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— Якія ж на ступ ствы бу дзе мець па жар для 

яго ві ноў ні ка?
— На шчас це, агонь у апош нім вы пад ку не 

за браў ні вод на га жыц ця. Але моц на па цяр пе лі 
па бу до вы. І тут у сі лу ўсту пае ар ты кул 23.56 Ад-
мі ніст ра цый на га ко дэк са Бе ла ру сі. Для фі зіч ных 
асоб санк цыі ўста ноў ле ны ў ме жах 30-50 ба за вых 
ве лі чынь. А кры мі наль ная ад каз насць на сту пае 
пры буй ным уро не, ка лі ён пе ра вы шае 250 ба-
за вых ве лі чынь. Сён ня гэ тая су ма скла дае 37 з 
па ло вай міль ё наў руб лёў. Пры гэ тым трэ ба браць 
пад ува гу тое, што 9 з 10 па жа раў уз ні ка юць пры 
спаль ван ні тра вы і смец ця на зем лях юры дыч ных 
асоб, якія на ле жаць ме на ві та ім або мяс цо вым 
вы ка наў чым і рас па рад чым ор га нам. Зра зу ме ла, 
што ўсю тэ ры то рыю кра і ны на сек та ры не ра за-
б'еш і па ста віць на кож ным кант ра лё ра прос та 
не рэ аль на. Але ліч ба пры му шае за ду мац ца — 
з-за не ахай на га спаль ван ня смец ця ў кра і не ўжо 
сё ле та ад бы ло ся 1619 уз га ран няў. На до лю ж 
фі зіч ных асоб пры па дае толь кі дзе сяць пра цэн таў 
па жа раў. Але і на ступ ствы ў пры ват ным сек та ры 
ку ды больш цяж кія — зні шча ец ца ма ё масць і ад-
бі ра юц ца жыц ці...

Дзесь ці ад ной чы па чуў муд рыя сло вы: «Су час-
нае гра мад ства ба га тае ў па знан ні, але бед нае ў 
муд рас ці». Па сут нас ці, эка но мя чы не вя лі кія срод кі 
на па ко се тра вы, мы на но сім вя лі кі гра шо вы ўрон, 
не ка жу чы ўжо аб ве лі зар най шко дзе для эка ло гіі. 
Бо ка лі па ліць су хую тра ву ды смец це прос та на 
зям лі, гле ба страч вае ўсю каш тоў ную мік ра фло ру. 
Зга ра юць дроб ныя на ся ко мыя і жы вё лы, якія зні-
шча юць раз на стай ных шкод ні каў і ўдзель ні ча юць у 
пра цэ се фар мі ра ван ня гле бы. Зні шча юц ца мес цы 
клад кі яек пту шак. Ды і, як па каз ва юць на зі ран ні, 
пас ля та го, як па зям лі прай шоў ся агонь, пер шым 
па чы нае ад рас таць пус та зел ле, якое вы вес ці цяж-
ка ва та. А ка лі на аг ні спаль ва юц ца плас ты ка выя 
ўпа коў кі, то мяс цо васць на во кал за брудж ва ец ца 
не бяс печ ны мі для зда роўя рэ чы ва мі, якія мо гуць 
вы клі каць за хвор ван ні. Вось коль кі шко ды на но сіць 
бес кант роль нае спаль ван не тра вы і смец ця. Дык 
ці вар та так ра біць?

— Дык як жа пра віль на ўты лі за ваць смец це?
— Перш за ўсё трэ ба аб за вес ці ся жа лез най ёміс-

