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Многія ведаць пра шасціфігур
ныпомнікуЖодзіне,якіназываюць
Манументам у гонар маціпатрыёткі
Купрыянавай.Правобразаміягосталі
АнастасіяФамінічнадыпяцёраяесы
ноў,якіязагінулінафрантахВялікай
Айчыннайвайны.Наймалодшыюнак,
які ўвасоблены ў бронзе бліжэй да
матулі, з аглядкай, развітальнымпо
глядамсыходзіцьадяе—гэтайёсць
Пётр.75гадоўнядаўнаспоўнілася з
часугераічнайгібеліПятраІванавіча,
якому пасмяротна было прысвоена
званнеГерояСавецкагаСаюза.

Усуботу,2лістапада,прадстаўні
кі дыпмісій Беларусі ды Расіі ў Лат
віі, Ліепайскай беларускай грамады
“Мара”, Скрундскага самакіравання,
пошукавікі,мясцовыяжыхарынавай
сковыхбрацкіхмогілкаххутараЛіекні
ўшанаваліпамяцьГероя.

Нарадзіўсяж беларус у 1926 годзе
ўЖодзіне, змая43гапаліпень44га
быўсувязным,затым—кулямётчыкам
партызанскайбрыгады“Разгром”.Быўі
разведчыкам,падрыўніком,удзельнічаў
уразгромахварожыхгарнізонаў.Уліпе
ні 44га, каліЧырвоная армія выгнала

фашыстаў з Беларусі, Купрыянаў сы
шоўдобраахвотнікамнафронт.А2ліс
тападаўтойжагодубаяхпаліквідацыі
акружанайфашысцкайгрупоўкіўПры
балтыцыпагеройскузагінуў:грудзьмі
закрыўамбразуруварожагадзота.

Памятнаяімпрэзадоўжыласяйна
месцы гібелі Пятра Купрыянава, дзе
ўсталяванымемарыяльныкамень.Пра
яголетась,каліадзначаліназгаданых
брацкіхмогілках74югадавіну зча
сугібеліГероя,даведалісяактывісты
суполкі “Мара”. Ім расказаў пра тое

Сяргей Пятроў, кіраўнік пошукавага
цэнтра“Либава”дыінтэрнэтпартала
“НашаПобеда.LV”.БеларусызЛіепаі
загодпрывялімесцаўпарадак,плану
юцьдаглядацьінадалей.Прадстаўнік
“Мары”,грамадскідзеячЛіепаіЮры
Хадаровіч, ускладаючыкветкі да ка
меня,заявіў:беларускаясуполкабярэ
шэфстванадсвяшчэнныммесцам.Ён
падзякаваўзааказануюдапамогуАм
басадзеБеларусіўЛатвіі,гаспадарам
хутараЛідумніекі.

Юры расказаў, як, пачуўшы пра
мемарыяльны камень, актывісты
“Мары”вырашыліпаехацьтуды:гэ
тапарукіламетраўадмемарыялаху
тараЛіекні.Выбралічас,паехалі.Ды
ўбачылі: невялічкі манумент апош
нія гадоў 20 ніхто не даглядае, за
раслоўсётрохмятровымхмызняком.
“Нават ценю сумненняў не ўзнікла
ўнас,штозтымрабіць:самібудзем
прыводзіць усё ў парадак! — згад
ваў Юры.— Абмеркавалі сітуацыю
зсупольнікамі,склаліпландзеянняў
дыўадзінзвыхадныхнамашынах,
з інструментам паехалі на суботнік.
Упершыдзеньвыпілаваліхмызняк,
ачысцілітэрыторыюваколманумен
та.➔ Стар. 6

Нядаўнабеларускаякаманда
вярнуласяззалатымімедалямі
зконкурсупаробататэхніцы
ўДубаі:янапрызнаналепшайсярод
189камандсвету!Цікава:што
хаваецца“закулісамі”
сенсацыйнайперамогі?

