пі я ніс та-вір ту о за, 
вы клад чы ка му зыч най ака дэ міі го ра да Іма ла (Іта лія) Ба ры са 
Пет ру шан ска га. 13 ве рас ня вы сту пяць Кі рыл Ке дук і вя до мы 
скры пач Мі ха іл Сі ма нян. 14 ве рас ня — кан цэрт вы дат на га 
ін тэр прэ та та ра тво раў Ша пэ на, вы клад чы ка Вар шаў ска га му-
зыч на га ўні вер сі тэ та Пят ра Па леч на га. 15 ве рас ня Кі рыл Ке дук 
і яшчэ адзін наш зям ляк, ура джэ нец Дзят ла ва ві я лан чэ ліст Іван 
Ка рыз на (лаў рэ ат між на род на га кон кур су імя Пят ра Чай коў-
ска га, ця пер ву чыц ца ў Па рыж скай кан сер ва то рыі), вы сту пяць 
з Дзяр жаў ным ка мер ным ар кест рам Бе ла ру сі. Ды ры жы ра ваць 
бу дзе Якуб Хра но віч (Поль шча).

Да рэ чы, наз вай свя та ўша ноў ва ец ца асо ба га ра дзен ска га 
ста рас ты Ан то нія Ты зен гаў за, які не толь кі бу да ваў ма ну фак-
ту ры, але і ад крыў пер шы ў го ра дзе тэ атр, мас тац кую шко лу, 
му зыч ную ка пэ лу.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.

ДВА ЗА АДЗIН
Дзень у ве рас нi мож на пры свя цiць на вед ван ню 
му зе яў.

Як зруч на, ка лi му зеi зна хо дзяц ца по бач, як, на прык лад, На цы-
я наль ны мас тац кi i На цы я наль ны гiс та рыч ны! Гэ та зруч на i са мiм 
му зе ям: яны да мо вi лi ся аб су мес най ак цыi ў ве рас нi, ка лi, на быў шы 
квi ток у адзiн му зей, у дру гi мож на тра пiць за па ло ву кош ту. I ўсё за 
адзiн дзень: му зеi зна хо дзяц ца по бач, што зруч на гле да чам.

Ак цыя бу дзе дзей нi чаць з 14 ве рас ня i да кан ца ме ся ца. 
Гэ та вы дат ная маг чы масць па зна ё мiц ца ад на ча со ва з гiс то-
ры яй кра i ны i з гiс то ры яй мас тац тва. Та кi му зей ны па да ру нак 
да Дня го ра да ацэ няць як жы ха ры ста лi цы, так i гос цi. Мо жа, 
на ват за хо чуць пры ехаць на эк скур сiю ў Мiнск, каб су мяс цiць 
пры ем нае з ка рыс ным: i з су час ным го ра дам па зна ё мiц ца, i 
па глы бiц ца ў яго гiс то рыю, i з пры ем нас цю па гля дзець на тво ры 
мас тац тва як ай чын на га, так i су свет на га. Му зеi ж зна хо дзяц ца 
ў ад ным квар та ле!

Ла ры са ЦI МО ШЫК.

ПА ДЗЯ ЛІ ЦЕ СЯ ВЕ ДА МІ ПРА ІН ТЭР НЭТ
МА ЛА ДЫЯ ВА ЛАН ЦЁ РЫ НА ВУ ЧАЦЬ ПА ЖЫ ЛЫХ ЛЮ ДЗЕЙ 

АК ТЫЎ НА КА РЫС ТАЦ ЦА СУ СВЕТ НЫМ СЕ ЦІ ВАМ
1 каст рыч ні ка ў ста лі цы стар туе пра гра ма «Се ці ву ўсе 
ўзрос ты ска ра юц ца». Та кім чы нам кам па нія МТС, Бе ла-
рус кая аса цы я цыя са цы яль ных ра бот ні каў і Фонд ААН у 
га лі не на ро да на сель ніц тва ў ме жах пра ек та «Уні вер сі тэт 
трэ ця га ўзрос ту» мае на мер па пу ля ры за ваць су час ныя 
ін фар ма цый ныя тэх на ло гіі і ка рыс ныя ан лайн-сэр ві сы 
ся род лю дзей ста рэй ша га ўзрос ту, да па маг чы ім у на-
быц ці прак тыч ных на вы каў вы ка ры стан ня ін тэр нэ ту.