тас цю, у якой смец це і зной дзе сваё апош няе пры-
ста ні шча. Каш туе яна не так шмат, за тое да па мо жа 
ўра та вац ца ад бед. Ка лі ж маг чы мас ці ска рыс тац ца 
ёй ня ма, то не аб ход на са мым жорст кім чы нам вы кон-
ваць пра ві лы па жар най бяс пе кі пры раз вя дзен ні агню 
на ад кры тай пра сто ры. Так, за ба ра ня ец ца рас клад-
ваць вог ні шча блі жэй за 15 мет раў ад жы ло га до ма. 
Ляс ны ма сіў па ві нен па чы нац ца да лей за 25 мет раў. 
Най больш жорст кія па тра ба ван ні да ты чац ца ад лег-
лас ці ад ста гоў се на ці са ло мы — не менш за 30 мет-
раў. Трэ ба за зна чыць, што гэ тыя ліч бы ма юць пра ва 
на іс на ван не толь кі пры ўмо ве аб са лют на га шты лю 
ці сла ба га вет ру. Ка лі ж яго хут касць пе ра вы шае 5 
мет раў за се кун ду — по лы мя раз во дзіць уво гу ле 
за ба ра ня ец ца. А ка лі яно ўжо га рэ ла, яго не аб ход на 
тут жа за ту шыць, каб іск ры не раз ля це лі ся па тра ве, 
хмыз ня ку, дрэ вах і па бу до вах і не на ра бі лі бя ды.

— Кра са вік — гэ та і час, ка лі з ля соў і ся дзіб 
па чы нае да но сіц ца пах шаш лы ка...

— Так. Мно гія лю дзі вы бі ра юц ца на пры ро ду і 
«на шаш лы кі», якія га ту юц ца на ман га лах, ці ка рыс-
та юц ца бар бе кю. Ні чо га страш на га ў гэ тым ня ма, 
ка лі толь кі зва жаць на іс ну ю чыя су праць па жар ныя 
пра ві лы. А яны вель мі прос тыя. Ад жы лых да моў 
ман гал му сіць зна хо дзіц ца не блі жэй за 4 мет ры. Ка лі 
ад кры тае вог ні шча не за кры вае ні чо га, то тут яно аб-
ме жа ва на жа лез ны мі сцен ка мі ман га ла. Плюс по бач 
па він ны зна хо дзіц ца пер шыя срод кі па жа ра ту шэн ня. 
Зра зу ме ла, што на ляс ную па лян ку ма ла хто па цяг не 
з са бой вог не ту шы цель, хоць гэ та бы ло б ідэа льным 
ра шэн нем з пунк ту гле джан ня бяс пе кі. Але са мы 
прос ты сро дак — вяд ро з ва дой — му сіць ста яць 
на па га то ве. І ні ў якім ра зе нель га вы пус каць пра цэс 
га та ван ня ежы на вог ні шчы з-пад кант ро лю.

Як ба чым, больш прос тыя пра ві лы для бяс печ-
най уты лі за цыі смец ця і пры га та ван ня ежы пры ду-
маць на ўрад ці маг чы ма. Ды вось толь кі ў звод кі 
МНС рэ гу ляр на трап ля юць па жа ры, якія ўзнік лі 
ме на ві та з гэ тай пры чы ны. І што та му ві ной — 
прос тае ня ве дан не пра віл ці ўпар тае не жа дан не іх 
вы кон ваць, бо, маў ляў, ні хто не ба чыць?

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

НЕ САПСУЙЦЕ САБЕ ВЯСНУ!

Міт ра па літ Мін скі і Слуц кі, 
Па тры яр шы Эк зарх усяе 
Бе ла ру сі Па вел на ве даў 
ста ра жыт ны Ві цебск. Пад-
час свай го трох дзён на га 
па стыр ска га ві зі ту но вы 
кі раў нік Бе ла рус кай Пра-
ва слаў най Царк вы пра во-
дзіў на ба жэн ствы ў хра мах, 
су стрэў ся з кі раў ніц твам 
Ві цеб ска га абл вы кан ка ма, 
сту дэн та мі, прад стаў ні ка мі 
гра мад скас ці... Па тры яр шы 
Эк зарх не абмінуў увагай і 
ка ло нію, дзе так са ма ёсць 
пра ва слаў ны храм. Га на ро-
ва му гос цю ў лі ку ін ша га 
па ка за лі му зеі. Вер ні кі су-
стра ка лі яго хле бам і сол-
лю, шчы ра дзя ка ва лі за 
тое, што ён на ве даў го рад.

