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На пя рэ дад ні між на род на га жа но ча га 
свя та ка рэс пан дэнт «МС» па бы ваў 
у Шу мі лін скім ра ё не, што на Ві цеб шчы не, 
каб рас ка заць аб іні цы я тыў ных і 
не раў на душ ных жан чы нах, якія на 
роз ных па са дах вы кон ва юць служ бо выя 
аба вяз кі не толь кі дзе ля зар пла ты, 
спра ва зда чы, ста жу і па доб ных 
рэ чаў — у іх, як ка жуць, «во чы га раць», 
шмат ідэй, пла наў, па ста ян на неш та 
пры дум ва юць, каб лю дзям ва кол бы ло 
ці ка вей, утуль ней, і са мі ж рэа лі зу юць ідэі, 
вы ву ча юць по пыт ту тэй шых, шу ка юць 
кры ні цы фі нан са ван ня...

Да ста рэй шы ны... па ры бу!
У Баш неў скай вяс ко вай біб лі я тэ цы Шу-

мі лін скай цэнт ра лі за ва най біб лі я тэч най 
сіс тэ мы пра цуе Ала СА ФОН ЧЫК. У гэ тай 
не вя ліч кай біб лі я тэ цы ка ля трох сот чы та-
чоў, што па раў наль на шмат.

На пэў на, ін шая і вы да ва ла б спа кой на 
кні гі. Ну, на пэў на, пра во дзі ла б ве ча ры ў 
го нар паэ таў і пісь мен ні каў. Але та кое — не 
пра гэ тую жан чы ну. Пад час раз мо вы яна 
вель мі эма цы я наль на зна ё мі ла з уста но-
вай куль ту ры і рас каз ва ла, што сю ды пры-
хо дзяць не толь кі па кні гі. Мно гіх цяг не 
аб мер ка ваць на ві ны, прос та па га ва рыць 
ці па ра іц ца.

Ці ка ва, што да та го, як стаць біб лі я тэ ка-
рам, су раз моў ні ца пра ца ва ла ка ля 15 га доў 
у мяс цо вай гас па дар цы — га лоў ным ве тэ-
ры нар ным ура чом. А ў «хра ме кніг» — ка ля 
17 га доў. Біб лі я тэ кар з'яў ля ец ца ста рэй шы-
най на се ле на га пунк та. Ка неш не, вяс коў-
цы заў сё ды ад но ў ад на го як на да ло ні, а 
ста рэй шы на ве дае, як той ка заў, усё і пра 
ўсіх яшчэ больш. І ста ра ец ца, каб вяс ко выя 
лю дзі маг лі ці ка ва пра вес ці воль ны час. 
На прык лад, на ро ду па да ба юц ца ве ча ры-

ны, якія вель мі на гад ва юць тэ ле пе ра да чу 
са вец ка га ча су «Ад усёй ду шы». У пры-
ват нас ці, яе ге ро ем стаў вя до мы мяс цо вы 
жы хар Ле а нід Па га рэль скі.

— Ён доў гі час кі ра ваў сель ска гас па дар-
чай ар га ні за цы яй. І не каль кі па ка лен няў 
вяс коў цаў удзяч ныя яму за тое, што вель-
мі кла па ціў ся аб пад на ча ле ных, мно гім 
без пе ра больш ван ня даў пу цёў ку ў жыц-
цё. Бы ва ла, і пе ра вы хоў ваў тых, хто гэ та га 
за слу гоў ваў. Яму ўжо 77 га доў. Але вель мі 
жва вы, лёг кі на пад' ём, ах вот на дзе ліц ца 
во пы там з ця пе раш ні мі аг ра ры я мі. Пас ля 
ве ча ры ны, пры све ча най яму, пад ня ўся з 
крэс ла клу ба і... рас пла каў ся сціп лы мі муж-
чын скі мі сля за мі. Ска заў, што та кое па важ-
лі вае стаў лен не за тое, што ён зра біў для 
зем ля коў, шчы рыя сло вы ўдзяч нас ці, па-
жа дан ні да бры ні да дуць яму яшчэ больш 
сіл, — згад вае су раз моў ні ца.

Вяс ко вая дзят ва вель мі па ва жае ста рэй-
шы ну за тое, што яна з імі «на ад ной хва лі» 
не толь кі ў біб лі я тэ цы. Ала Ва лян ці наў на 
ар га ні зуе па хо ды з края знаў чым ухі лам. 
А яшчэ хлоп чы кі і дзяў чын кі з за да валь-
нен нем да па ма га юць вы ра шаць «рыб ныя 
пы тан ні». По бач з біб лі я тэ кай — во зе ра. 
З вок наў ва да ём, да яко га не каль кі дзя-
сят каў мет раў, доб ра ві даць.

Муж біб лі я тэ кар кі — за яд лы ры бак. Для 
школь ні каў ар га ні зоў ва юць свя ты юш кі, на 
якіх тыя ву чац ца ку ха рыць, а за тым яны і 
сва я коў ву чаць.

