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С
Ё ЛЕТ НЯЕ свя та ўра джаю 

пра вя лі ў ко ліш няй рэ зі-

дэн цыі ро ду Са пег. Ве-

ліч ны па лац, які нех та трап на 

на зваў «бе ла рус кім Вер са лем», 

стаў ка ла рыт ным фо нам фес ты-

ва лю-кір ма шу пра цаў ні коў вёс кі. 

Ме на ві та ка ля сцен не так даў но 

ад рэ стаў ра ва на га па ла ца раз гар-

ну лі ся кан цэрт ныя пля цоў кі, тэ-

ма тыч ныя зо ны, вы яз ны ган даль 

і гра мад скае хар ча ван не. Час та-

ва лі роз ны мі пры сма ка мі, тры-

ум фа та ра мі вы гля да лі пі ра гі, смач ныя 

бул кі, раз на стай ная дух мя ная вы печ-

ка. Яно і вя до ма, хлеб нае ж свя та.

Брэст чы на пер шая ся род рэ гі ё наў кра і ны 

ад зна ча ла «Да жын кі», бо воб ласць ра ней 

за ін шых скон чы ла жні во. Са бра ны не бла гі 

ўра джай — 1 міль ён 200 ты сяч тон пры ся-

рэд няй ура джай нас ці 35,6 цэнт не ра з гек та-

ра, што на 6,6 цэнт не ра больш, чым ле тась. 

Афі цый ная част ка свят ка ван ня па ча ла ся з 

пры ві тан ня ад кі раў ні ка дзяр жа вы. Тэкст за-

чы таў стар шы ня праў лен ня Бел ка ап са ю за 

Ва ле рый ІВА НОЎ. «Вы да ка за лі, што з'яў-

ля е це ся руп лі вы мі гас па да ра мі сва ёй зям лі, 

уме е це пра ца ваць, ву чы це ца ніць і па ва жаць 

ня лёг кую пра цу ся лян», — га во рыц ца ў пры-

ві таль ным ад ра се.

— І гэ тыя сло вы пра гу ча лі як най леп шая 

ацэн ка вя лі кай пра цы на па лях, — ад зна чыў 

стар шы ня Брэсц ка га абл вы кан ка ма 

Ана толь ЛІС.

У сва ім вы ступ лен ні кі раў нік воб лас-

ці ад імя ўсіх яе жы ха роў па дзя ка ваў 

хле ба ро бам. Асоб ныя сло вы па ша ны 

пра гу ча лі ў ад рас лі да раў па на ма ло-

це — аг ра ры яў Ба ра на віц ка га і Пру-

жан ска га ра ё наў. А са мая вы со кая 

ўра джай насць у гэ тым го дзе да сяг ну та 

ў Ля ха віц кім ра ё не — больш за 42 цэнт-

не ры з гек та ра. Зу сім ма ла ад ста лі ад іх 

зем ля ро бы Ба ра на віц ка га і Брэсц ка га 

ра ё наў.

Асаб лі вым мо ман там кож на га та ко га 

свя та ста но віц ца ўша на ван не пе ра да-

ві коў, ка лі на сцэ ну ўзды ма юц ца ге роі 

жні ва. Сё ле та за слу жа ныя ўзна га ро ды 

атры ма лі Іва наў скі, Пру жан скі і Бя ро заў скі 

ра ё ны. Ся род гас па да рак най леп шы мі пры-

зна ны сель гас прад пры ем ствы «Між ле скі» 

Бя ро заў ска га ра ё на, «Аг ра-Мо таль» Іва наў-

ска га, «Ля ха віц кае Аг ра» Ля ха віц ка га, а так-

са ма «Чыр во ны пар ты зан» Ма ла рыц ка га, 

«Ру бель скі» і «Це ра бя жоў Аг ра» Сто лін ска га 

ра ё наў. У якас ці най леп ша га кам бай не ра 

жні ва-2019 на п'е дэс тал го на ру за пра сі лі 

Аляк санд ра Мі шчу ка з ААТ «Ка ма роў ка» 

Брэсц ка га ра ё на. Паз ней ён рас ка заў жур-

на ліс там, што хле ба роб ска му май стэр ству 

яго ву чы лі баць ка і дзед — апош ні, да рэ чы, 

со рак га доў ад пра ца ваў трак та рыс там. Вось 

і ўнук сель ска га ме ха ні за та ра год на ня се 

хле ба роб скую эс та фе ту.