Міт ра па літ уз на ча ліў бо га слу-
жэн не ў са мым вя лі кім ві цеб скім 
хра ме — Свя та-Ус пен скім ка-
фед раль ным са бо ры. Да рэ чы, 
ля гэ та га цал кам ад ноў ле на га 
хра ма зна хо дзіц ца пом нік свя-
цей ша му Па тры яр ху Алек сію ІІ. 
У адзін са сва іх ві зі таў у Бе ла-
русь, у 1998 го дзе, ён за клаў 
на Ус пен скай гор цы па мят ны 
ка мень і кап су лу ў пад му рак 
ад наў ля е ма га са бо ра, які быў 
уза рва ны ў 1930-я га ды.

Па тры яр шы Эк зарх усяе Бе-
ла ру сі Па вел пра вёў бо га слу-
жэн не ў Свя та-Па кроў скім ка-
фед раль ным са бо ры і ста рэй-
шай ві цеб скай Свя та-Даб ра ве-
шчан скай царк ве, па бу да ва най 
у XІІ ста год дзі. У са вец кі час яна 
бы ла амаль цал кам зні шча на, 
а по тым поўнасцю ад ноў ле на. 
Па вод ле слоў міт ра па лі та Паў-
ла, на свя та Даб ра ве шчан ня 

ён пры ехаў ме на ві та ў Ві цебск 
яшчэ і та му, што тут ад ра дзі лі 
ўні каль ны ста ра жыт ны храм.

— Я атры маў за пра шэн не ад 
епіс ка па Ві цеб ска га і Ар шан ска га 
Дзі міт рыя. Ка лі я да ве даў ся пра 
тое, што Даб ра ве шчан скі храм, 
які мае ста ра жыт ную гіс то рыю, 
быў ад ро джа ны, то не бы ло су-
мнен няў, што трэ ба ехаць сю ды 
на гэ тае свя та, — ска заў ула ды-
ка.

Ці ка ва, што тут ра ней пра-
во дзіў бо га слу жэн не з на го ды 
свя та Даб ра ве шчан ня бы лы 
кі раў нік бе ла рус кай пра ва слаў-
най царк вы міт ра па літ Фі ла рэт. І 
но вы міт ра па літ пра цяг нуў гэ тую 

тра ды цыю. У дзень Даб ра ве-
шчан ня па доб рай завядзёнцы 
вы пус ка юць у ня бё сы га лу боў, 
якія сім ва лі зу юць Свя ты Дух, 
што сы шоў на дзе ву Ма рыю. 
Па тры яр шы Эк зарх так са ма 
зра біў гэ та.

Пад час су стрэ чы з прад стаў-
ні ка мі гра мад скас ці ён рас ка заў 
аб жа дан ні ства рыць у на шай 
кра і не яшчэ не каль кі епар хій.

— У ста ра жыт най хрыс ці ян-
скай царк ве ў кож ным го ра дзе 
быў епіс кап. І ця пер ста іць за да-
ча зра біць так, каб епар хі яль ны 
ар хі рэй быў блі жэй да на ро да, 
каб ён час цей су стра каў ся з 
людзь мі, — па дзя ліў ся дум ка мі 

ўла ды ка Па вел.
А ад каз ва ю чы на пы тан не на-

конт праб лем з раз мер ка ван нем 
вы пуск ні коў фа куль тэ таў тэ а ло-
гіі ВНУ, Па тры яр шы Эк зарх ска-
заў, што рых ту ец ца ад па вед ны 
зва рот у Мі ніс тэр ства аду ка цыі. 
Бу дзе вы ка за на пра па но ва, каб 
бу ду чыя тэ о ла гі маг лі па ра лель-
на атры маць яшчэ ад ну спе цы-
яль насць. Ча му, на прык лад, тэ-
о лаг не мо жа быць гіс то ры кам 
або жур на ліс там?

Пад час ін тэр в'ю прад стаў-
ні кам СМІ Міт ра па літ Мін скі і 
Слуц кі рас ка заў пра тое, што 
на пра ва слаў на-ка та ліц кім фо-
ру ме, які ле там ад бу дзец ца ў 
ста лі цы Бе ла ру сі, у цэнт ры ўва гі 
бу дзе тэ ма ду хоў на-ма раль на га 
склад ні ка жыц ця гра мад ства ў 
цэ лым і кож на га ча ла ве ка асоб-
на.

