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СУ СТРЭ ЧА 
Ў КА РОБ ЧЫ ЦАХ

Дню Не за леж нас ці Бе ла ру сі і 70-й га да ві не вы зва лен ня на-
шай кра і ны ад ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў бы ла пры све-
ча на ўжо тра ды цый ная су стрэ ча кі раў ніц тва Гро дзен скай 
воб лас ці з ве тэ ра на мі ў аг ра ту рыс тыч ным комп лек се «Га-
ра дзен скі ма ён так Ка роб чы цы».

— Удзяч ны вам не толь кі за Пе ра мо гу, але і за тое, што ад на ві лі 
кра і ну пас ля вай ны, што і сён ня ў лю бы мо мант га то вы да па маг чы 
сло вам і спра вай, — звяр нуў ся стар шы ня Гро дзен ска га абл вы кан-
ка ма Ула дзі мір Краў цоў да ве тэ ра наў, уру чыў шы ім юбі лей ныя 
ме да лі і каш тоў ныя па да рун кі.

Больш за 10 міль яр даў руб лёў на кі ра ва на на ма тэ ры яль ную 
да па мо гу ве тэ ра нам, якія жы вуць на Гро дзен шчы не; пры ве дзе ны 
ў па ра дак усе пом ні кі і абел іс кі ў го нар аба рон цаў Ай чы ны. Ме ды кі 
пра ве ры лі зда роўе кож на га ве тэ ра на вай ны і да па маг лі пад ля чыц-
ца, ад па вед ныя служ бы аб сле да ва лі жыл лё выя ўмо вы.

У Сло ні ме на мі ну лым тыд ні ад бы ла ся ўра чыс тая цы ры мо нія 
пе ра за ха ван ня астан каў 65 чыр во на ар мей цаў, якія бы лі зной дзе ны 
пад час зем ля ных ра бот спе цы я ліс та мі мяс цо ва га «Во да ка на ла», 
ва ен на слу жа чы мі 52-га асоб на га спе цы я лі за ва на га по шу ка ва га 
ба таль ё на і чле на мі по шу ка вай гру пы «Баць каў шчы на». Уда ло ся 
вы зна чыць ім ёны 11 во і наў. У пры ват нас ці, сал дац кі ме даль ён 
атры ма ла Кла ра Аляк се ен ка, якая больш за 70 га доў ні чо га не 
ве да ла пра лёс свай го баць кі. Ця пер ёсць мес ца, ку ды яна мо жа 
пры ехаць, каб уша на ваць яго па мяць.

А ў Аст раў цы 3 лі пе ня быў да дзе ны старт аб лас но му эта пу 
рэс пуб лі кан скай гра мад ска-куль тур най ак цыі «Да ро га мі вы зва-
лі це ляў». Ме ра пры ем ствы ак цыі ад бу дуц ца ў роз ных на се ле ных 
пунк тах воб лас ці ў тыя дні, ка лі іх вы зва лі лі ад гіт ле раў цаў, і за вер-
шац ца 25 лі пе ня ў вёс цы Бя ля ны Гро дзен ска га ра ё на.

3 лі пе ня 55 жы ха роў воб лас ці атры ма лі прэ мію абл вы кан ка-
ма «Ча ла век го да Гро дзен шчы ны». Зна ка вая па дзея ад бы ла ся 
ў Грод не і ў да рож най сфе ры: зда дзе ны ў экс плу а та цыю но вы 
ўчас так аў та ма гіст ра лі ад ву лі цы Кур ча та ва да ву лі цы Лі мо жа. 
У вы ні ку — ска ро ціц ца пра бег транс пар ту і, ад па вед на, рас ход 
па лі ва і шкод ных вы кі даў у ат мас фе ру. Да рэ чы, пра ек ці роў-
шчы кі не за бы лі і пра тое, што ў гэ тым ра ё не ў 1983 го дзе 
зды маў ся зна ка мі ты фільм «Бе лыя Ро сы». Ка ло дзеж, вя до мы 
па кі на стуж цы, за ха ва ны і мо жа ўвай сці ў ту рыс тыч ны марш-
рут па го ра дзе.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.

ДЭ ФІ ЛЕ ПА СА ВЕЦ КАЙ... 
1944 ГО ДА

Свое асаб лі вай «ра зы на чкай» свят ка ван ня ў Брэс це Дня 
Рэс пуб лі кі стаў рэт ра спек тыў ны твор чы пра ект «Пра гул кі 
па Са вец кай 1944 го да». Яго пры ду ма лі май стры-цы руль-
ні кі са ло на «Імідж». Ра ні цай у са ло не дзяў ча там ства ры лі 
імідж пры га жунь та го ча су, а по тым яны вый шлі на дэ фі ле, 
якое ад бы ло ся на брэсц кім Ар ба це — пе ша ход най ву лі цы 
Са вец кай.