Цёп ла па він ша ваў брас таў чан са свя там 

да жы нак і па дзя ка ваў за пра цу прэм' ер-мі-

ністр кра і ны Сяр гей РУ МАС. Ён ад зна чыў, 

што Брэст чы на лі дзі руе ў кра і не па экс пар це 

сель ска гас па дар чай пра дук цыі і пра дук таў 

хар ча ван ня, тым са мым ро біць важ ны ўнё-

сак у эка но мі ку кра і ны.

Да са ма га ве ча ра гу ля лі-спя ва лі ў Ру жа-

нах. «Да жын кі» скон чы лі ся, а га рад ско му 

па сёл ку за ста нуц ца на па мяць пра свя та 

доб ра ўпа рад ка ва ныя ву лі цы, ад ра ман та ва-

ныя да ро гі, па леп ша ныя аб' ек ты са цы яль на-

куль тур на га пры зна чэн ня. «Га лоў ным упры-

го жан нем на се ле на га пунк та з'яў ля ец ца ве-

ліч ны па лац Са пег, — пад крэс ліў Ана толь 

Ліс, — для яго рэ стаў ра цыі яшчэ да вя дзец ца 

шмат ча го зра біць». А ў мі ну лую су бо ту ка-

ля па ла ца час та ва лі ся са мы мі смач ны мі ды 

пры го жы мі ка ра ва я мі.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Пру жан скі ра ён.

Ка ра вай ка ля па ла ца
Жні во-2019Жні во-2019

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

На мес нік кі раў ні ка Ад-

мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь Анд-

рэй КУН ЦЭ ВІЧ за чы таў 

пры ві таль ны ад рас кі раў-

ні ка дзяр жа вы. У ім ад зна-

ча ец ца, што «вя лі кая мі сія 

Дня пісь мен ства — аб'-

яд ноў ваць усіх бе ла ру саў 

све ту, пе ра да ваць но вым 

па ка лен ням лі та ра тур ныя 

і мас тац кія скар бы на ша га 

на ро да, лю боў да мат чы най 

мо вы, вы хоў ваць бе раж лі-

выя ад но сі ны да пом ні каў 

даў ні ны, са дзей ні чаць ума-

ца ван ню па чуц ця го на ру за 

ра дзі му». У зва ро це так са ма 

га во рыц ца, што свя та — ад-

на з най важ ней шых па дзей 

куль тур на га жыц ця кра і ны, 

бо гэ та на го да звяр нуц ца 

да спрад веч ных тра ды цый і 

асэн са ваць іх мес ца ў ця пе-

раш нім ча се.

Ста ра жыт ныя 
тра ды цыі — у су час насць

Ці ка вы пра ект прэ зен-

та ва ла На тал ля Гром з Зэ-

львы. Ён на зы ва ец ца «Зно-

ва», што азна чае «но вая 

Зэ льва». Пра ект на кі ра ва-

ны на ўзнаў лен не вы ра бу 

па пе ры з трыс ня гу. Бо не 

толь кі драў ні ну для гэ та га 

вар та вы ка рыс тоў ваць, але 

і ін шую сы ра ві ну. А па ло ва 

азёр Бе ла ру сі ма юць та кую 

рас лін насць. Па сло вах На-

тал лі, мэ та пра ек та — ачы-

шчаць ва да ёмы і пус каць гэ-

тыя за рас ні кі ў спра ву. Ёсць 

на мер да лу чыць да пра ек та 

школь ні каў.