— На ша гра мад ства хва люе 
ўплыў За ха ду і спро ба на вя заць 
нам зу сім не тра ды цый ныя воб-
ра зы ся мей ных каш тоў нас цяў. 
Мы ка тэ га рыч на су праць та кіх 
ста сун каў, бо тра ды цый ныя ся-
мей ныя каш тоў нас ці нам да дзе-
ны Бо гам, — ска заў Па тры яр шы 
Эк зарх усяе Бе ла ру сі.

Па вод ле яго слоў, прад стаў-
ні кі ўсіх тра ды цый ных кан фе сій 
па він ны аб' яд ноў вац ца для аба-
ро ны тра ды цый ных каш тоў нас-
цяў.

— Тра ды цый ная сям'я — гэ та 
пад му рак на ша га гра мад ства,— 
пад крэс ліў міт ра па літ.

Сам Ві цебск вель мі спа да-
баў ся ўла ды ку. Ён па абя цаў 
зноў пры ехаць сю ды.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ
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ГЕ НЕ РАЛЬ НАЯ 
ПРЫ БОР КА

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
На стро іў шы ся на плён ную пра цу ў кам па ніі ча ты рох свя до мых 

пен сі я не раў, кі ру ю ся ў лес, што зна хо дзіц ца лі та раль на ў двух кро ках 
і ад дзя ляе жы лыя квар та лы ад каль ца вой да ро гі. Ка лісь ці гэ та бы ло 
ўлю бё нае мес ца ад па чын ку жы ха роў ра ё на. Тут, ся род гон кіх сос наў, 
бы лі ўста ля ва ныя ла вы і аль тан кі, алеі асвят ля лі ся ліх та ра мі. Але ця гам 
апош ніх дзе ся ці год дзяў лес усё больш за рас таў хмыз ня ком, аль тан кі 
знік лі, пра ва ды на ліх та рах па зра за лі, на апош ніх уца ле лых ла вач ках 
ве ча ра мі ўсё час цей мож на бы ло ўба чыць не мам з ка ляс ка мі, а ня пэў-
на га ўзрос ту муж чын з тан ным ал ка го лем. Ад нак ка лі ўлет ку па ся род 
ле су ўзя лі ся бу да ваць комп лекс бу ду ча га «клу ба ама та раў бе гу» (пад 
яго мер ка ва ла ся зні шчыць знач ную част ку дрэў), жы ха ры сур' ёз на 
за не па ко і лі ся, па ча лі збі раць под пі сы, пра во дзіць пра вер кі... У вы ні ку 
бы лі зной дзе ны па ру шэн ні, і бу даў ніц тва пры пы ні ла ся. І вось ця пер 
вы ра шы лі ўзяц ца за доб ра ўпа рад ка ван не ляс ной тэ ры то рыі.

Дум кі скрозь пыл
Знай сці па трэб нае мес ца ака за ла ся не скла да на: зе лен бу даў-

ская тэх ні ка — тры трак та ры — і лю дзі з граб ля мі ў ру ках бы лі ві-
даць зда лёк. Пры ем на здзі ві ла тое, што шчы ра ва лі ў ле се паў та ра 
дзя сят ка лю дзей пе ра важ на ся рэд ня га ўзрос ту. Не каль кі жан чын 
збі ра лі ў ку чы апа лыя іг лі цу, шыш кі і гол ле, муж чы ны чыс ці лі лес 
ад здзі чэ ла га кус тоўя. Адзін з іх ра зам з сы нам-пад лет кам згра баў 
на ме це ныя куч кі на цы ра ту і пе ра но сіў у ку заў ад на го з трак та роў, 
на ка бі не яко га кра са моў ная рас цяж ка з над пі сам «Дзміт рый» не 
па кі да ла су мне ваў у іме ні кі роў цы. Мо ладзь ся род усёй гэ тай кам-
па ніі прад стаў ля лі два хлоп чы кі, два трак та рыс ты і я.