Па вод ле слоў кі раў ні ка PR-гру пы СТАА «МТС» Тац ця ны 
Кур бат, ня ўпэў не насць — асноў ны фак тар, які аб мя жоў вае 
ка ры стан не ін тэр нэ там людзь мі ста рэй ша га ўзрос ту. А та му 
не аб ход на ства раць для іх кур сы па вы шэн ня ці ка вас ці да ава-
ло дан ня на вы ка мі ў га лі не кам п'ю тар ных тэх на ло гій.

Для рэа лі за цыі зга да най пра гра мы ар га ні за та ры шу ка юць 
ва лан цё раў, га то вых раз на тыд ні на пра ця гу 4 ме ся цаў дзя-
ліц ца са ста лы мі людзь мі сва і мі ве да мі. Пра ца ваць ва лан цё ры 
бу дуць у па рах, у тым тэ ры та ры яль ным цэнт ры, які ім геа гра-
фіч на блі жэй. Час так са ма бу дзе да дат ко ва ўзгад няц ца з усі мі 
ах вот ны мі. Пе рад па чат кам за ня ткаў кож ны ва лан цёр прой дзе 
пра фе сій нае на ву чан не і атры мае спе цы яль на рас пра ца ва ную 
пра гра му па ра бо це з па жы лы мі людзь мі.

Да слаць за яў кі для ўдзе лу ў пра ек це не аб ход на да 19 ве рас-
ня на элект рон ны ад рас we.volonteru@gmaіl.com. Па зна чай це, 
ка лі лас ка, імя, імя па баць ку, проз ві шча, ну мар тэ ле фо на, мес ца 
пра цы/ву чо бы, най больш зруч ны час і дні для вы кла дан ня.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА.

МТБАНК: 3G ПЛАН ШЭ ТЫ ДЛЯ СТУ ДЭН ТАЎ
МТБанк i Iн сты тут пар ла мен та рыз му i прад пры маль-
нiц тва пад пi са лi па гад нен не аб доў га тэр мi но вых парт-
нёр скiх ста сун ках. Пер шым кро кам ста ла пе ра да ча 
сту дэн там уль тра су час ных 3G план шэ таў.

— Iн сты тут пад трым лi вае iдэю пар ла мен та рыз му, раз дзя-
лен ня ўлад, са цы яль на га парт нёр ства i лi дар ства, — ад зна чыў 
пад час ура чыс тай су стрэ чы стар шы ня Мiнск ага ста лiч на га 
са ю за прад пры маль нi каў i ра бо та даў цаў, га на ро вы рэк тар 
Iн сты ту та пар ла мен та рыз му i прад пры маль нiц тва Ула дзi-
мiр КА РА ГIН. — Мы ба чым кан крэт ны прык лад са цы яль най 
ад каз нас цi бiз не су. Буй ны пры ват ны банк зра бiў доб рую спра-
ву ў да чы нен нi да пра грэ сiў най ву чэб най уста но вы.

Iн сты тут пар ла мен та рыз му i прад пры маль нiц тва рых туе спе-
цы я лiс таў у га лi не эка но мi кi i кi ра ван ня, па лi та ло гii i жур на лiс ты кi. 
За 20 га доў пра цы ву чэб ная ўста но ва ства ры ла су час ную ма дэль 
рэа лi за цыi пра фе сiй ных i твор чых здоль нас цяў сту дэн таў.