Па вод ле за дум кі аў та раў, ма дэ лі ўва саб ля лі са бой пры га жунь 
вы хад но га дня толь кі што вы зва ле на га го ра да. Бы ло ці ка ва, спы-
ня лі ся пра хо жыя, лю дзі ўсмі ха лі ся дзяў ча там з пры чос ка мі ба буль. 
І ста на ві ла ся зра зу ме ла, што на ват вай на не здоль ная ад мя ніць 
эле гант насць і стыль. У лю бым вы пад ку пры га жосць сім ва лі зуе 
пе ра мо гу жыц ця.

Афі цый нае свят ка ван не Дня Не за леж нас ці па ча ло ся ў пер шай 
па ло ве дня, ка лі стар шы ня абл вы кан ка ма Кан стан цін СУ МАР, кі-
раў ні кі го ра да і воб лас ці ўскла лі квет кі да пом ні ка «Вы зва лен не» 
на пло шчы Сва бо ды і да Веч на га агню ў Брэсц кай крэ пас ці.

Ма са выя гу лян ні ла дзі лі ся на пра ця гу дня ў цэнт раль ным га рад-
скім пар ку, а так са ма ў пар ку во і наў-ін тэр на цы я на ліс таў. Ве ча рам 
ка ля ўва хо да ў ме ма ры яль ны комп лекс «Брэсц кая крэ пасць-ге-
рой» пад ма ну мен там «Зор ка» прай шоў вя лі кі кан цэрт твор чых 
ка лек ты ваў і са ліс таў Брэс та. Свя точ ную пра гра му пра доў жыў 
кан цэрт Ака дэ міч на га ан самб ля пес ні і тан ца Ра сій скай ар міі імя 
А. Аляк санд ра ва. Ра сій скія ар тыс ты з за да валь нен нем да лу чы лі ся 
да ак цыі «Спя ем гімн ра зам».

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

КВЕТ КІ — ДА СІМ ВА ЛА МУЖ НАС ЦІ
Ты ся чы лю дзей прый шлі 3 лі пе ня на Буй ніц кае по ле, каб 
ад даць да ні ну па мя ці зма га рам за на шу сва бо ду.

У гэ тым свя тым для кож на га жы ха ра Ма гі лёў шчы ны мес цы ў 
да лё кім 1941-м на 23 дні быў за тры ма ны ве ра лом ны на ступ фа-
шысц ка-ня мец кіх вой скаў. Гэ та по ле, шчод ра па літ ае кры вёю, 
ста ла сім ва лам муж нас ці і ня ско ра на сці пе рад во ра гам.

Мі тынг па чаў ся з ус кла дан ня вян коў і кве так да ме ма ры я ла. 
Па мяць за гі ну лых уша на ва лі хві лі най маў чан ня.

— Мы ўдзяч ны тым, хто ў га ды Вя лі кай Ай чын най ге ра іч на 
зма гаў ся за сва бо ду, а пас ля вай ны па каз ваў прык лад са ма ад-
да най пра цы, — ад зна чыў пад час свай го вы ступ лен ня стар шы ня 
Ма гі лёў ска га абл вы кан ка ма Пётр Руд нік. — Мы заў сё ды бу дзем 
па мя таць подз віг на шых баць коў і дзя доў, якія, як ні хто, ве да юць 
ца ну Пе ра мо зе. І бу дзем ра біць усё, каб наш край і на да лей толь кі 
квіт неў.

Гу бер на тар па він ша ваў ве тэ ра наў і ўсіх пры сут ных са свя там 
і ўру чыў спе цы яль ныя сер ты фі ка ты тым, чые ім ёны ня даў на бы лі 
за не се ны ў Кні гу Па мя ці і Сла вы Ма гі лёў шчы ны. Ся род іх — стар-
шы ня Ма гі лёў ска га рай вы кан ка ма Ана толь Дуць ко, ма ці-вы ха валь-
ні ца дзі ця ча га до ма ся мей на га ты пу Ры та Кун дзі ка ва з Клі чаў ска га 
ра ё на, ды рэк тар УКСП «Саў гас «Доб ра ах вот нік» Клі чаў ска га ра ё на 
Алег Порт нік, ін жы нер-пра гра міст прад пры ем ства «Ма гі лёў ліфт-
маш» Але на Му ра та ва, апе ра тар ма шын на га да ен ня вуч га са Го-
рац кай сель гас ака дэ міі Га лі на Сім чан ка.