Цё тач ка ў зе лен бу даў скай ка мі зэль цы, якая згра ба ла смец це, 
на кі ра ва ла мя не да май стра — ма ла дзі цы ў сі няй ро бе з пры го-
жым кід кім ма ні кю рам. Што ні ка жы, а су час ныя жан чы ны ўме юць 
пе ра ка наць, што пры га жосць на ват пры та кой пра цы — не пе ра-
шко да. Па коль кі ўсе граб лі ўжо ра за бра лі, мне ска за лі браць мят лу 
і рас чы шчаць за ас фаль та ва ную да рож ку, якая ўзні ка ла ні ад куль 
і цяг ну ла ся да кан ца ле са па ла сы.

Мес ці ака за ла ся не так ужо і лёг ка: ін стру мент не слу хаў ся, та му 
спра ва іш ла да во лі ма руд на. За тое, як вы свет лі ла ся, ме ха ніч ная 
пра ца на све жым па вет ры спры яе пра цэ сам мыс лен ня. Пра ца ва лі 
ўсе са ма ад да на і моўч кі, ляс ную ці шы ню пе ра рэз ваў хі ба што шор-
гат ін вен та ру, гул ма шын, што пра яз джа лі по бач, ды ней ма вер ная 
па пса, якая не сла ся з ка бі ны трак та ра. Смец ця кштал ту не да кур-
каў, кор каў, па пе рак амаль не бы ло; пры бі ра лі тое, што па кі ну ла 
са ма пры ро да: ле таш няе ліс це, шы пуль кі і г.д. Па глы біў шы ся ў 
дум кі, я так ста ран на га ня ла ва кол ся бе пыл, што не ад ра зу ўба чы ла 
сі вую су хень кую ба буль ку, якая ўзнік ла пе ра да мной. «Ка го гэ та 
ча ка юць, што так усё чыс цяць?» — па ці ка ві ла ся ста рая. — «Ды не 
ча ка юць, — ад каз ваю, — прос та на су бот нік лю дзі вый шлі». — «Ну, 
ка лі са мі вый шлі, зна чыць, свя до мыя?..» — зра бі ла вы сно ву ка бе та 
і за дум лі ва па ту па ла па яшчэ не пад ме це най да рож цы.

Пра цяг бу дзе...
Праз паў га дзі ны, па гля дзеў шы на мае па ку ты, маж ная ка бе-

та ў аран жа вай ка мі зэль цы і з та ко га ж ко ле ру ва ла са мі па ра і ла 
мне: «Ты з бо ку ў бок мя ці, так ям чэй бу дзе». Я па спра ба ва ла. 
Спа чат ку бы ло ня зруч на, а пас ля пры звы ча і ла ся, і спра ва пай-
шла не толь кі ям чэй, але і хут чэй. «Во, пра фе сій на пра цуе, наш 
ча ла век! — ухва лі ла жан чы на. — Нам як раз лю дзі па трэб ны, і 
хлоп цы ма ла дыя ў нас ёсць...»

...Праз дзве га дзі ны ма на тон ных ма хаў мят лой сі лы па ча лі за кан-
чвац ца. А кан ца да рож цы ві даць не бы ло. Але не кі даць жа пра цу 
на па ло ве! «Трэ ба вы зна чыць ры су, да якой да мя цём, і спы нім ся на 
гэ тым», — пра па на ва ла жан чы на пен сій на га ўзрос ту, якая вы ка на ла 
сваю пра цу і да лу чы ла ся да мя не. Жан чы на што хві лін на за хап ля ла ся 
спрыт нас цю, з якой ма лень кі трак тар-па груз чык скід ваў са бра нае 
смец це ў ку заў вя лі ка га трак та ра, і ма ха ла ва кол ся бе мят лой, не кра-
на ю чы смец ця... «Усё, дзяў ча ты, за круг ля ем ся, зда роўе скон чы ла ся 
ра ней, чым мы ду ма лі», — не ча ка на вы ныр нуў шы з кус тоўя, аб вяс-
ці лі яшчэ не каль кі жан чын, якія вяр та лі ся, каб здаць ін стру мен ты.