І «ве жа вая» пля цоў ка
У Баш неў скай ба за вай шко ле ма тэ ма ты-

ку вы кла дае вяс ко вая эн ту зі яст ка Ма ры-
на АЛЯК СЕ ЕН КА. Пра цуе тут ужо амаль 
35 га доў і ні ко лі не ха це ла змяніць месца 
жыхарства.

Ма ры на Ры го раў на ро дам з Па стаў-
шчы ны, а ў Шу мі лін скі ра ён пе ра еха ла, 
ка лі вый шла за муж. Жан чы на ніколі не 

застаецца  раў на душ най і хо ча, каб сло вы 
пра па вы шэн не якас ці жыц ця і ра бо ты бы лі 
не прос та пры го жым ло зун гам. Яна не раз 
да каз ва ла, што пры жа дан ні, на стой лі вас ці 
мож на на са мрэч го ры звяр нуць. І не да хоп 
гро шай — веч ная праб ле ма, але пры жа-
дан ні іх знай сці не так ужо і скла да на.

На прык лад, жан чы на ста ла іні цы я та-
рам та го, каб на но вым уз роў ні ў сель скай 
шко ле бы лі ар га ні за ва ны за ня ткі фіз куль-
ту рай і спор там. У вы ні ку ўсё атры ма ла ся. 
Вяс коў цы вый гра лі кон курс са цы яль ных 
пра ек таў і змаг лі ку піць аб ста ля ван не для 
спар тыў най за лы шко лы. Ры эл тар ская кам-
па нія пе ра вя ла 1600 руб лёў, для та го каб 
школь ні кам на бы лі лы жы і спар тыў нае 
адзен не, па лат кі для па хо даў...

Вяс ко вая жы хар ка так са ма бы ла ад ным 
з аў та рам ідэі ар га ні за ваць пля цоў ку для 
ад па чын ку зем ля коў. Іні цы я ты ва «Ве жы 
LІVE» атры ма ла пад трым ку і доб ры гра-
мад скі рэ за нанс.

Ра зам са стар шы нёй сель ска га Са ве та 
дэ пу та таў Аляк санд рам Дзміт рэн кам, ста-
рэй шы най аг ра га рад ка Алай Са фон чык і 
ін шы мі іні цы я тыў ны мі людзь мі на бе ра зе 
во зе ра Бу да весць доб ра ўпа рад ка ва лі зо ну 
ад па чын ку. Пра вя лі там жа «Фес ты валь 
ва ды».

— Вяс коў цы роз ных уз рос таў на во дзі лі 
па ра дак, ак тыў на бра лі ўдзел у ства рэн ні і 
ўста ноў цы так зва ных ма лых ар хі тэк тур ных 
фор маў, па ка зе твор чых ну ма роў і г. д. 
І ця пер куль тур ны ад па чы нак на све жым 
па вет ры вель мі па пу ляр ны ся род ту тэй-
шых, — згад вае яна.

На стаў ні ца так са ма рас пра цоў вае ве-
ла сі пед ныя эк скур сіі. На тхняе школь ні каў 
і іх баць коў зай мац ца твор час цю, упры-
гож ваць не толь кі ўста но ву аду ка цыі, але 
і род ны край. Між ін шым, яна — на мес нік 
стар шы ні праў лен ня гра мад скай ар га ні за-
цыі «Экабум». Ся род ін ша га со чыць з вуч-

ня мі за ста нам ва ды ў пры ват ных ка ло дзе-
жах, вы ву чае рэ кі і азё ры...

Ле та пі сец сель са ве та
А стар шы ня Міш ня віц ка га сель ска-

га Са ве та дэ пу та таў, ад на го з вась мі 
ў ра ё не, Га лі на ЗЯ ЗЮЛЬ КА, з аду ка цы і 
вы клад чык бія ло гіі, у воль ны час зай ма-
ец ца вы пус кам ін фар ма цый на га бю ле тэ ня 
«Рэ ха па дзей».

Дзя ку ю чы ёй што год вы хо дзіць не каль кі 
ну ма роў вы дан ня ты ра жом ка ля трыц ца ці 
эк зэмп ля раў — ле та піс сель са ве та.

Кі раў нік ула ды пяр віч на га тэ ры та ры яль-
на га ўзроў ню ў той жа час ка ля шас ці га-
доў з'яў ля ец ца рэ дак та рам. У ну ма рах — не 
толь кі на ві ны: ёсць шмат ці ка вай ін фар ма-
цыі пра мі ну лае. На прык лад, пра тое, што 
ў 1864-м у Міш ня ві чах ад кры лі цар коў на-
пры ход скую шко лу на со рак на ву чэн цаў. 
У ёй бы ло ўся го тры кла сы. У 1910-м ад кры лі 
яшчэ 4-ы і 5-ы. У вёс цы Бар су чы на так са ма 
бы ла шко ла з ча тыр ма кла са мі.

