
Б
Е ЛА РУС КІ го рад Грод на ад-
зна ча ны асаб лі вай ува гай: 
ме на ві та яму да ве ра на пра-
ва па каз ваць ба гац це роз ных 

куль тур, прад стаў ні кі якіх пра жы ва юць 
на тэ ры то рыі на шай кра і ны. Але ёсць 
у гэ тым пэў ная гіс та рыч ная тра ды цыя: 
та кая дзяр жа ва, як Вя лі кае Княст ва Лі-
тоў скае, Рус кае і Жа мой цкае, ка лісь ці 
бы ла шмат на цы я наль най. На на шых 
зем лях здаў на зна хо дзі лі пры ту лак 
прад стаў ні кі роз ных на ро даў: тут яны 

ву чы лі ся су іс на ваць, зна хо дзі лі тое 
агуль нае, што іх яд на ла, і не ад ной-
чы ра зам за доў гую гіс то рыю слу жы лі 
кра і не і яе ўла да рам пад час цяж кіх 
вы пра ба ван няў і вой наў. Не здар ма сё-
ле та ў Грод не сім ва ліч на на га да юць 
пра сла ву тую (стра ча ную, на жаль) 
фа ру Ві таў та — ад на го з ма гут ных 
ула да роў, які ра зу меў сі лу адзін ства 
роз ных на ро даў дзе ля аба ро ны і мо цы 
кра і ны. Ён не па спеў да смер ці атры-
маць ка ро ну, і згад кі пра яе ста лі на 
шмат ста год дзяў сім ва лам ма ры пра 
моц ную кра і ну, якая іс нуе ў ін та рэ сах 
пад да ных — лю дзей, якія жы вуць на 
гэ тай зям лі спрад ве ку, і тых, хто яе 
вы браў свя до ма.

(Заканчэнне на 6-й стар.)

Ка ля 900 ча ла век ад на цы я нальна-
куль тур ных аб' яд нан няў і больш 
за 500 гас цей толь кі па афі цый ных 
за пра шэн нях ча ка юць у Грод не 
на Х Рэс пуб лі кан скім фес ты ва лі 
на цы я наль ных куль тур 
6–8 чэр ве ня. На чаль нік ад дзе ла 
ідэа ла гіч най ра бо ты, куль ту ры 
і па спра вах мо ла дзі Гро дзен ска га 
гар вы кан ка ма, ды рэк тар фес ты ва лю 
Ві таль МА МАЧ КІН, рас па вёў, 
як пад рых та ваў ся го рад да свя та 
на цы я наль ных куль тур:

— Па ра ду ем жы ха роў і гас цей го ра да ці ка-
вы мі ўяз ны мі стэ ла мі, квет ка вы мі кам па зі цы я мі, 
біг бор да мі, пры све ча ны мі фес ты ва лю, Го ду гас-
цін нас ці і куль тур най ста лі цы на шай кра і ны, па-
сад кай но вых дрэў. У Ка лож скім пар ку ў пер шы 
фес ты валь ны дзень удзель ні ка мі на цы я наль ных 
су по лак бу дзе за кла дзе на алея сяб роў ства, і 
ў да лей шым, мяр кую, пра цяг нем гэ тую спра-
ву. Пад рых та ва ны мес цы для пра жы ван ня гас-
цей — гас ці ні цы, ін тэр на ты, ба зы ад па чын ку. 
Не за ста нуц ца ўба ку, раз ліч ва ем, і аг ра ся дзі бы, 

што раз ме шча ны ў ва ко лі цах го ра да. Ган даль 
пра па нуе шы ро кі асар ты мент су ве нір най пра-
дук цыі на фес ты валь ную тэ ма ты ку, па вя лі чыц ца 
коль касць лет ніх ка вяр няў. Бу дзе, ду маю, плюс 
і для та ва ра аба ро ту, і для бюд жэ ту.

(Заканчэнне на 6-й стар.)

З пер шых вус наў З пер шых вус наў   �� Су квец це на цы я наль нас цяў — у Грод не!Су квец це на цы я наль нас цяў — у Грод не!  ��

У КА РО НЕ
СЯБ РОЎ СТВА 

МЫ РА ДЫ
ВАС БА ЧЫЦЬ! Вы раз

«на цы я наль ныя 
мен шас ці» —
не пра жы ха роў 
на шай кра і ны 

Усе на ро ды роў ныя пе рад дзяр жаў най 
ула дай, усе роў ныя пе рад пра вам 
і за ко нам, усе воль на раз ві ва юць 
сваю на цы я наль ную куль ту ру і 
са ма быт насць, кі ру ю чы ся ў сва ёй 
гра мад скай пра цы даб ра бы там 
агуль най Баць каў шчы ны — Бе ла ру сі.

Ян ка Ку па ла.

Спецыяльны выпуск,
прымеркаваны
да Х Рэспубліканскага фестывалю
нацыянальных культур
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Фо та БЕЛТА.

(Гродна, 6—8 чэрвеня)
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