З го рам на па лам да мёў шы да рож ку да блі жэй ша га па ва ро ту, я 
па кла ла мят лу ў вы зва ле ны ад смец ця ку заў трак та ра. Пе рад ады-
хо дам жыль цы са бра лі ся і ста лі дзя ліц ца пла на мі: трэ ба па ста віць 
но выя ла вы, пра вес ці свят ло, па чыс ціць ад ла мач ча і смец ця ўвесь 
лес. Кры ху па слу хаў шы, я раз ві та ла ся. «Дзя куй вам, пры ходзь це 
ў на ступ ную су бо ту!» — ска за ла на ўзда гон май стар. Прый ду. Мо-
жа, сю ды, а мо жа, у ін шае мес ца. Бо ха чу, каб у ма ім До ме, які не 
аб мя жоў ва ец ца па ро гам улас най ква тэ ры, бы ло чыс та.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК.

Мі ніс тэр ства ляс ной гас-
па дар кі ўзмац ні ла за ха ды 
па ахо ве ля соў ад па жа раў. 
Бес кла пот нае стаў лен не 
лю дзей да вы паль ван ня 
су хой тра вы і па ру шэн не 
пра ві лаў па жар най бяс пе кі 
ста лі асноў ны мі пры чы на мі 
ўзга ран няў у ля сах.

Па вод ле ін фар ма цыі прэс-
сак ра та ра мі ніс тэр ства Ру жэ ны 
На віц кай, за паў ме ся ца ця пе-
раш ня га па жа ра не бяс печ на-
га пе ры я ду ў ляс ным фон дзе 
ўжо за фік са ва на 45 па жа раў 

на агуль най пло шчы амаль 26 
гек та раў. Ле тась на той жа час 
узга ран няў яшчэ не бы ло, ды і 
ў цэ лым за па жа ра не бяс печ ны 
пе ры яд агонь прай шоў ся толь-
кі пры клад на па 50 гек та рах 
ле су.

Больш за ўсё ўспы шак ад-
бы ло ся ў Мін скай і Го мель скай 
аб лас цях — 18 і 15 вы пад каў 
ад па вед на. Тры па жа ры за фік-
са ва ны ў зо не ра ды е ак тыў на га 
за брудж ван ня. У Чэ ры каў скім 
ляс га се агонь па шко дзіў ляс ныя 
куль ту ры на пло шчы 10,5 гек-

та ра, у Вет каў скім спец ляс га се 
лес га рэў двой чы — на 2,5 і 1,9 
гек та ра. Ва ўсіх вы пад ках пры-
чы най уз га ран няў быў так зва ны 
ча ла ве чы фак тар.

У су вя зі з вы шэй ска за ным 
ар га ні за цыі Мі ніс тэр ства ляс ной 
гас па дар кі пе рай шлі на больш 
час тае па тру ля ван не ляс но га 
фон ду і дзя жур ства на на зі раль-
ных вы шках ця гам уся го свет ла-
га ча су су так. За дзей ні ча ны так-
са ма ўсе сіс тэ мы ві дэа на зі ран ня 
за ля са мі.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Ля сы ў не бяс пе цы. Ахо ва ўзмоц не на

ДОБ РЫЯ ДОБ РЫЯ 
ВЕСТ КІ ВЕСТ КІ 

З БЯ РО ЗАЎ КІЗ БЯ РО ЗАЎ КІ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
— Пач нем вяс ну гу каць! — ві та ец ца з вяс-

коў ца мі Па лі на Паў лаў на і про сіць ста рэй ша-
га жы ха ра Бя ро заў кі 86-га до ва га Дзміт рыя 
Ка ма рэн ку бла сла віць на доб рае свя та.

Дзміт рый Іва на віч, тры ма ю чы ў ру ках 
іко ну, трой чы звяр та ец ца да сва іх су се-
дзяў і су се дак:

— Бла  сла ві, Бо жа, і вы, лю дзі доб рыя, 
зі му за мы ка ці, вяс ну за клі ка ці. На цёп лае 
ле цей ка, на доб рае жы цей ка!