Робататэхніка ў Беларусі — модны
занятак.Прычым займаюцца ёй прафе

сіяналы, адзін з якіх— малады мінскі
выкладчык АляксандрФранцкевіч. Як
раз падрыхтаваная ім каманда Robo4U
перамагланаконкурсепаробататэхніцы
йпраграмаванніFІRSTGlobalChallenge
ўДубаі(Аб’яднаныяАрабскіяЭміраты).
Уявіце сабе: лепшая сярод 189 каманд
свету!Дваіхшкольнікаў,траіхстудэнтаў
дыіхтрэнерацёпла,звялікайпашанай
сустракалінаРадзіме.

Як выхоўваюць чэмпіёнаў такога
ўзроўню?Пратоемыгутарылізіхтрэ
нерам.

Дзезнайсцібудучагачэмпіёна?
Яму ўдалося сабраць моцную ка

манду,згуртавацьяе,давесцідаперамо
гі. Аляксандр Францкевіч лічыць, што

мае ўнутранае адчуванне “кандыдатаў
у чэмпіёны”: “Магу навучаць базавым
ведам па праграмаванні, а калі заўва
жаю ў дзіцячых вачах іскрынку, бачу
запал,цікаўнасць,самастойнасць,сама
дысцыпліну—тадызапрашаювучняў
каманду, што рыхтуецца да конкурсаў.
Вельміважнаясамадысцыпліна:унасна
заняткі,напрыклад,ніхтонеспазняецца.
Падрыхтоўкадаконкурсаўпатрабуевя
лікіх высілкаў, шмат часу. Але многія
маевучніўсюдыпаспяваюць”.

Галоўная пляцоўка, дзе шліфуюц
ца таленты,— у лабараторыі кампаніі
Іtransіtіon, міжнароднага пастаўшчыка
ІТрашэнняўіпаслуг.Тамёсцьцэлыка
бінет,уякімзбіраюцьробатаў.Заўсёды
адчыненыдляхлопцаўідзверыРэспуб

ліканскагарэсурснагацэнтраадукацый
най робататэхнікі Беларускага дзярж
педуніверсітэта імя Максіма Танка:
там Францкевіч працуе выкладчыкам.
➔ Стар. 8 
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рытмычасу

Ма лод шы сын Анас та сіі Куп ры я на вай
меркаваННе

выбіралілепшых
ПадведзенывыніківыбараўуПалату
прадстаўнікоўНацыянальнага
сходуБеларусі

Мнепашчасцілабыцьміжнароднымназіраль
нікамадСадружнасціНезалежныхДзяржаў.Мы
зрабілі выснову: выбары былі дэмакратычныя,
легітымныя, адпавядаюць заканадаўству Бела
русі.Прайшлі ў спакойнай абстаноўцы.Выбар
шчыкі актыўна галасавалі, зацікаўленавыбіралі
лепшых.Загадзяведалікандыдатаў,боправедзе
навялікаяработапамесцыжыхарства.

Міжнародныя назіральнікі ад СНД працава
ліўГомельскайсельскайвыбарчайакрузе№37,
у складзе якой73участкі.Старшыня акруговай
выбарчайкамісііЛарысаЛеглікпрапанавалана
ведацьлюбыз іх.Прадаступнасць,адкрытасць
любогаўчасткагаварылійнапрыёмеўаблвыкан
каме.Нашагрупанаведала10участкаў.Усюды—
дзелаваяабстаноўка,святочнынастрой.Участкі
забяспечаныўсімнеабходным,вывешанаінфар
мацыя пра кандыдатаў, галасаванне праходзіла
свабодна.Накожнымучасткуёсцьназіральнікі.
На адным, бачылі, віншавалі дзяўчынувыбар

шчыцу, якая
г а л а с а в а л а
ў п е р шы ню .
На другім —
сустрэліся з
Героем Сацы
я л і с т ы ч н а й
Працы,дырэк
тарам прад
п р ы е м с т в а
“ Б р ы л ё в а ”
АркадземКоб
русевым.Доб
рыя ўражанні
пакінулі са

наторыі“Машынабудаўнік”,“Чонкі”,дзепалова
гасцей—расіяне.