У гэ ты ж дзень ад быў ся ўра чыс ты пры ём ве тэ ра наў Вя лі кай Ай-
чын най вай ны ў гу бер на та ра Ма гі лёў скай воб лас ці Пят ра Руд ні ка, 
дзе ён яшчэ раз па дзя ка ваў ім за рат ны подз віг.

Паў сюд на на ма гі лёў скіх ву лі цах гу ча ла му зы ка, пра хо дзі лі тэ ат-
ра лі за ва ныя прад стаў лен ні, пра ца ва лі ганд лё выя ра ды. А ве ча рам 
ма гі ляў ча не прый шлі на цэнт раль ную пло шчу го ра да, каб ра зам з 
усёй кра і най спець гімн і ўба чыць свя точ ны са лют.

Свя точ ныя ме ра пры ем ствы ад бы лі ся ва ўсіх на се ле ных пунк тах 
воб лас ці. У Го рац кім ра ё не ка ля вёс кі Хал мы быў ад кры ты па мят-
ны знак — па дзея ад бы ла ся дзя ку ю чы іні цы я ты ве яе ўра джэн ца, 
дэ пу та та Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Мі ка лая 
Кал ту но ва. На ка ме ні ва гой ка ля 17 тон раз ме шча на таб ліч ка з 
проз ві шча мі зем ля коў, якія не вяр ну лі ся з вай ны.

Ме ма ры ял Муж нас ці і смут ку ад крыў ся ў Баб руй скай крэ пас ці, 
дзе пад час вай ны зна хо дзіў ся ла гер са вец кіх ва ен на па лон ных. У 
гэ ты ж дзень у Баб руй ску стар та ваў Між на род ны фес ты валь на-
род най твор час ці «Вя нок друж бы».

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Ад ны мі з пер шых на вед валь ні-
каў но ва га Му зея гіс то рыі Вя лі кай 
Ай чын най вай ны ста лі і ка рэс пан-
дэн ты «Звяз ды».

Знач насць Му зея гіс то рыі Ай чын-
най вай ны для Бе ла ру сі пе ра аца ніць 
цяж ка. Ме на ві та ў на шай кра і не ўпер-
шы ню ў све це з'я ві ла ся та кая ўста-
но ва, чыя экс па зі цыя бы ла поў нас цю 
пры све ча на са май кро ва пра літ най у 
гіс то рыі ча ла вец тва вай не.

Да гэ та га ча су му зею ўжо ад ной-
чы пры хо дзі ла ся «пе ра яз джаць»: 
спа чат ку экс па зі цыя раз мя шча ла ся ў 
бы лым До ме праф са юзаў на пло шчы 
Сва бо ды. А ў 1966 го дзе ўзве дзе ны 
бу ды нак на пра спек це Не за леж нас ці 
(та ды — Ле ні на) стаў но вым до мам 
для ва ен ных экс па на таў. Ужо праз 40 
га доў ста ла зра зу ме ла, што і ён не 
ад па вя дае маш та бу па мя ці бе ла ру саў 
пра вай ну, а так са ма па тра ба ван ням 
су час нас ці і коль кас ці ма тэ ры я лаў, 
што за хоў ва юц ца ў фон дах му зея.

На пэў на, су час насць і маш таб насць 
— га лоў нае, што вы лу чае но вы бу ды-
нак Му зея гіс то рыі Вя лі кай Ай чын най 
вай ны. Шы ро кае вы ка ры стан не кам-
п'ю тар най тэх ні кі да зва ляе не толь-
кі ві зу аль на ўра зіць на вед валь ні каў, 
але і пе ра даць ім вя ліз ную коль касць 
ін фар ма цыі. Так, на прык лад, муль-
ты ме дый ныя стэн ды ў за ле «Да ро га 
вай ны» мо гуць азна ё міць гле да ча з 
тэх ніч ны мі ха рак та рыс ты ка мі са вец-
кай і ня мец кай тэх ні кі, што пры ма ла 
ўдзел у ба я вых дзе ян нях на тэ ры то рыі 

Бе ла ру сі, пра дэ ман стра ваць кі на хро-
ні ку з удзе лам гэ тай тэх ні кі, яе фо та-
здым кі і мно гае ін шае. Та кі па ды ход, 
без умоў на, спра шчае пра цу і са міх му-
зей шчы каў, бо ім не трэ ба зма гац ца за 
кож ны квад рат ны сан ты метр ка рыс-
най па верх ні сцен: на вед валь ні кі са мі 
мо гуць шу каць ці ка выя для іх фак ты і 
ма тэ ры я лы на сэн сар ных па нэ лях.