Па вод ле слоў стар шы нi праў лен ня ЗАТ «МТБанк» Анд-
рэя ЖЫШ КЕ ВI ЧА, парт нёр ства па мiж буй ны мi ка мер цый ны-
мi струк ту ра мi i ўнi вер сi тэ та мi — рас паў сю джа ная су свет ная 
прак ты ка. Яно мо жа ажыц цяў ляц ца ў ме жах су мес ных пра грам, 
дзе ВНУ бу дзе ад каз ваць за ства рэн не пра ек таў бан каў скiх 
пра дук таў, «за пус каць» якiя паз ней бу дзе банк. Сту дэн ты мо-
гуць вы ву чаць асаб лi вас цi вя дзен ня бiз не су ў на шай кра i не 
на пры кла дзе рэ аль ных кей саў кам па нiй. На огул, МТБанк 
ста бiль на пад трым лi вае сту дэнц кiя iнi цы я ты вы, пра во дзiць 
май стар-кла сы для на ву чэн цаў, су пра цоў нi чае так са ма з БДУ, 
БДЭУ, Ака дэ мi яй кi ра ван ня пры Прэ зi дэн це.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА.

АДУ КА ЦЫЙ НЫ ЎЗРО ВЕНЬ НА СЕЛЬ НІЦ ТВА 
РАС ЦЕ

Аду ка цый ны ўзро вень на сель ніц тва Бе ла ру сі з кож ным 
го дам рас це. Аб гэ тым свед чаць да ныя На цы я наль на га 
ста тыс тыч на га ка мі тэ та, па ве дам ляе БЕЛ ТА.

Бе ла рус кая мо ладзь імк нец ца атры маць больш вы со кі ўзро-
вень аду ка цыі. Ся род кра ін СНД, па вод ле да ных на 2012 год, 
Бе ла русь ус ту па ла толь кі Ра сіі па коль кас ці тых, хто атрым лі вае 
ся рэд нюю спе цы яль ную, вы шэй шую і пас ля ву заў скую аду ка-
цыю, — 621 ча ла век на 10 тыс. на сель ніц тва. У той жа час па 
гэ тым па каз чы ку Бе ла русь апя рэдж ва ла та кія раз ві тыя дзяр жа-
вы, як Шве цыя (497 ча ла век), Нар ве гія (466 ча ла век), Аў стрыя 
(434 ча ла ве кі), Фран цыя (362 ча ла ве кі), Іта лія (330 ча ла век).

Па вы ні ках шмат ін ды ка тар на га клас тар на га аб сле да ван ня 
па ацэн цы ста но ві шча дзя цей і жан чын, пра ве дзе на га На цы-
я наль ным ста тыс тыч ным ка мі тэ там у 2012 го дзе, у Бе ла ру сі 
ўзро вень аду ка ва нас ці пад лет каў і ма ла дых лю дзей ва ўзрос це 
15-24 га доў склаў 100 пра цэн таў. Пры чым якіх-не будзь ад роз-
нен няў у за леж нас ці ад мес ца пра жы ван ня, рэ гі ё на, уз роў ню 
даб ра бы ту і ін шых пры кмет не вы яў ле на.

На мо мант пра вя дзен ня пе ра пі су на сель ніц тва 2009 го да ў 
кра і не пра жы ва ла 30 тыс. не аду ка ва ных ва ўзрос це 15 га доў і 
ста рэй шых, або 0,4 пра цэн та агуль най коль кас ці на сель ніц тва 
гэ та га ўзрос ту. Гэ та ў асноў ным асо бы, якія не ме лі маг чы мас ці 
на вед ваць шко лу з-за цяж кіх фі зіч ных і ра зу мо вых не да хо паў.

Да ныя пе ра пі су да юць маг чы масць фак тыч на лі чыць Бе ла-
русь рэс пуб лі кай су цэль най аду ка ва нас ці на сель ніц тва.