— Ця пер зай ма ем ся ў 

зэль вен скай шко ле № 2, бу-

дзем ад кры ваць біз нес-кам-

па нію ся род вуч няў. Яны са-

мі пач нуць збі раць рас лі ны. 

Маг чы ма, у бу ду чы ні гэ ты 

пра ект да па мо жа з ра бо тай 

для мяс цо вых жы ха роў, — 

ка жа На тал ля.

Спра ва гэ та не муд ра ге ліс-

тая. Па трэб ныя толь кі та зік з 

ва дой і рам ка з сет кай. Рас-

лі ны ва рац ца ў ад мыс ло вым 

рас тво ры, атрым лі ва ец ца ва-

лак но. А з яго по тым — па пе-

ра, па доб ная на ста ра жыт ны 

пер га мент. На яе на но сяц ца 

роз ныя вы явы на ват на звы-

чай ных прын та рах.

— Нас пад тры маў вя-

до мы бе ла рус кі пісь мен нік 

Ула дзі мір Маз го. Мы зра бі лі 

для яго кні гу яго вер шаў, — 

ад зна чы ла На тал ля.

Вя лі кую ці ка васць вы клі-

каў ста ра жыт ны дру кар скі 

двор ХVІ ста год дзя. А па-

знаё  мі лі з ім баць ка і сын 

Лі ха дзе да вы.

Мно гія звяр та лі ўва гу на 

не звы чай на га зуб ра.

— Мы да 25-год дзя су ве-

рэн най Бе ла ру сі вы ра шы лі 

зра біць штось ці не звы чай-

нае, — рас ка заў Ула дзі мір 

Ліхадзедаў. — Мы спа лу чы лі 

сім ва лы Бе ла ру сі і кры ні цы 

бе ла рус ка га пісь мен ства. 

Зубр зроб ле ны з час так 

дру кар скіх ма шын ХІХ—

ХХ ста год дзяў. На прык лад, 

шэрст ка — з па лі гра фіч на га 

шрыф та. Га ла ва сім ва лі зуе 

«алеф» — пер шую лі та ру 

ста ра жыт на га ал фа ві та.

Хто ша нуе кні гу
Ся род удзель ні каў свя та 

ака за ла ся ня ма ла тых, хто 

здаў на сяб руе з кні гай. Біб-

лі я філ Іо сіф Аб ра мо віч з Ба-

ра на віч не пра пус кае та кія 

свя ты. На огул ён даў ні ама-

тар дру ку, у яго біб лі я тэ цы 

11 750 кніг, якія ён тры мае ў 

ад ным з па ко яў ква тэ ры, дзе 

так са ма зна хо дзіц ца ка ля 

500 пад шы вак га зет. Ме на-

ві та па за штат нае су пра цоў-

ніц тва з рэ дак цы яй га зе ты і 

пры вя ло Іо сі фа Аб ра мо ві ча 

да кні га ма ніі. Праў да, жон ка 

не вель мі спры яе яго за хап-

лен ню, але сам біб лі я філ лі-

чыць гэ та доб рай спад чы най 

для сва іх дзя цей і ўну каў.

— Ска жу без хваль бы, 

што ад пры ро ды мя не ўраж-

вае ўсё пры го жае — за кат 

сон ца, спе вы пту шак. Вель-

мі ца ню жан чын, па ва жаю іх, 

бо на шы жан чы ны — за ла-

тыя. Я не п'ю, не ку ру. Пра-

ца ваў на не каль кіх ра бо тах, 

каб мець гро шы на кні гі, — 

па ве да міў Іо сіф Іо сі фа віч.

Чле ны та ва рыст ва бе ла-

рус кай мо вы Але на Пі ва ва-

рун і Ве ра Шат ро ва пры еха лі 

на фес ты валь пісь мен ства 

пад час па да рож жа па мяс-

ці нах вя до мых пісь мен ні каў. 