— У 1922 го дзе на тэ ры то рыі сель са ве та 
бы ло ўжо сем школ пер шай сту пе ні і ад-
на — дру гой сту пе ні. Так са ма бы лі ад кры-
ты біб лі я тэ ка і ха та-чы таль ня, — рас каз вае 
Га лі на Ула дзі мі ра ўна.

А ў 1924 го дзе тут бы лі ар га ні за ва ны 
кал га сы «Пра грэс» і «Трак тар». У 1930-м 
яны аб' яд на лі ся ў ад ну ка му ну, якая іс на-
ва ла да 1934-га.

Дэ пу тат так са ма пі ша гу ма рэс кі і рас-
ка зы. З вя лі кім ін та рэ сам яна ар га ні зуе 
роз ныя куль тур ныя ме ра пры ем ствы для 
вы бар шчы каў. Упер шы ню ў ра ё не ар га-
ні за ва лі свя та 100-га до ва га юбі лею сель-
са ве та. Каб у сцэ на рыі ме ра пры ем ства не 
прапусціць важ ных па дзей з ба га тай гіс то-
рыі, яна шмат ча су пра ца ва ла ў ар хі вах.

Ак ты віст ка лі чыць, што ў ад мі ніст ра-
цый най адзін кі вя лі кі ту рыс тыч ны па-
тэн цы ял. У за каз ні ку больш за со рак ві-
даў пту шак; не за хо дзя чы да лё ка ў лес, 
мож на ўба чыць мядз ве дзя, рысь. Ба ло ты 
заказніка вя до мыя да лё ка за ме жа мі Бе-
ла ру сі. Шу мі лін скі ра ён мае доб рую сла ву 
і дзя ку ю чы ва лу нам: тут зна хо дзіц ца са мы 
вя лі кі ў кра і не.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.
Фо та аў та ра і з аса біс та га ар хі ва 

ге ра інь пуб лі ка цыі.

У экс па зі цыю ўвай шлі 
16 ра бот, а так са ма пры-
ла ды, які мі ка рыс таў ся 
пры іх ства рэн ні май стар 
пі раг ра фіі Ігар Ка пер скі. 
Трэ нер па сам ба і дзю до 
СДЮ ШАР Ігар Ула дзі мі-
ра віч больш за 35 га доў 

ад даў свай му твор ча му 
за хап лен ню і фак тыч на 
зра біў яго дру гой пра фе-
сі яй. У аса біс тай ка лек цыі 
мас та ка пом ні кі ар хі тэк ту-
ры і пры го жыя края ві ды 
род най зям лі, парт рэ ты вя-
до мых лю дзей, біб лей скія 

сю жэ ты — звыш 70 ра бот. 
Ас тат нія, а іх больш за сот-
ню, зна хо дзяц ца ў му зе ях 
і пры ват ных ка лек цы ях у 
Бе ла ру сі і за мя жой. Як ад-
зна чыў пер шы на мес нік 
стар шы ні Жо дзін ска га 
рай вы кан ка ма Сяр гей 
КО НАН, та кое пры знан-
не бе ла рус ка га май стра 
свед чыць пра за па тра-
ба ва насць гэ та га кі рун ку 
мас тац тва: «Ігар — ча ла век, 

які прак ты куе пі раг ра фію і 
мо жа ву чыць ёй ін шых. 
Яго ра бо ты ма юць вя лі кую 
мас тац кую каш тоў насць, і 
для на шай пля цоў кі вя лі кі 
го нар раз мя шчаць іх».

Як пла ну ец ца, га ле рэя 
бу дзе пе ры я дыч на аб наў-
ляц ца. Ужо ў са ка ві ку на 
зме ну га рад скім пей за жам 
прый дуць парт рэ ты вя до-
мых асоб — спарт сме наў і 
трэ не раў, гра мад скіх і па-

лі тыч ных дзея чаў, лю дзей 
мас тац тва, а ў перс пек ты-
ве, па вод ле слоў ды рэк та-
ра Жо дзін ска га края знаў-
ча га му зея Дзміт рыя Мі ні-

ча, за пра шаць да ўдзе лу ў 
вы стаў цы бу дуць мас та-
коў-пі рог ра фаў з роз ных 
кра ін.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

МА ЛЯ ВАЦЬ АГ НЁМ
Адзі ная ў кра і не га ле рэя пі раг ра фіі ад кры ла ся ў Жо дзі не
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«Экаарт», ма ля ван не аг нём, аль бо, пра сцей ка жу чы, 
вы паль ван не па дрэ ве: у Жо дзін скай кар цін най га ле рэі 
ў лю тым па ча ла пра ца ваць но вая вы ста вач ная за ла — 
пі раг ра фіі. На сён ня яна пер шая і адзі ная ў Бе ла ру сі.

ШТО ПА ГЛЯ ДЗЕЦЬ


