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Каз ка з кра сак
Па пя ро выя цюль па ны, са-

ла мя ныя ра мон кі, шаў ко выя 
сла неч ні кі, ма кі з па фар ба ва-
на га клею... Гэт кае ха раст во 
ў вы гля дзе кар цін, та пі я ры яў, 
ка шо ла чак, шка ту лак, упры го-
жа ных штуч ны мі і са праўд ны мі 
квет ка мі, су стра ка ла гас цей свя-
та Соlоurs. Квет кі бы лі паў сюль: 
на ста лах, у ва зах, чы гун ках, на 
ка пе лю шах, су мач ках, і на ват у 
ча ма да не ды на ве ла сі пе дах.

Гос ці свя та па ба чы лі дэ фі ле ўдзель ніц 
кон кур су «Най леп шы жа но чы ак се су ар з 
кве так», тан ца валь ны флэш моб мяс цо вых 
вуч няў і без ліч ці ка вых вы ра баў.

Тут вам і трох' ярус ны торт з жы вых кве-
так, і ўпры го жан ні для ва ла соў, і «Лю бы 
сэр цу Ка рэ ліц кі край» — ра бо та ў ча ма да-
не, дзе по бач з квет ка мі ля жаць со неч ныя 
аку ля ры, ча со пі сы, ка пя люш ды па ра сон — 
хоць за раз вы праў ляй ся з та кім ба га жом 
у па да рож жа.

Свае ра бо ты на квет ка вую тэ ма ты ку 
пры вез лі на свя та і на ву чэн цы Мір скай 
дзі ця чай шко лы мас тац тваў, якой кі руе 
Воль га ВЕ ДЗЯ НЕ Е ВА.

— Вось гэ та на шы дзе ці ра бі лі ў па да ру-
нак ма ту лям на 8 Са ка ві ка, а гэ та вы ра бы 
з глі ны: бран за лет кі з глі ня ных ша ры каў-
кве та чак і фі гур кі вя сё лых ко ці каў ды смаў-
жоў, — па каз вае яна ра бо ты сва іх вуч няў.

Я не вы тры ма ла — на бы ла ка та ў вы-
гля дзе пад ко вы і па ве сі ла яго як абя рэг у 
ма шы ну. Ця пер ез дзіць ве ся лей.

А вось ца цач ны ве ла сі пед з іль ня ных 
ні так, на ко лах яко га рас пус ці лі ся звя за-
ныя бла кіт ныя кве тач кі, а там шка тул кі, 
веч кі якіх аздоб ле ны штуч ны мі квет ка-
мі, і на ват мі ні-бя роз кі з бі се ру — вы-
ра бы ма лых з ама тар ска га аб' яд нан ня 

«Го рад май строў», якім кі руе На тал ля 
ГАР КА ВАЯ, біб лі я тэ кар аг ра га рад ка 
Аюцавічы.

— Мы пра цу ем з лю бы мі пры род ны мі 
ма тэ ры я ла мі: шыш ка мі, квет ка мі, ліс то-
тай. Ця пер вось за дзей ні ча ем іль ня ную 
ніт ку, а тых, хто сё ле та ад па чы вае на мо ры, 

пра шу пры вез ці ра ка він кі, — рас каз вае кі-
раў ні ца гурт ка. — Мы пра цу ем з 2005 го да, 
па чы на лі з бі се ру і вя зан ня сур вэ так круч-
ком. Ад нак час ідзе, гус ты мя ня юц ца, та му 
мя ня ем свой па ды ход і мы. Ма ім пер шым 
ву ча ні цам ужо па 25—26 га доў, але яны 
пры хо дзяць у біб лі я тэ ку па ці ка віц ца, што 
но ва га з'я ві ла ся.

На тал ля Гар ка вая, да рэ чы, ста ла ся-
рэб ра ным пры зё рам кон кур су на най леп-
шую кам па зі цыю з кве так, а пер шае мес ца 
атры ма ла Ан жа лі ка ШАС ТАК, біб лі я тэ кар 
Ка рэ ліц кай ра ён най біб лі я тэ кі, — за твор з 
ча ма да нам, пры све ча ны 75-год дзю Гро-
дзен скай воб лас ці, якое ад зна ча ец ца сё-
ле та.

Вы браць ве ла сі пед, лепш за ін шыя 
ўпры го жа ны квет ка мі, жу ры так і не змаг-
ло, та му ад зна чы ла пры за мі ўсіх удзель ні-
каў гэ та га спа бор ніц тва.