Акра мя ін фар ма тыў нас ці, муль ты-
ме дый ныя стэн ды вы ка рыс тоў ва юц ца 
і для за баў: пры іх да па мо зе мож на 
зра біць вель мі па пу ляр нае сён ня «сэл-
фі» (фо та зды мак са мо га ся бе), пры-
ма ца ваць яго да паш тоў кі і да слаць яе 
сяб рам, бліз кім ці прос та ўзяць са бе 
на па мяць. Ці, на прык лад, збі раць па-
злы з ва ен ны мі ма люн ка мі, што бу дзе 
ці ка ва для дзя цей.

Са ма экс па зі цыя ма ла змя ні ла ся 
ў па раў на нні з мі ну лым: тут так са ма 
вы ка рыс тоў ва ец ца хра на ла гіч ны па-
ды ход. Агляд па чы на ец ца з пе рад ва-
ен най сі ту а цыі (асаб лі ва ўраж ва юць 
кі на хро ні ка мір на га жыц ця бе ла ру саў 
у да ва ен ныя га ды і агляд та га час на га 
за меж на га і са вец ка га дру ку); по тым 
— па ча так вай ны (аплаў ле ная цэг-
ла з Брэсц кай крэ пас ці з га да мі не 
пе ра стае ша кі ра ваць), пар ты зан скі 
рух, пе ра лом у кан флік це і, на рэш-
це, пе ра мож ны марш са вец кіх сал дат 
па Еў ро пе. Ад нак у кож най но вай за-
ле на ват шмат ра зо вы на вед валь нік 
ста ро га му зея су тык нец ца з вя лі кай 
коль кас цю но ва ўвя дзен няў і пры ем-
ных сюр пры заў.

Ураж вае на ват вы ка ры стан не па-
верх няў: сце ны, сто лі і пад ло гі ня суць 
у са бе пэў ны сэнс ці ін фар ма цыю. Не 
па зба віў ся Му зей гіс то рыі Ай чын най 
вай ны і ад ной з га лоў ных сва іх асаб-
лі вас цяў — лю бо ві да ін ста ля цый і рэ-
кан стру цый. Пар ты зан ская зям лян ка, 
пад поль ная ква тэ ра, пу шча ны пад ад-
кос цяг нік — ад чуць ся бе зма га ром за 
сва бо ду кра і ны змо жа кож ны. Но вы 
му зей са праў ды за стаў ляе пе ра жыць 
увесь спектр эмо цый: ад на тхнё нас ці 
ва ен най ра ман ты кай да жа ху і ня на-
віс ці да вай ны.

Што вель мі важ на — му зей не толь кі 
не дае за быць, але і да па ма гае ўспом-
ніць. Тут уста ля ва на элект рон ная кні га 
па мя ці ах вяр вай ны, дзе кож ны ах вот-
ны мо жа па кі нуць ін фар ма цыю пра сва-
іх за гі ну лых сва я коў ці сяб роў.

Сваё па чэс нае мес ца ў экс па зі цыі, 
пры све ча най пад поль на му ру ху, зай-
мае і «Звяз да»: тут мож на да ве дац ца 
пра ге ра іч ную гіс то рыю вы ха ду га зе ты 
ў ва ен ныя га ды і пра яе вы біт ных га лоў-
ных рэ дак та раў та го ча су (Ге рой Са-
вец ка га Са ю за Ула дзі мір Амель я нюк, 
Ядз ві га Са віц кая, Мі ха іл Ба раш каў).

Сва і мі ўра жан ня мі з на мі па дзя ліў-
ся адзін з гас цей Му зея, бы лы вя зень 
канц ла ге ра, пар ты зан і чыр во на ар ме-
ец, ка ва лер ор дэ на Сла вы ІІІ сту пе ні 
Ба рыс ГІНЗ БУРГ:

— Гэ ты му зей — адзін з леп шых, 
пры све ча ных той вай не. Яшчэ даў но 
з'е хаў шы жыць у Із ра іль, я пры ехаў 
сю ды ў скла дзе дэ ле га цыі на свят-
ка ван не Дня Не за леж нас ці Бе ла ру-
сі, і гэ ты ві зіт стаў для мя не шан цам 
ус пом ніць сваю ма ла досць. Бо фак-
тыч на ўсё, што прад стаў ле на ў экс па-
зі цыі, мне да вя ло ся пе ра жыць: па ча-
так вай ны ў на шым мяс тэч ку Ле нін, 
аку па цыю, канц ла гер у Ган ца ві чах, 
пар ты зан скае жыц цё, два ра нен ні і 
ўзяц це Бер лі на. І ця пер, уз гад ва ю чы 
пас ля ва ен ны Мінск і па раў ноў ва ю чы 
з ця пе раш нім, я ма гу ска заць, што мы 
не здар ма зма га лі ся.

