
Стар шы ня сель ска га Са ве та Ра і са ДЗЯ ЦУК.

Адзен не сцэ ны.

Пом нік ма ці, якая смут куе.
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АГА РО ДЖУ — 
ТА ЛА КОЙ

Тут з па ва гай ста вяц-
ца да ста рых звы ча яў ды 
тра ды цый і ра зам з тым 
ад чу валь ныя да ўся го но-
ва га. Мо жа, дзень быў 
та кі, але ка бет за ру лём 
аў то на вяс ко вых ву лі цах я 
су стрэ ла больш, чым муж-
чын. Ды што там аў та ма бі-
лі за цыя — у час хут кас на га 
ін тэр нэ ту ад лег лас ці, тым 
больш ад да ле насць ад га-
ра доў, час та вы гля да юць 
умоў ны мі. А вось пры ро-
да тут са праўд ная, рас кош-
ная. Праў да, ту ман у дзень 
май го на вед ван ня ста яў 
вы ключ ны: на дзе сяць мет-
раў ні чо га не ві даць. Та му 
цяж ка бы ло ўя віць у цэ лым 
па на ра му вя лі ка га на се ле-
на га пунк та.

— Лю дзі ў нас доб рыя, 
гас цін ныя, — рас каз вае 
стар шы ня сель ска га Са-
ве та Ра і са ДЗЯ ЦУК. — Не-
ка лі жы лі ў цяж кіх, мож на 
ска заць, су ро вых умо вах 
без да рож жа, у ата чэн ні 
ба лот, пе ра жы ва лі вой ны. 
Мо жа, та му на ву чы лі ся 
асаб лі вай та ле рант нас ці, 
на ву чы лі ся лю біць і ца-
ніць жыц цё. Я га на ру ся 
тым, што пра цую ў вёс цы, 
дзе на ра дзі ла ся, вы рас ла, 
ад ву чы ла ся ў шко ле, дзе 
ўсіх ве даю і мя не ўсе зна-
юць, — ка жа.

Ра і са Сця па наў на пра-
цуе кі раў ні ком вы кан ка-
ма пер шае склі кан не. Але 
на ра хун ку стар шы ні ёсць 
шэ раг су мес ных з ад на-
вяс коў ца мі доб рых спраў. 
І пер шая з іх — доб ра ўпа-
рад ка ван не ста рога паго-
ста. Гэ тыя мо гіл кі даў но 
за кры тыя для па ха ван няў, 
яны дзей ні ча лі з 1949 да 
1966 го да. Але ж там ля-
жаць зем ля кі, да мно гіх з 
якіх ужо ня ма ка му пры хо-
дзіць. З ад на го бо ку мес ца 
па ха ван ня аб га ро джа на, а 
з ас тат ніх трох на стой лі ва 
на сту паў хмыз няк.

Па ча лі, як заў сё ды, са 
схо даў і тлу ма чаль най 
ра бо ты. Зра бі лі пад бор ку 
фо та здым каў, каб пра-
ілюст ра ваць стан мо гі лак. 
Як вы свет лі ла ся, не кож ны 
там бы ваў за апош нія га ды, 
а хтось ці і на огул не быў — 
у вёс цы жы вуць не толь кі 
ка рэн ныя жы ха ры, ня ма ла 
пры ез джых. Але вяс коў цы 
пра яві лі ра зу мен не, аб са-
лют ная боль шасць пад тры-
ма ла пра па но ву пры вес ці ў 
па ра дак ста рыя вяс ко выя 
мо гіл кі. Для рэалізацыі ідэі, 
вя до ма, па тра ба ва ла ся фі-
нан са ван не. Ад на душ на 
вы ра шы лі са браць гро шы. 

Для гэ та га аб ра лі арг ка мі-
тэт па збо ры срод каў. У яго 
ўвай шлі прад стаў ні кі кож-
най ву лі цы. Збор зра бі лі 
аб са лют на праз рыс ты. Ад-
каз ны з ву лі цы ўно сіў ліч-
бы ў агуль ную ве да масць. 
Мож на бы ло ад соч ваць як 
збор гро шай, так і іх рас-
хо да ван не. Да рэ чы, та кія 
фі нан са выя спра ва зда чы 
іс ну юць у двух эк зэмп ля-
рах: адзін зна хо дзіц ца ў 
сель скім Са ве це, дру гі — у 
царк ве. Кож ны ах вот ны 
мо жа з імі азна ё міц ца.