Вёс ка Ра дзі ві ла і зор кі
Дру гое ме ра пры ем ства, якое ў той 

дзень прай шло на Ка рэ ліч чы не, ад бы ло-
ся ў вёс цы Ко жа ва, што ця пер ува хо дзіць 
у Жу ха віц кі сель са вет, а ў ХVІІІ ста год дзі 
бы ла ся лом Мір ска га граф ства і на ле жа ла 
Ра дзі ві лам. Тут ад зна ча лі ад ра зу і Яб лыч ны 
Спас, і свя та вёс кі.

Яб лыч ны фес ты валь тут ар га ні за-
ва лі не здар ма. У сель ска гас па дар-
чым ка а пе ра ты ве «Жу ха ві чы» — адзі-
най у ра ё не гас па дар цы, якая спе-
цы я лі зу ец ца на вы рошч ван ні яб лы-
каў, — квіт нее 40 гек та раў дух мя ных 
фрук таў.

— Свя та вёс кі што год ад зна ча ец ца 
ў роз ных мяс тэч ках ра ё на. Сё ле та яго 
вы ра шы лі пра вес ці ў Ко жа ве і су мяс-
ціць з брэн да вым ме ра пры ем ствам — 
Яб лыч ным Спа сам, — ка жа стар шы-
ня Жу ха віц ка га сель ска га Са ве та 
дэ пу та таў Аляк сандр ІВАШ КА. — 
Бу дзем він ша ваць са мых ста рэй шых 
і ма ла дых вяс коў цаў, су жэн цаў, якія 
пра жы лі ра зам шмат га доў. Уся го ў 
Ко жа ве 198 жы ха роў, пры яз джа юць 
сю ды жыць на ват ар мя не і гру зі ны, 
пра цу юць у мяс цо вым кал га се.

Са мыя ста лыя жы ха ры вёс кі — 
Вера КА ЛОД КА, якая ня даў на ад зна-
чы ла 95-год дзе, і Дзям' ян СЯ ЛЯЎ КА, 

яко му ўво сень бу дзе 93. Для іх за га рэ ла ся 
зор ка «Муд расць».

Не аб мі ну лі ўва гай і адзі на га ве тэ ра на 
вай ны Воль гу ХІ НЕ ВІЧ, у го нар якой за па-
лі ла ся зор ка «Пе ра мо га».

Але якое свя та без па час тун ку?.. Стол з 
кон курс ны мі стра ва мі ледзь ве не ўгі наў ся 
ад пры сма каў, якія зга та ва лі мяс цо выя гас-
па ды ні. Тут і шар лот ка, і пі раж кі з яб лыч-
ным па від лам, і пі ра гі, і алад кі... А ляль кі 
гас па да ра ды гас па ды ні «вы гля да лі» з-за 
пло ту і за пра ша лі на вы стаў ку ра бот ля-
леч най май стэр ні, якой кі руе Люд мі ла 
Саўчанка-Кір' я на ва.

Мі ка лай КАД ЛУ БАЙ, су пра цоў нік Ка-
рэ ліц ка га края знаў ча га му зея, які на свя-
це вы кон ваў ро лю бе ла рус ка га гас па да ра і 
збі ваў мас ла ў са май што ні на ёсць са праўд-
най мас ла бой цы, час та ваў гас цей хле бам з 
мас лам, якое збіў ад мыс ло ва да свя та.

— Су сед ка пры нес ла хат няе ма ла ко, і ўчо-
ра я мас ла збіў. Каш туй це, не бой це ся! Гэ та 
ўсё све жае, гас па дар скае, на ту раль нае.

Да рэ чы, гас па да ры ў Ко жа ве вель-
мі руп лі выя. Вёс ка да гле джа ная, чыс тая, 
аку рат ная, як і са ды. Най леп шым яб лы не-
вым са дам пры зна лі ў той дзень дрэ вы на 
пад вор ку Мі ха і ла ШТЫЦЬ КО і ў яго го нар 
за па лі лі зор ку «Доб ра ўпа рад ка ва насць».

У го нар су пра цоў ні каў СВК за па лі лі 
зор ку «Руп лі васць», а ся мей ныя ды нас тыі 
ад зна чы лі зор кай «Па ша на». Са мая ма-
лень кая зор ка «Ка ра пуз» за па лі ла ся для 
Вік та ра КВА ПІ СА і Ста ні сла ва ХІ НЕ ВІ ЧА — 
хлоп чы каў, якія на ра дзі лі ся ў 2016-м.