Ла гіч нае за вяр шэн не экс па зі цыі 
— пад ку па лам му зея. Тут за ла ты мі 
лі та ра мі вы бі ты проз ві шчы Ге ро яў 
Са вец ка га Са ю за, уражэнцаў Бе ла-
ру сі, а так са ма прад стаў ні коў ін шых 
на цы я наль нас цяў, якія вы зна чы лі ся 
пад час вы зва лен ня Бе ла ру сі ад фа-
шыс таў. Ад нак, на пэў на, не менш 
сім ва ліч най у Дзень Не за леж нас ці 
бы ла за ла на пер шым па вер се. Тая, 
дзе вы стаў ля юц ца ўзо ры ва ен най 
тэх ні кі і рэ кан струк цыі вай ско вых 
дзе ян няў. Праз вя лі кую шкля ную 
сця ну за гар ма та мі і тан ка мі мож на 
бы ло ба чыць пры го жы, шчас лі вы, со-
неч ны Мінск.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ.

Цэнт раль ны дзі ця чы парк імя Гор ка га што-
год ста но віц ца ад ной з га лоў ных пля цо вак для 
свят ка ван ня Дня Не за леж нас ці. Сё ле та ар га ні-
за та ры вы ра шы лі пры ва біць на вед валь ні каў 
не звы чай най пра па но вай: усім, хто прый дзе ў 
парк у бе ла рус кім на цы я наль ным строі або з 
яго эле мен та мі, абя ца лі бяс плат нае ка ры стан не 
ад ным з ат рак цы ё наў. Ка рэс пан дэн ты «Звяз ды» 
да лу чы лі ся да свят ка ван ня і па на зі ра лі за тым, 
што вый шла з та кой не звы чай най іні цы я ты вы.

Га лоў ным свя точ ным ме ра пры ем ствам у пар-
ку Гор ка га быў кан цэрт на род най му зы кі і пес ні 
«Бе ла русь — кры ні ца на тхнен ня». Сва і мі спе ва мі 
жы ха роў і гас цей ста лі цы за баў ля лі бе ла рус кія на-
род ныя ка лек ты вы і пра фе сій ныя вы ка наў цы. Да іх 
вы ступ лен няў да лу ча лі ся і гле да чы — асаб лі ва ка лі 
гэ та да ты чы ла ся тан цаў. Не абы шло ся тут і без кон-
кур саў і па да рун каў пе ра мож цам.

Не па да лёк ад гэ тай пля цоў кі мы і су стрэ лі пер-
шых на вед валь ні каў пар ку, якія вы ра шы лі ска рыс-
тац ца шан цам на бяс плат ны ат рак цы ён. Кан стан цін 
і Тац ця на ВІШ НЕЎ СКІЯ з дзець мі Ана то лем і Ар сен-
ці ем вы бра лі для свай го ад па чын ку парк Гор ка га 
ме на ві та дзя ку ю чы пра па но ве аб на цы я наль най 
воп рат цы. Праў да, тое, што ад на вы шы ван ка ста-
ла пад ста вай для толь кі ад на го бяс плат на га квіт ка, 
ста ла не вя лі кім рас ча ра ван нем. Ад нак сям'я вель мі 
ра да, што вы бра ла ме на ві та парк Гор ка га для свай-
го ад па чын ку.

На пы тан не аб гіс то рыі яго вы шы ван кі спа дар 
Віш неў скі ўзгад вае сваё тан ца валь нае мі ну лае. Ме-
на ві та за ня ткі ў ад ным з ка лек ты ваў і па кі ну лі ў яго 
ша фе на па мяць пра ся бе бе ла рус кую ка шу лю з 
ар на мен там.

— Я шчы ра лі чу, што на ша на цы я наль нае адзен-
не мо жа і па він на быць не чым боль шым, чым прос та 

гіс та рыч ным ар тэ фак там. Праб ле ма толь кі ў тым, 
што бе ла ру сы з па да зро най лёг кас цю ад маў ля юц ца 
ад сва іх гіс та рыч ных зда быт каў. Так бы ло з Міц ке ві-
чам, Ма ле ві чам, сім ва ла мі Вя лі ка га Княст ва Лі тоў-
ска га. Пры клад на та кая ж сі ту а цыя і з вы шы ван ка мі. 
Лю бая тра ды цыя з ча го-не будзь па чы на ец ца. Ча му 
б нам не зра біць тра ды цы яй апра наць вы шы ван кі 
раз у год, на Дзень Не за леж нас ці?