Мыпабачылі:беларусылюбяцьсваюзямлю,
беражліваставяццадагісторыі,уіхсяброўскае,
братэрскае стаўленне да расіян.Старшыня рай
выканкамаАленаАлексіна,яенамеснікІгарБей
зерзнаёмілінасзраёнам,яныбачацьперспекты
вуягоразвіцця,клапоцяццапражыхароў.

Жадаем Беларусі поспехаў з новавыбраным
складамПалатыпрадстаўнікоў!

МікалайГоласаў,міжнародны
назіральнікадСНД,г.Бранск

Та лен ты і ро ба ты

У Лат віі, на вай ско вых брац кіх мо гіл ках ху та ра Лі ек ні, што ў Нік рац кай во лас ці  
Скрунд ска га краю, уша на ва лі па мяць Ге роя Са вец ка га Са ю за яф рэй та ра Пят ра Куп ры я на ва

ДарогаміПамяЦі

Удзельнікіпамятнайімпрэзыкалямемарыяльнагакаменя
намесцыподзвігуПятраКупрыянава

Манументугонармаці-патрыёткіКупрыянавайуЖодзіне

“Залатая”камандаіяетрэнер

Сустракаюцьназіральнікаў
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узаемнаязацікаўленасць
Пратое,штоБеларусьзацікаўленаўвыбудоў

ванніўзаемапаважлівага,добрасуседскагадыяло
гузЕўрапейскімсаюзам,АляксандрЛукашэнка
заявіўнасустрэчызміністрамізамежныхспраў
ШвецыіАнЛіндэіФінляндыіПеккамХаавіста.
Прэзідэнтпавіншаваўгасцейзновыміпрызначэн
нямінавысокіяпасадыўсваіхдзяржавахіадзна
чыўважнасцьтагофакту,штоіхвізітпраходзіць
менавітацяпер,паслязаканчэннянашыхпарла
менцкіхвыбараў.АляксандрЛукашэнканагадаў,
штоБеларусь вельмі зацікаўленаў выбудоўван
ніўзаемапаважлівых,добрасуседскіхадносінне

толькі з Еўрапейскім саюзам, але і зШвецыяй,
Фінляндыяйякдзяржавамі.КіраўнікБеларусіад
значыў,штоўнашыхагульныхінтарэсахтое,каб
рэгіёнстаўаазісамміру,спакоюдыросквіту:“Гэ
тагалоўнае.Будзегэта—будзембагатыя,будуць
нашынародыжыцьнармальна.Калінебудзеспа
кою,калімыўвесьчасбудземспрачаццаі,недай
Бог,пачнуццасутыкненні,якнаўсходзеУкраіны,
тонебудзешчасцядлянашыхнародаў.Менавіта
дагэтагамыімкнемся,фармулюючысваемірныя
ініцыятывы і прасоўваючы ідэі, скіраваныя на
зніжэнненапружанасцідыўмацаваннедобрасу
седства.Відавочна,штотакіяпадыходыблізкіяі
вам.Нездарматакзванаяразрадкаў1970ягады
атрымаланазву“Хельсінкі”.

АляксандрЛукашэнкападзякаваўАнЛіндэза
ініцыятывусумеснагазфінскімкалегамвізіту.На
сустрэчыабмяркоўвалісякірункідалейшагаўза
емадзеянняміж краінамі.Прэзідэнт прапанаваў
гасцямразампадумаць,якпрыдацьновыімпульс
развіццюадносінБеларусізусёйПаўночнайЕў
ропай:“БудземрадыбачыцьуМінскувасразам
зкалегамізНарвегіі,Даніі,Ісландыі.Гатовыаб
меркавацьусепытанні,якіявасцікавяць”.
рэканструкцыя—
знакпрымірэння

Больш за 1000 рэканструктараў з Беларусі,
Расіі,Польшчы,Францыіпаўдзельнічалі ўміж
народным фестывалі “Бярэзіна 2019”. Ён пры
свечаны207йгадавінепадзейрускафранцузкай
вайны1812года.Уінтэрнэце,СМІз’явілісяціка
выяфотарэпартажызваеннагістарычнайрэкан
струкцыібітвынаБярэзіне.