— Ка лі ў вёс цы ёсць жы ха ры, якія кла-
по цяц ца пра яе, ка лі ў ёй чу ваць дзі ця чыя 
га ла сы, ка лі пры яз джа юць род ныя і бліз-
кія, яна бу дзе жыць, — лі чыць на чаль нік 
ад дзе ла ідэа ла гіч най ра бо ты, куль ту-
ры і па спра вах мо ла дзі Ка рэ ліц ка га 
рай вы кан ка ма Іна САН ЧУК. Ёй, да рэ чы, 
вы па ла цяж кая і са лод кая спра ва: па каш-
та ваць стра вы і вы зна чыць пе ра мож цу 
кон кур су пры сма каў, якой ста ла Мар га-
ры та ЗВОН КА. Яе шар лот ка і вы гля дам, 
і фор май, і па хам прос та са ма пра сі ла ся 
ў рот.

Блі жэй да ве ча ра, удо сталь на тан ца ваў-
шы ся і на час та ваў шы ся, лю дзі пе ра мяс ці-
лі ся блі жэй да во зе ра — пра цяг ваць свя та 
вёс кі ды яб лы каў.

Іры на СІ ДА РОК, фо та аў та ра.

Сыр ныя свя ты прой дуць 
на Гро дзен шчы не 24 жніў ня

Пі цу-ве лі кан спя куць у аг ра га рад ку Жуп ра ны Ашмян ска га ра ё на пад час свя та 
«Вяс ко вы сы ра вар», а ў На ва груд ку прой дзе квас ны ма ра фон на свя це «Хлеб, сыр, 
квас і доб ры на строй».

Най больш ак тыў ныя паў дзель ні ча юць у «Сыр ных па ядын ках» у Жупранах, па спра бу юць 
ся бе ў «Ма лоч ных пры го дах» або «па до яць ка ро ву». А па каш та ваць і на быць хат нія ма ла-
ко, сыр, мас ла і раз на стай ныя тва рож ныя стра вы з ка ро ві на га ды ка зі на га ма ла ка змо гуць 
аб са лют на ўсе. Га лоў най «сыр най ра зы нкай» свя та «Вяс ко вы сы ра вар» ста не пі ца-ве лі кан, 
якой ар га ні за та ры абя ца юць па час та ваць кож на га гос ця, што пры е дзе на свя та.

Пад час свя та «Хлеб, сыр, квас і доб ры на строй» у На ва груд ку мяс цо выя прад пры-
ем ствы на ім пра ві за ва ных пад вор ках пра вя дуць май стар-кла сы і ці ка выя кон кур сы. 
А па ста ян ныя ўдзель ні кі свя та — ма на хі Свя та-Елі се еў ска га Лаў ры шэў ска га муж чын-
ска га ма нас ты ра — пра па ну юць сваю вы печ ку, мёд і тра вя ныя баль за мы.

Гас цей ча ка юць за бе гі с пе ра шко да мі, спа бор ніц твы ў леп цы фі гу рак з цес та, ства-
рэн не ка ра ляў з аба ра нак, вік та ры ны і на ві ны пра сыр. На «Ра мес ным пра спек це» 
мож на бу дзе па каш та ваць і на быць шмат смач най і ка рыс най пра дук цыі ў сыр най, 
хлеб най і квас най зо нах.

А Ў НАС... А Ў ВАС?

ПРЫ ГО ЖА, ВЕ СЕ ЛА І СМАЧ НА!
У Ка рэ ліц кім ра ё не зла дзі лі свя та кве так Соlоurs і яб лыч ны фэст

 Тым ча сам

Най смач ней шая шар лот ка, най леп шы яб лы не вы сад, най пры га жэй шы 
ве ла сі пед, убра ны квет ка мі, і са мы не звы чай ны бу кет... Гэ ты мі і ін шы мі 
за ду ма мі ды вы ра ба мі з фрук таў і кве так здзіў ля лі ўдзель ні кі фес ты ва лю кве так 
у аг ра га рад ку Аю ца ві чы і яб лыч на га фэс ту ў вёс цы Ко жа ва. Сі ла мі і ім пэ там 
мяс цо вых жы ха роў, заў зя тых ама та раў па ве ся ліц ца і па да рыць ра дасць са бе 
і су се дзям, та кія свя ты ка то ры год ад зна ча юць у вё сач ках ра ё на. Без удзе лу 
лю дзей, якія ста ран на рых ту юц ца да фэс ту: га ту юць, май стру юць, пры дум ля юць, 
на тхня юць ін шых, не бы ло б той ча роў най шчы рай ат мас фе ры, у якой кож ны 
ад чу вае ся бе сва ім, ту тэй шым.