Пад трым лі вае Кан стан ці на і ра мес нік Ула дзі мір 
АЗЁ МА, які прый шоў у парк у якас ці пра даў ца (да-
рэ чы, так са ма ў вы шы ван цы):

— На маю дум ку, ме на ві та па чы на ю чы з вы шы-
ва нак, мы мо жам вяр нуць і на шу мо ву, і ін шыя гіс-
та рыч ныя зда быт кі. Бо ме на ві та з та кіх дро бя зяў у 
рэш це рэшт скла да юц ца сур' ёз ныя рэ чы — аж да 
на цы я наль най ідэі.

На жаль, вя лі ка га на тоў пу лю дзей у вы шы-
ван ках не на зі ра ла ся. Да ве ча ра ў пар ку бы ло 

за ўва жа на яшчэ не каль кі ча ла век — пе ра важ на 
да рос лых, — якія пад тры ма лі іні цы я ты ву ар га ні-
за та раў. А куп ка жан чын у на цы я наль ных стро ях 
на вы ха дзе з ат рак цы ё наў ака за ла ся ан самб лем 
«Жы ві ца» з Лу нін ца, які па спеў ска рыс тац ца сва ім 
пра вам на бяс плат ны ат рак цы ён па між вы ступ лен-
ня мі. Да рэ чы, жан чы ны рас па вя лі нам, што ўсе іх 
вы шы ван кі ма юць уні каль ны ар на мент і зроб ле ны 
ўлас на руч на. Бу дзем спа дзя вац ца, што на ступ-
нае та кое ме ра пры ем ства ў пар ку Гор ка га ста не 
больш маш таб ным.

У свя точ ным пар ку бы ло шмат і гас цей ста лі цы. 
Кі та ец Ні Сян пры ехаў у Брэст на ву чо бу з аў та но міі 
Унут ра ная Ман го лія, а бе ла рус кую ста лі цу вы ра шыў 
на ве даць з сяб ра мі ў свя точ ныя дні:

— Мне па да ба ец ца, як вы свят ку е це. Больш за 
ўсё ўраж вае, як мно га бе ла ру саў на ву лі цы пад час 
та кіх свят. Звы чай на ў вас вель мі ці хія га ра ды, лю-
дзей на ву лі цы ня шмат, а тут — са праўд нае ўсе на-
род нае свя та.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ. 

НА СВЯТКАВАННЕ — ПА ЧЫГУНЦЫ
Ра ней за ўсіх па ча ла свят ка ваць ня ўрымс лі вая дзят-

ва. Ужо з ра ні цы на па ды хо дзе да Дзі ця чай чы гун кі 
ім. К.  За сло нава тоў пяц ца хлоп чы кі і дзяў чын кі з баць ка-
мі. «Па куль, аў то бус!» — вет лі ва раз віт ва ец ца ма лень кая 
дзяў чын ка ў су кен цы прын цэ сы, вый шаў шы з марш ру ту 
«сот кі», і ўжо праз па ру се кунд под ска кам бя жыць у бок 
стан цыі...

— Сён ня асаб лі ва шмат дзят вы і іх баць коў, — ка жа Дзі я на 
Са віц кая, пра вад ні ца «Ста ліч на га экс прэ са», не звы чай на га 
цяг ні ка, дзе і пра вад ні кі, і ма шы ніст, і па моч нік ма шы ніс та, і 
на чаль нік цяг ні ка, і дзя жур ны па стан цыі — не да рос лыя, а 
школь ні кі. — На шы па са жы ры едуць у Са сно вы бор. Там бу-
дзе ці ка ва — са праўд нае свя та!

Наш ва гон ужо поў ны. На су сед няй лаў цы ма ма рас па вя-
дае шас ці га до ва му Да ні ку пра свя та.

— Ты ж хто? — пра вя рае яна.
— Бе ла рус! — ра дас на ўсмі ха ец ца хлап чук і ма хае чыр-

во на-зя лё ным сцяж ком.

У Са сно вым ба ры свя та ў раз га ры. Тут і кан цэрт, і роз ныя 
гуль ні-спа бор ніц твы, і цір, і са праўд ны танк, увесь аб леп ле ны 
хлоп чы ка мі і дзяў чын ка мі.

— Я толь кі што ду лам тан ка кі ра ваў! — за хлы на ю чы ся ад 
шчас ця, кры чыць ней кі хлоп чык сва ёй ма ме.

— Ха дзем, сфа та гра фу ем ся з аў та ма там! — ту зае яго за 
ру ку ся бар. Са праў ды, у двух кро ках по бач — вы ста ва зброі, 
якую мож на не прос та па гля дзець. Дзе ці 
па зі ру юць з він тоў ка мі, баць кі іх фа та гра фу-
юць. І мяр ку ю чы па вы гля дзе мно гіх та таў, 
яны так са ма не су праць за лез ці на танк і 
па па зі ра ваць са стрэль бай.