Та кія вы ні кі да сяг ну ты дзя ку ю чы па лі ты цы дзяр жа вы, на кі-
ра ва най на раз віц цё сіс тэ мы аду ка цыі, па вы шэн не яе якас ці 
і да ступ нас ці. Рас хо ды дзяр жа вы на гэ ту сфе ру ў 2012 го дзе 
скла лі Br27,2 трлн, або 17,5 пра цэн та рас хо даў кан са лі да ва на-
га бюд жэ ту. Для па раў на ння: у 2005 го дзе на аду ка цыю бы ло 
зрас хо да ва на 13,3 пра цэн та бюд жэ ту. До ля рас хо даў на аду ка-
цыю ў ва ла вым унут ра ным пра дук це скла ла 5,1 пра цэн та.

Ста тыс тыч ны агляд пад рых та ва ны да Між на род на га дня пісь-
мен нас ці, які ад зна ча ец ца 8 ве рас ня. Пісь мен насць адносіцца да  
асноў ных пра воў ча ла ве ка, за ма ца ва ных ва Усе агуль най дэк ла-
ра цыі пра воў ча ла ве ка, ас но ва ўсіх форм аду ка цыі і на ву чан ня 
на пра ця гу ўся го жыц ця, а так са ма ін стру мент раз віц ця ін ды ві-
ду аль на га ча ла ве ча га па тэн цы я лу і гра мад ства ў цэ лым.

У вёс цы Ду бін ка Ма гі лёў ска га 
ра ё на 70 га доў та му 
фа шыс ты спа лі лі па се лі шча 
і яе жы ха роў — ста рых, 
жан чын і дзя цей.

У Ма гі лёў скім ра ё не аку пан ты спа-
лі лі 7 вё сак, 3 ты ся чы ча ла век бы лі за-
ка та ва ны і рас стра ля ны, больш за 1,5 
ты ся чы мяс цо вых жы ха роў вы ве зе ны 
ў Гер ма нію.

Аляк санд ра Пят роў ская і Мі ха іл Кле-
пі каў у 1943 го дзе бы лі дзець мі, але 
па мя та юць мно гае. Яны ўзгад ва юць, 
як ра ні цай прый шоў не мец з пе ра клад-
чы кам і стаў вы клі каць па спі се сем'і, 
дзе бы лі пар ты за ны. Ма лыя ўцяк лі ў 
лес і праз кус ты на зі ра лі за вя лі кім 
па жа рам і не ад ра зу зра зу ме лі, ку ды 
па дзе лі ся лю дзі. По тым аца ле лыя лю-
дзі ра та ва лі ся ў зям лян ках пар ты зан-
ска га атра да.

Вёс ка Ду бін ка на па чат ку 1943 го-
да зна хо дзі ла ся пад аба ро най 121-га 
пар ты зан ска га пал ка Асма на Ка са-
е ва. Та кіх вё сак пад кант ро лем пар-
ты за наў, ад ра кі Друць у Бя лы ніц кім 
ра ё не да Дняп ра ў Ма гі лёў скім, бы ло 
шмат. І ў лю тым 1943 го да фа шыс ты 
рас па ча лі ак тыў ныя баі су праць пар-
ты за наў. Жы ха роў Ду бін кі жорст ка 
па ка ра лі за су вязь з імі. Вось як пра 
гэ та ўзгад вае бы лы ка мі сар 121-га 
пар ты зан ска га пал ка Іван Іва ноў, ус-
па мі ны яко га за хоў ва юц ца ў фон дах 
Ма гі лёў ска га аб лас но га края знаў ча га 
му зея.

«У вёс цы Ду бін ка фа шыс ты са гна лі 
ў ад но гум но 23-х ста рых ад 65 і вы шэй 
га доў, 42-х жан чын і 27 дзя цей да 12 
га доў, аб лі лі гум но га ру чай вад ка сцю і 
ўсіх лю дзей па па лі лі», — уз гад ваў ве-
тэ ран.