Та кім чы нам бы ло са-
бра на 3052 руб лі. За ку пі-
лі бу даў ні чыя ма тэ ры я лы. 
Спа чат ку пра вя лі не каль-
кі су бот ні каў — па тра ба-
ва ла ся вы да ліць ліш нюю 
рас лін насць, пры браць 
рэшт кі дрэў, якія зно сі лі 
ра ней. Па вод ле слоў стар-
шы ні сель ска га Са ве та, 

лю дзі пра яві лі ра зу мен не і 
гаспадарлівасць. На прык-
лад, бу даў ні чыя ма тэ ры-
я лы ку пі лі, а ку ды іх вез ці 
ад ра зу? Ка ля мо гі лак ня-
ма ад мыс ло ва га скла да, а 
ў по лі за не каль кі кі ла мет-
раў ад вёс кі іх не па кі неш. 
Ад ра зу зна хо дзіў ся нех та, 
хто пра па ноў ваў і раз мяс-
ціць агуль ную ма ё масць 
на ўлас ным пад вор ку пад 
па вет кай аль бо ў хля ве. 
І так ва ўсім. Спе цы я ліс ты 
ЖКГ пры еха лі пра во дзіць 
зва рач ныя ра бо ты, а мяс-
цо выя муж чы ны тут жа 
ўзя лі ся бе та на ваць і ста-
віць слу пы, на цяг ну лі сет-
ку. Жан чы ны да па ма га лі 
фар ба ваць тру бы і слу пы.

Та кім чы нам бы ло ўзве-
дзе на 200 мет раў ага ро-
джы з ацын ка ва най сет кі. 
І мо гіл кі ва ўро чы шчы Ра чак 
ад ра зу на бы лі пры стой ны 
вы гляд, знік ла ад чу ван не 
за кі ну тас ці, раз бу ра нас ці, 
якое ўзні ка ла пры по гля-
дзе на гэ тае мес ца спа чы-
ну. У агуль най спра ве паў-
дзель ні ча лі ўсе: хто да па-
мог руб лём, хто ра бо чай 
сі лай, а хто і тым, і дру гім. 
Як ужо га ва ры ла ся, учас-
так ЖКГ пра вёў зва рач ныя 
ра бо ты, мяс цо вае сель гас-
прад пры ем ства вы дзе лі ла 
транс парт. І вар та ска заць, 
усё бы ло пра ве дзе на хут ка: 
у ся рэ дзі не жніў ня аб' яві лі 
агуль ную ак цыю, а ў кан цы 
ве рас ня асноў ныя ра бо ты 
бы лі скон ча ны. Пад вя лі 

вы ні кі і па дзя ка ва лі ад на-
вяс коў цам за ак тыў ную 
гра ма дзян скую па зі цыю на 
ад ным з ме ра пры ем стваў у 
До ме куль ту ры.

СПОН САР СКІ 
ПА ДА РУ НАК

Па віц цеў ская куль тур-
ная ўста но ва ня даў на пе-
ра жы ла важ ную ў сва ёй 
гіс то рыі па дзею. Тут з'я ві-
ла ся но вае адзен не сцэ ны. 
Так на зы ва ец ца за сло на з 
роз ны мі да па мож ны мі 
эле мен та мі. А вось як яна 
з'я ві ла ся, вар та рас ка заць 
асоб на.