А вась мі га до выя двай нят кі Ці ма фей і 
Мац вей за абедз ве шча кі ўпля та юць сал-
дац кую ка шу (з яч ных круп) з ту шон кай. 
«Смач на!» — Мац вей для боль шай пе ра ка-
наў час ці па ды мае ўверх вя лі кі па лец. Хлап-
чу кі ра зам з ма май пры еха лі з Ба ры са ва. У 
іх вя лі кія пла ны на сён ня: свя точ ныя ста ліч-
ныя гу лян ні, а ўве ча ры — цырк. Так што гэ-
ты дзень ім, на пэў на, за пом ніц ца на доў га!
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— У го ра дзе па нуе свя точ ная ат мас фе ра, 

сця гі ўсю ды ві сяць, — усмі ха ец ца ся мей ная 
па ра ў пар ку Ча люс кін цаў. — Мы на кі роў ва лі ся да вы ха ду, ды 
вось спы ні лі ся кан цэрт па слу хаць. Чу е це, спя ва юць бе ла рус-
кую на род ную пес ню? А да гэ туль спя ва лі і на рус кай мо ве, і 
на анг лій скай, і на ту рэц кай. Ча му б і не, ка лі пес ні доб рыя і 
га ла сы доб рыя...

ЛЮ БІЦЬ СВАЮ КРА І НУ — 
ГЭ ТА НЕ ПРОС ТА ГУЧ НЫЯ СЛО ВЫ...

У Ло шыц кім пар ку пер шым, ка го мы су стрэ лі, быў хлоп-
чык, які на свіст ваў «Ка цю шу». У са мім пар ку — ат мас фе ра 
са праўд на га ся мей на га свя та. Вось ідзе на су страч баць ка з 
да рос лай дач кой, вось пры се лі на лаў ку дзве ба бу лі з ма лень-
кім уну кам... Па але ях шпа цы ру юць шмат па ра чак, ма ла дых 
та таў з ка ляс ка мі і сва і мі пры го жы мі «па ла він ка мі», ця жар ных 
жан чын. А вось, ба дай, са мае за спа ка яль нае ві до ві шча на 
зям лі — та та, ма ма і ма лы, які ўзяў ся за іх ру кі. По бач — двое 
ма лых, якія га ня юц ца адзін за ад ным. Не па да лёк ідуць дзве 
70-га до выя ба бу лі і пры тан цоў ва юць пад му зы ку... Мно гія 
мін ча не раз мяс ці лі ся кам па ні я мі на тра ве, ар га ні за ваў шы 
ім пра ві за ва ныя пік ні кі на све жым па вет ры.

З ад ной з кан цэрт ных пля цо вак да но сіц ца на дзі ва пры го-
жая ме ло дыя. На сцэ не — ду эт скры па чак.

— Я па га дзі ла ся вы сту піць, бо лі чу гэ тае свя та ад ным з 
асноў ных, — ка жа сту дэнт ка кан сер ва то рыі Крыс ці на, якая 
толь кі што ады гра ла свой ну мар і спус ці ла ся са сцэ ны. — Не 
бу дзе яго — і ўсіх ас тат ніх не бу дзе.

З ёй цал кам згод ны 48-га до вы Аляк сандр: «Я быў ак цяб-
рон кам, пі я не рам, кам са моль цам. І гэ тае ад чу ван не свя та ў 
мя не з дзя цін ства, ка лі я ха дзіў на па ра ды. Я пра сяк ну ты ім. 
Гэ та па мяць. На ша па ка лен не ра зу мее, што мы жы вём у цу-
доў най кра і не і ні дзе лепш нам не бу дзе».

Спы няю двух 26-га до вых сяб ро вак, якія ідуць на су страч. 
Пер шая, Ак са на, на маё пы тан не «Ці лі чы це вы ся бе па тры-
ёт кай?» толь кі па ціс ну ла пля чы ма. І тут умя ша ла ся дру гая, 
Ма ры на. «Я па тры ёт ка, — упэў не на ска за ла яна. — Я люб лю 
сваю кра і ну, па ва жаю яе. А ты хі ба не? — здзіў ле на па вяр ну-
ла ся яна да сяб роў кі. — Лю біць сваю кра і ну — гэ та не прос та 
гуч ныя сло вы, гэ та што дзён ныя на шы дзе ян ні. На прык лад, 
са чыць за чыс ці нёй. Гля дзі це, сю ды пры ем на прый сці, сес ці 
на лаў ку. І трэ ба пад трым лі ваць гэ та. Трэ ба быць пры яз ны мі. 
Сён ня ў нас вель мі доб ры на строй з са май ра ні цы дзя ку ю чы 
свя ту, і ва кол мы ба чым шмат шчас лі вых тва раў».