За кра ну лі тэ му бе ла рус ка-

моў на га ася род дзя. Але на лі-

чыць, што ра ней бы ло скла-

да ней ка рыс тац ца бе ла рус-

кай мо вай, ця пер да гэтага 

ад но сяц ца больш ста ноў ча.

Стар шы ня Са ю за пісь-

мен ні каў Бе ла ру сі Мі ка лай 

ЧАР ГІ НЕЦ лі чыць, што нель га 

за кры ваць вяс ко выя біб лі я тэ-

кі. І хоць праб лем у дру кар-

скай спра ве ня ма ла, што год 

Са юз пісь мен ні каў вы дае да 

300 кніг. Мно гія пе ра кла да юц-

ца на за меж ныя мо вы. Так-

са ма стар шы ня Са ю за пісь-

мен ні каў іні цы юе ўша на ван не 

бе ла рус кіх твор цаў у на звах 

ву ліц і ма ну мен тах.

Па пу ля ры за цы яй пісь мен-

ні каў зай ма юц ца і пры ват ныя 

вы да вец твы. На прык лад, 

вы да вец тва Але ны Ха хол 

да Дня пісь мен ства пад рых-

та ва ла паш тоў кі з вы ява мі 

пісь мен ні каў, якія ро дам са 

Сло нім ска га ра ё на. У іх лі-

ку Алег Лой ка, Іван Чыг рын. 

Вы ні кам су пра цоў ніц тва з 

му зе ем Ада ма Міц ке ві ча ста-

ла кні га мяс цо ва га аў та ра. 

Вы дан не, по сло вах Але ны, 

ка рыс та ец ца па пу ляр нас-

цю як ся род да рос лых, так 

і школь ні каў. Зу сім ня даў на 

вы да на се рыя кніг мяс цо вай 

пісь мен ні цы Ла ры сы Ан то на-

вай, яе фі ла соф скія вер шы.

Што да ты чыц ца свя та, то 

мяс цо вая жы хар ка Ан фі са 

вы ка за ла слуш ную дум ку: 

та кія фес ты ва лі важ ныя для 

бу ду чых па ка лен няў. Бо для 

па пу ля ры за цыі кні гі да лу ча-

ец ца шмат ін шых ці ка вых 

па дзей: такіх, як кан цэр ты з 

удзе лам вя до мых вы ка наў-

цаў — на фес ты ва лі вы сту пі-

лі гур ты «Бе ла ру сы», «Чыс ты 

го лас», «Лі ты та лер», спя вак 

Пётр Ял фі маў. Пра ца ва лі роз-

ныя пля цоў кі, у тым лі ку дзі-

ця чыя. У го ра дзе рас кі нуў ся 

са праўд ны «гаст ра на міч ны 

пра спект», прай шлі спар тыў-

ныя спа бор ніц твы. Доб рым 

на па мі нам пра свя та ста не і 

по стаць ста ра жыт на га пра ві-

це ля, асвет ні ка Льва Са пе гі, 

пра яко га мно гія да гэ та га ча-

су, маг чы ма, ні чо га не ве да лі. 

Да рэ чы, пісь мен нік і ме цэ нат 

Ва ле рый Ка за коў пе ра даў 

Гро дзен шчы не ра ры тэт ны 

асоб нік Ста ту та 1588 го да, які 

ўба чыў свет у 1916 го дзе.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

Фота БелТА.