Ус па мі ны Іва на Мар ты на ві ча на пі са-
ны даў но, і іх вы зна чае ўзнёс лы ста ра-
са вец кі стыль, ад нак рас по вед свед кі 
дае ўяў лен не пра па дзеі 70-га до вай 
даў ні ны.

«Учы не нае нем ца мі лі ха дзей ства над 
мір ным на сель ніц твам, ста ры мі, жан чы-
на мі і дзець мі толь кі па вы ша лі на род ны 
па тры я тызм і яшчэ больш рас паль ва лі 
ўсе на род ную пар ты зан скую ба раць бу 
су праць ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні-
каў.

Пар ты за ны і пар ты зан кі на ша га пал-
ка, чые баць кі, жон кі і дзе ці бы лі спа ле-
ны за жы ва ў гум не Ду бін кі, над гру дай 
спа ле ных тру паў на дру гі дзень пас ля 
зла чын ства ў пры сут нас ці ўсіх пар ты-
за наў з бо лем у сэр цах па кля лі ся ад-
помс ціць ка там.

13-га до вы пар ты зан Мі ка лай Фі лі мо-
наў, ма ці і два ма лод шыя бра ты яко-

га бы лі спа ле ны, ста яў по бач са сва ім 
баць кам, ка мі са рам 1-га ба таль ё на Ся-
мё нам Фі лі мо на вым, над аб га рэ лы мі це-
ла мі і вы ці раў слё зы шап кай-ву шан кай 
з чыр во най стуж кай. Ён ска заў: «Та та, 
дай мне аў та мат, я бу дуць біць фа шыс-
таў да апош няй сва ёй юнац кай кроп лі 
кры ві». Ка мі сар ба таль ё на Фі лі мо наў 
па ве сіў на шыю сы ну свой аў та мат, а ў 
гэ ты ж час ка ман дзір пал ка Асман Ка-
са еў уру чыў Фі лі мо на ву аў та мат і дзве 
гра на ты.

За тым вы сту піў пар ты зан Пу хоў-
скі, жон ка і дзе ці яко га так са ма бы лі 
спа ле ны фа шыс та мі. А на за кан чэн не 
сло ва мо віў ка ман дзір пал ка Асман 
Ка са еў. Пас ля гэ та га на пра ця гу не-
каль кіх хві лін усе моўч кі ста я лі. По-
тым аб га рэ лыя тру пы бы лі скла дзе ны 
ў ад ну вя ліз ную скры ню, якую апус ці лі 
ў ямі ну і за ка па лі.

Тут жа ўсім пад раз дзя лен ням пал ка 
бы лі да дзе ны ба я выя за дан ні. У ад каз 
на зла чын ствы фа шыс таў у вёс цы Ду-
бін ка ка ля стан цыі Буй ні чы ў Ма гі лё ве 
вы бух нуў чы гу нач ны са стаў пра ціў ні ка, 
і ў гэ тай апе ра цыі браў удзел 13-га до вы 
пар ты зан Мі ка лай Фі лі мо наў са сва ім 
баць кам. Так са ма бы ло па шко джа на 
10 кі ла мет раў ша шэй най да ро гі «Ма-
гі лёў — Мінск» у ра ё не Не жка ва, Кня-
жы цаў і Па шка ва, раз гром ле ны ня мец кі 
гар ні зон у ся ле Гус лі шча Ма гі лёў ска га 
ра ё на».

Ця пер у вёс цы Ду бін ка пра тра ге-
дыю 1943 го да на гад вае кур ган па мя-
ці, дзе са бра на зям ля з усіх спа ле ных 
з людзь мі вё сак Ма гі лёў ска га ра ё на. 
Увер се — вы ява ма ці з дзі цем, як сім-
вал мі ру і свят ла, да якіх імк нуц ца ўсе 
лю дзі на зям лі.

Іло на ІВА НО ВА

КУР ГАН ПА МЯ ЦІ