«Па тры я тызм для мя не — са лі дар насць са сва ёй кра і най, 
го нар за яе. Ка лі хто-не будзь бу дзе вы каз вац ца дрэн на пра яе, 
я не за ста ну ся абы яка вым і ўста ну на яе аба ро ну, —- так лі чыць 
30-га до вы Яра слаў, які гу ляе па пар ку з жон кай і ма лень кім 
сы нам.

У 36-га до вай Воль гі, якая по бач пра дае ўпры га жэн ні для 
ва ла соў, ма ма ўкра ін ка, а баць ка рус кі. «Ува мне шмат уся го 
на мя ша на, — ка жа яна. — Але я гра ма дзян ка Бе ла ру сі і люб-
лю гэ тую зям лю. Бе ла русь — вель мі пры яз ная кра і на. І я ад-
чу ваю ся бе тут воль ным ча ла ве кам. А гэ та вель мі важ на».

� � �
— Тут вы дат на! — ус клі кае ў тэ ле фон 

хло пец га доў 20. — Дзве га дзі ны та му бы-
ло прад стаў лен не ў ся рэд ня веч ным сты лі! 
Па каз ва лі, як пра хо дзі лі біт вы ў ХІ ІІ-ХІV 
ста год дзях, і на ват да ва лі па стра ляць з 
лу ка ўсім ах вот ным. А ўве ча ры абя ца юць 
вы ступ лен не Тэа!

Па слу хаць ужы вую ўдзель ні ка «Еў ра-
ба чан ня» хо ча і вель мі ма ла джа вая на вы-
гляд Ка ця ры на, якой ака за ла ся 59 га доў. 
«Сён ня цу доў нае свя та, — лі чыць яна. 
— Мы да сяг ну лі мі ру. Хі ба доб ра, што ва 
Укра і не за раз ва ю юць? І як вы дат на, што 
я ма гу спа кой на ся дзець ця пер у пры го-
жым пар ку, грэц ца на со ней ку... І на огул, 
жыць на све це доб ра! (За дум ва ец ца на 

хві лі ну.) Мо жа, дзесь ці і лепш... Але ў нас так ці ха, спа кой на. 
Я толь кі жа даю, каб на шым дзе цям бы ло гэ так жа доб ра, каб 
яны не ба я лі ся спаць па на чах...

— Та му, хто ска жа, што ў нас у Бе ла ру сі лю дзі дрэн на 
жы вуць, я пра па ную па гля дзець, якія ма шы ны ез дзяць па 
ву лі цах на шых га ра доў, — ус ту пае ў раз мо ву муж чы на, што 
ся дзіць не па да лё к. — Кож ны дру гі ма ла ды ча ла век хо дзіць 
з да ра гім ай фо нам, шмат у ка го ў ква тэ рах еў ра ра монт. Так 
што скар дзіц ца асаб лі ва ня ма на што. Наш на род жы ве доб ра. 
Я прый шоў сю ды па зды маць. Фа та гра фія — маё хо бі. Шмат 
на ро ду на ву лі цах, і я ра ды, што лю дзі ўсмі ха юц ца. Ха це ла ся 
б, каб у іх заў сё ды бы лі та кія ж шчас лі выя ўсмеш кі...

Свят ла на БУСЬ КО.

Святкуюць рэгіёныСвяткуюць рэгіёны  ��
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На пя рэ дад ні Дня Не за леж нас ці і 70-год дзя 
вы зва лен ня ад ня мец ка-фа шысц кіх 

за хоп ні каў у Ло шыц кім 
ся дзіб на-пар ка вым 
комп лек се ад бы ло ся 
ад крыц цё па мят на га 
зна ка аб раз мя шчэн ні 
на тэ ры то рыі 
Ло шыц ка га пар ку 

Бе ла рус ка га шта ба пар ты зан ска га ру ху. 
Штаб зна хо дзіў ся тут 
з лі пе ня па ліс та пад 1944 го да.

НЕ БУ ДЗЕ ГЭ ТА ГА СВЯ ТА — 
НЕ БУ ДЗЕ І ЎСІХ АС ТАТ НІХ

Ста лі ца ад зна чы ла Дзень Не за леж нас ці на род ны мі гу лян ня мі

НЕ ДАЕ ЗА БЫЦЬ, ДА ПА МА ГАЕ ЎСПОМ НІЦЬ...

«Лю бая тра ды цыя з ча го-не будзь па чы на ец ца...»

Фо
 та

 Н
ад

 зе
і Б

У Ж
АН

.

Фо
 та

 Н
ад

 зе
і Б

У Ж
АН

.

Фо
 та

 Л
юб

ов
і Б

ЯЛ
ЯЕ

ВА
Й.