Вяс ной, на пя рэ дад-
ні Дня пе ра мо гі, ра бот ні кі 
До ма куль ту ры па звыч цы 
вый шлі на вес ці па ра дак 
ка ля пом ні ка ва ен ным па-
дзе ям. Іх, да рэ чы, у вёс цы 
тры. Асноў ны ма ну мент у 
вы гля дзе ма ці, якая смут-
куе, ста іць на пло шчы. Ка-
лі пад мя та лі і вы са джва лі 
квет кі па пе ры мет ры, по бач 
спы ні ла ся ма шы на, вый-
шаў не зна ё мы ча ла век, 
за га ва рыў, стаў ці ка віц ца 
гіс то ры яй, пы таў, коль кі 
лю дзей ва я ва ла, коль кі за-
гі ну ла, як пад трым лі ва ец ца 
па мяць. Ра бот ні кі куль ту ры 
рас каз ва лі гос цю пра тра-
гіч ныя ва ен ныя па дзеі, як 
вёс ка на цяр пе ла ся і пад час 
аку па цыі, і пас ля. По тым за-
пра сі лі яго ў Дом куль ту ры, 
па ка за лі, дзе вы сту па юць 
са ма дзей ныя ар тыс ты, дзе 
яны пра во дзяць рэ пе ты цыі, 
як зай ма юц ца ўдзель ні кі 
гурт коў. Ча ла век, па ўсім 
бы ло ві даць, жы хар вя лі-
ка га го ра да, мо жа, ні ко лі 
не быў у та кіх вёс ках, тым 
больш на Па лес сі...

А ка лі пра во дзі лі гэ тую 
ім пра ві за ва ную эк скур-
сію, ды рэк тар ДК прос та 
да сло ва ска за ла: «Мы ма-
рым, што не ка лі зной дзец-
ца спон сар, які па до рыць 
нам но вае адзен не сцэ-
ны». Госць ад ра зу спы таў, 
коль кі ча ла век зай ма ец ца, 
па ду маў, што га вор ка ідзе 
пра сцэ ніч ныя кас цю мы 
для ар тыс таў. А ка лі рас-
тлу ма чы лі, прос та ска заў, 
што ха цеў бы зра біць неш-
та доб рае для жы ха роў гэ-
тай вёс кі і мо жа стаць тым 
са мым спон са рам. Ра сій скі 
прад пры маль нік Анд рэй 
Вя ча сла ва віч Коб зеў га-
то вы быў ад ра зу апла ціць 
па трэб нае вяс ко ва му ДК 
убран не для сцэ ны і па пра-
сіў раз лі ко вы ра ху нак, каб 
пе ра лі чыць гро шы.

Але скла да нас ці з пе-
ра во дам ра сій скіх руб лёў 
рас цяг ну лі пра цэс спон-
сар скай да па мо гі амаль 
на паў та ра го да. У вы ні ку 
ад на му з па моч ні каў Анд-
рэя Коб зе ва да вя ло ся пры-
ехаць у Мінск, каб апла-
ціць за каз Ба ры саў ска му 
кам бі на ту дэ ка ра тыў на-
пры клад но га мас тац тва. 
На прад пры ем стве ўваж-
лі ва ад нес лі ся да прось бы 
вяс ко ва га До ма куль ту-
ры, апе ра тыў на пры сла лі 
эс кі зы, узо ры тка ні ны, у 
сціс лыя тэр мі ны вы ка на лі 
за каз.

І ця пер Па віц цеў скі ДК 
мае та кое адзен не сцэ ны, 
якім мо жа па хва ліц ца да-
лё ка не кож ная ўста но ва 

куль ту ры рай цэнт ра. З но-
вым убран нем прай шло 
ўжо не каль кі кан цэр таў і 
ін шых ма са вых ме ра пры-
ем стваў. Вя до ма, тут лі чаць 
вя лі кай уда чай спон сар-
скую да па мо гу ў тры ты ся-
чы до ла раў у эк ві ва лен це, 
што зра бі ла маг чы мым 
на быц цё па трэб на га ак се-
су а ра, які бу дзе слу жыць 
доў гія га ды.

ТУТ ЖЫ ВЕ 
ПА МЯЦЬ

Той вы пад ко вы ме цэ-
нат рас ка заў по тым, што 
яго так кра ну ла і ча му ён 
вы ра шыў зра біць па да-
ру нак лю дзям ме на ві та з 
гэ тай вёс кі. У ле се, амаль 
на са май мя жы з Укра і най, 
Анд рэй Коб зеў уба чыў 
пом нік афі цэ ру Са вец кай 
Ар міі, які за гі нуў пад час 
вай ны. І пом нік той быў... 
да гле джа ны, аб га ро джа-
ны. Зна чыць, тут з па ва гай 
ста вяц ца да па мя ці аб ва-
ен ных па дзе ях.