На мес нік прэм' ер-мі ніст ра Бе ла ру сі Ігар ПЕТ РЫ ШЭН КА:

— За 26 га доў фес ты валь на быў свае тра ды цыі. Ра-
зам з тым што год з'яў ля ец ца неш та но вае і ці ка вае. 
Сё ле та — гэ та квэст «Код Са пе гі», які аб' яд наў дзе сяць 
па мят ных мес цаў го ра да. Ак ты ві за ва ны ту рыс тыч ны па-
тэн цы ял Сло нім шчы ны. На прык лад, пры цяг ну та ўва га да 
Жы ро віц ка га ма нас ты ра, які на ле та ад зна чыць 500-год-
дзе. Мы так са ма ба чым, як змя ніў ся Сло нім, ад на ві ла ся 
інф ра струк ту ра. Гэ та доб ра, што Дзень бе ла рус ка га пісь-
мен ства па ста ян на змя няе пра піс ку. На ступ най ста лі цай 
свя та ста не го рад Бя лы ні чы. Мы ў кож ным кут ку кра і ны 
па він ны ства рыць кам форт ную ат мас фе ру і ў пла не бы-
ту, і ў пла не куль ту ры. Важ на, каб лю дзі га на ры лі ся сва і мі 
род ны мі мяс ці на мі.

На мес нік прэм' ер-мі ніст ра Бе ла ру сі Ігар ПЕТ РЫ ШЭН КА 
і намеснік кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта Андрэй КУНЦЭВІЧ.

Брэст чы на ад свят ка ва ла 
аб лас ныя да жын кі 

ў Ру жа нах
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СЛО НІМ: СВЯ ТА Ў ХА ТУ!СЛО НІМ: СВЯ ТА Ў ХА ТУ!

Пе ра мож ца мі лі та ра тур на га кон кур-

су, у якім пры ня ло ўдзел ка ля 

70 аў та раў, ста лі шэсць твор цаў. 

Уз на га ро ды ўру чы лі мі ністр ін фар-

ма цыі Бе ла ру сі Аляк сандр Кар лю-

ке віч, стар шы ня Са ю за пісь мен ні каў 

Бе ла ру сі Мі ка лай Чар гі нец і стар шы-

ня жу ры кон кур су Іван Са вер чан ка.

Та кім чы нам, у на мі на цыі «Най леп шы 

збор нік паэ зіі» прэ мію атры маў Мі ко ла Ма-

ляў ка за збор нік «Сла неч нік». Най леп шай 

кні гай про зы пры зна ны збор нік апа вя дан няў 

і апо вес цяў «Ге ній» Але га Жда на, які вя до-

мы пад псеў да ні нам Алег Пуш кін. Гіс та рыч-

нае эсэ Вік та ра Хур сі ка «Vаlе» пра лёс Маг-

да ле ны Ра дзі віл ста ла най леп шым тво рам 

пуб лі цыс ты кі. У на мі на цыі «Най леп шы твор 

лі та ра тур най кры ты кі і лі та ра ту раз наў ства» 

прэ мія ў Свят ла ны Ка ляд кі, якая прад ста ві-

ла на кон курс «Лі та ра ту раз наў чую тэ о рыю 

паэ тыч най эмо цыі». Най леп шым тво рам для 

дзя цей і юнац тва пры зна ны кні гі ўра джэн-

ца Сло нім шчы ны Ула дзі мі ра Ягоў дзі ка (на 

фота). Яго га лоў ныя чы та чы — дзе ці ма лод-

ша га і ся рэд ня га школь на га ўзрос ту. На мі на-

цыя «Дэ бют» ста ла зор най для Ста ні сла вы 

Умец. Жу ры ад зна чы ла яе ра ман у жан ры 

фэн тэ зі «Сэр ца Са кры».

У Дзень бе ла рус ка га пісь мен ства так-

са ма ўзна га ро дзі лі пе ра мож цаў кон кур су 

ся род СМІ, якія асвят ля лі гэ та свя та. Ся род 

най леп шых — ка рэс пан дэнт лі та ра тур на-

га што тыд нё ві ка «ЛіМ» Вы да вец ка га до ма 

«Звяз да» Сяр гей Чыг рын.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

У тэ муУ тэ му Пад час Дня бе ла рус ка га пісь мен ства 
ўру чы лі На цы я наль ную лі та ра тур ную прэ мію

Кіраўнік Гродзенскай вобласці Уладзімір КРАЎЦОЎ.