— Бог бла  сла віць! — чу ец ца ў ад каз.
А дзе ці  даў но ча ка лі гэ та га мо ман ту. 

Яны гу ля юць у «Ве ра бей ку», спя ва юць:
— Ой, ска каў ве ра бей
На та ку, на та ку.
Ды збі раў ве ра бей
Та ла ку, та ла ку...
Ма лень кія ар тыс ты — вуч ні Бя ро заў-

скай ся рэд няй шко лы, удзель ні кі мас тац-
кай са ма дзей нас ці — упэў не ны, што ме-
на ві та яны пры нес лі ў ста рую Бя ро заў ку 
вяс ну. За гэ та іх ба бу ля На дзея (На дзея 
Пі лі паў на Коў гар) шчод ра ўзна га ро дзі ла 
«су ха ры ка мі», якія спяк ла ў пе чы яшчэ з 
ра ні цы. Су ха ры ка мі ў вёс цы здаў на на-
зы ва юць сім ва ліч ных пту ша чак з цес та ў 
вы гля дзе ром бі каў і квад ра ці каў.

Даб ра веч шан скія аб ра ды су стрэ чы вяс-
ны амаль паў сюль пе рай шлі ў шэ раг фальк-
лор ных «ра ры тэ таў». Але Бя ро заў ка дзя-
ку ю чы ста рэй шым жы хар кам і апан та най 
у за ха ван ні на род най пе сен най спад чы ны 
Па лі ны Ла па цік мо жа па хва ліц ца, што аб рад 
яшчэ жы вы. Па лі на Паў лаў на спа дзя ец ца на 
мо ладзь, якую да лу чае да вы то каў на род най 
куль ту ры, каб леп шыя тра ды цыі Пры пяц ка га 
краю за ха валіся.

Якое Даб ра ве шчан не ў Бя ро заў цы без 
кан цэр та пад бус лі ны клё кат! Са праў ды, 
са свай го гняз да-куб ла птуш ка па зі ра ла 
на лю дзей, чу ла іх га ла сы і ні бы ад гу ка-
ла ся. Са праўд нае свя та па чы на ец ца та-
ды, ка лі Па лі на бя рэ ў ру кі свой звон кі 
гар мо нік, яе дач ка Тац ця на — бу бен, ка лі 
льюц ца вя сё лыя пес ні ў вы ка нан ні Ні ны 
Цы ру лік і Ма рыі Се мі ко вай.

— Ну вось, Даб ра ве шчан не спра ві лі, 
зям лю ада мкну лі, ця пер мож на і кроп се-
яць! — з доб рым на стро ем ра зы хо дзяц ца 
па сва іх два рах бя ро заў скія жы ха ры.

Ана толь КЛЯ ШЧУК.
Фо та аў та ра.

Ка лін ка віц кі ра ён.

Вы со кія ад зна кі за лі та ра тур ную і мас тац-
кую пра цу ад ча со пі са «Вя сёл ка» атры ма лі 
аў та ры ста рэй ша га лі та ра тур на-мас тац ка-
га ча со пі са для дзя цей. Пер шаму га лоў ны 
рэ дак тар «Вя сёл кі» Ула дзі мір Ліп скі ўру чыў 
уз на га ро ду ад на му са ста рэй шын пісь мен-
ніц ка га цэ ха кра і ны Ана то лю Клыш ку. Ён 
пры дум вае за гад кі, пі ша па зна валь ныя 
кні гі, пе ра кла дае на бе ла рус кую з роз ных 
моў. Ён жа — і аў тар «Бук ва ра», які шмат 
га доў пры хо дзіць да ма лод шых школь ні каў 
Бе ла ру сі. Ме даль Ва сі ля Віт кі атры маў і 
кніж ны гра фік, які афор міў мност ва дзі ця-
чых кніг, чые ма люн кі час та ўпры гож ва юць 
ста рон кі «Вя сёл кі», — Ві таль Ду да рэн ка. 
Да рэ чы, ён зай ма ец ца і афарм лен нем ча-
со пі са для са мых ма лень кіх — пад наз вай 
«Бу ся». Ся род уз на га ро джа ных — і ды рэк-
тар — га лоў ны рэ дак тар Вы да вец ка га до ма 

«Звяз да» Алесь Кар лю ке віч. Наш ка ле га 
— ста лы аў тар «Вя сёл кі», дзе дру ку юц ца 
яго апа вя дан ні, каз кі, края знаў чыя на ры сы, 
ад ра са ва ныя юным чы та чам.