— А як жа інакш? — раз-
ва жае стар шы ня сель ска-
га Са ве та. — З Па віц ця на 
фронт пай шло 137 ча ла век. 

З іх 72 за гі ну ла. У пер шыя 
дні аку па цыі за хоп ні кі рас-
стра ля лі 57 яў рэ яў, не каль-
кі сель скіх ак ты віс таў, у 
тым лі ку ды рэк та ра шко лы 
і яго на мес ні ка. Апош ня му 
бы ло 19 га доў, ён толь кі 
пры ехаў па на кі ра ван ні і 
пры сту піў да ра бо ты. Ля сы 
і ба ло ты спры я лі дыс ла ка-
цыі пар ты зан скіх атра даў, 
іх тут бы ло ня ма ла. А яшчэ 
ў ля сах за ся да лі так зва ныя 
бан дэ раў цы, ад іх мяс цо-
вае на сель ніц тва па ку та ва-
ла не толь кі пад час вай ны, 
але і не каль кі га доў пас ля 
яе за кан чэн ня. «Заў сё ды ў 
гэ тай мяс цо вас ці Дзень пе-
ра мо гі быў свя там са сля-
за мі на ва чах, — пад крэс-
лі вае кі раў нік школь на га 

му зея, на стаў ні ца гіс-

то рыі Але на ГУ СЕ ВА. — 
Кож ны год мы пра во дзім 
ме ра пры ем ства, на якое 
пры хо дзіць шмат лю дзей. 
На шы школь ні кі — яго са-
мыя ак тыў ныя ўдзель ні кі. 
Дзя цей вы хоў ва ем так, каб 
яны ве да лі сваю гіс то рыю.

Ця пер у вёс цы Па віц це 
і ад най мен ным сель са ве-
це жы ве 1300 ча ла век. У 
ся рэд няй шко ле ра зам з 
сад ком на ву ча ец ца і вы-
хоў ва ец ца 176 дзя цей. 
Ёсць ам бу ла то рыя, ад-
дзя лен не бан ка, пош та, 
пра цу юць чатыры кра-
мы, з іх ад на пры ват ная. 
Не за кры ва лі ў вёс цы 
лаз ню, што ця пер вя лі кая 
рэд касць. Пра цу юць вяс-
коў цы ў сель гас прад пры-
ем стве, ляс ніц тве, на тэ-
ры то рыі дзей ні ча юць тры 
фер мер скія гас па дар кі, 
за рэ гіст ра ва ны не каль кі 
ін ды ві ду аль ных прад пры-
маль ні каў. А вось шмат-
дзет ных сем' яў не так 
мно га, як бы ло ра ней, — 
ця пер іх толь кі 19.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ,

Коб рын скі ра ён.

ГАСПАДАРСКІ ПАДЫХОД
Як жы ве сель са вет па ме рам у ад ну вёс ку

Ця пер у вёс цы 
Па віц це 
і ад най мен ным 
сель са ве це жы ве 
1300 ча ла век. 
У ся рэд няй шко ле 
ра зам з сад ком 
на ву ча ец ца 
і вы хоў ва ец ца 
176 дзя цей. Ёсць 
ам бу ла то рыя, 
ад дзя лен не бан ка, 
пош та, пра цу юць 
чатыры кра мы, з іх 
ад на пры ват ная.

Час ця ком да во дзі ла ся бы ваць у сель са ве тах, якія 
скла да юц ца з трох, а то і ча ты рох дзя сят каў вё сак. 
У Ба ра на віц кім ра ё не, на прык лад, ёсць сель са вет, у склад 
яко га ўва хо дзіць паў сот ні на се ле ных пунк таў. А вось 
Павіцце Коб рын ска га ра ё на ад но скла дае сель са вет. 
І так бы ло заў сё ды. Па доб ны ад мі ніст ра цый ны рас клад, 
ві даць, аб умоў ле ны геа гра фіч ным ста но ві шчам вёс кі. 
Павіцце раз ме шча на кры ху ўба ку ад ін шых, сха ва ла ся 
за ля са мі і ба ло та мі на са мым поўд ні Коб рын ска га ра ё на, 
на мя жы з Укра і най.