— «Вя сёл ка», у якой сён ня больш за 11 
ты сяч пад піс чы каў, ак тыў на пра цуе і ў га лі-
не дзі ця ча га кні га вы дан ня, — за ўва жыў на 
цы ры мо ніі ўру чэн ня прэ міі Ула дзі мір Ліп-
скі. — Мы ня даў на су мес на з вы да вец твам 
«Аду ка цыя і вы ха ван не» па да ры лі чы та чу 
кні гі Эдзі Аг ня цвет, Ра і сы Ба ра ві ко вай, шэ-
раг ка лек тыў ных збор ні каў. Сфар мі ра ва ла-
ся са праўд ная біб лі я тэ ка ці ка вых вы дан няў 
з тво раў, па пя рэд не на дру ка ва ных у «Вя-
сёл цы». Мы ўваж лі ва ста вім ся і да дзі ця чай 
твор час ці. Спа дзя ю ся, што і ў ча со пі са і 
ўво гу ле ў дзі ця чых кніг сяб роў ста не яшчэ 
больш. А дзе ля гэ та га па він ны шмат над 
чым па пра ца ваць да рос лыя — і паэ ты, і 
пра за ікі, і мас та кі, і вы даў цы, і біб лі я тэ ка ры. 
Да вай це друж на ша на ваць мас тац кае сло-
ва, раз ві ваць яго куль ту ру і да вай це прос та 
сяб ра ваць!..

Мі ко ла РАЎ НА ПОЛЬ СКІ.
Фо та Ма ры ны БЕ ГУН КО ВАЙ.

СО НЕЧ НА ГА ДЗЯ ЦІН СТВА АД ЗНА КІ
У Бе ла рус кім дзяр жаў ным цыр ку 

ўру ча ны ме да лі Ва сі ля Віт кі

Медаль атрымаў стваральнік беларускіх “Буквароў” 
Анатоль Клышка.Лаўрэат прэміі Васіля Віткі мастак Віталь Дударэнка.

Гра мад ска-куль тур ная ак цыя «За ха-
ваць Бе ла русь для бу ду ча га» прой-
дзе на Мін шчы не. Пры свя ча ец ца яна 
па мя ці ах вяр вы бу ху ў мін скім мет ро 
11 кра са ві ка 2010 го да. Мі ну лыя га ды 
ўдзель ні каў ме ра пры ем ства пры ма лі 
Слуцк і Дзяр жынск. Сё ле та іх за пра-
сіў Клецк.

Пад час ак цыі прой дуць вы стаў ка дзі ця ча га 
ма люн ка «Пад бла кіт ным не бам Бе ла ру сі», 
кан цэрт-пры свя чэн не «Жыць і пом ніць». Тут 
вы сту пяць так са ма прад стаў ні кі шко лы зва-
на роў Бе ла рус ка га Эк зар ха та, ар кестр бе ла-
рус кіх на род ных ін стру мен таў «Лі ра» Мінск ага 
дзяр жаў на га ка ле джа мас тац тваў, на род ныя 
ама тар скія ка лек ты вы, ай чын ныя эст рад ныя 

вы ка наў цы Воль га Краў чук і Аляк сандр Са ба-
леў скі, ма ла дыя бе ла рус кія паэ ты.

Тра ды цый на ак цыя збя рэ прад стаў ні коў 
мо ла дзі ўсіх ра ё наў Мін шчы ны, ор га наў ула-
ды, гра мад скіх ар га ні за цый, пра ва слаў най і 
ка та ліц кай кан фе сій.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ
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