Фестывальзгістарычнайрэканструкцыяйпе
раправыфранцузкіхвойскаўцеразБярэзінуўжо
стаўсвоеасаблівымбрэндамБарысаўскагараёна.
Асноўныяімпрэзыпрайшлі23і24лістападаўго
радзе,атаксамаўгістарычнымкомплексе“Бры
лёўскаеполе”.Фішкайгэтагагодастала—пас
ля“бітвы”набатарэях—перасячэннеБярэзіны
ўплаў.Гэта,казаліарганізатары,ідэяфранцузаў:
яны выказаліжаданне ўшанаваць подзвігфран
цузкіхпантанераў.Яквядомазгісторыі,перапра
вуцераз ракунаводзілі 400пантанераўпрывя
лікіммарозе—мінус23 градусы.Тадывыжыў
толькіадзінзіх.Арганізавацьзімовызаплыўсё
летадапамагалаБеларускаяфедэрацыягартаван
няйспартыўнагазімовагаплавання.

Фестывальстановіццаўсёбольшмаштабным.
Гэтаяімпрэза—данінапавагінашымпродкам,а
таксама й знак прымірэння нашчадкаў тых, хто
праліваў кроў у даўніх бітвах. І ўрок нам усім:
лепшжыцьуміры, каб такія гульні заставаліся
толькігульнямі,ваеннагістарычнымшоу.

Кніга, нагадаем, выйшла ў выда
вецтве “Беларуская Энцыклапедыя
імя Петруся Броўкі” летам 2019га.
Ібылападараванаянапачаткужніў
ня Прэзідэнту Узбекістана Шаўкату
Мірзіёеву, калі ён упершыню з афі
цыйным візітам наведаў Беларусь.
А24кастрычнікаўмінскайкнігарні
“Светач”згаданаевыдавецтваправя
ло прэзентацыю энцыклапедычнага
выдавецкага праекта— так названа
выданнеўпрэсрэлізе.Уімпрэзепаў
дзельнічалійпрадстаўнікіМінінфар
мацыі,АмбасадыУзбекістанаўБела
русі,аўтарыпраекта,ветэраны.

Кніга падае шмат цікавых звес
так.Мы даведваемся, што ўраджэн
цы Узбекістана былі сярод абарон
цаў Брэсцкай крэпасці, удзельнічалі
ў партызанскім і падпольным руху,
вызвалялі Беларусь. Многія ўзбекі
станцы за гераізм і мужнасць, пры
тым праяўленыя, удастоены звання
ГерояСавецкагаСаюза.Удзячныяна
шчадкі павінны памятаць і пра тое,
што тысячы воінаўузбекістанцаў
навечна засталіся ў беларускай зям
лі. На прэзентацыі гаварылі: у Бе
ларусіпамяцьправайну—святая.
Імёнамі мужных салдат і афіцэраў
зУзбекістана,чыелёсыпаядналіся
з нашай зямлёй, названы вуліцы, ім

пастаўленыпомнікі,
ёсцьадпаведныяме
марыяльныя дошкі,
магілы іх дагледжа
ныя.

У кнігу, гавары
лі аўтары праекта,
упершыню ўклю
чаны імёны больш
за 1000 воінаў, якія
прызваныя былі з
Узбекістана й загі
нулі на тэрыторыі
Беларусі ў гады
вайны. “Зроблена
важная, надзвычай

неабходная сумесная справа, — лі
чыць дарадца Амбасадара Узбекі
станаўБеларусіДаніярАбідаў.—І
мыўдзячныўсім,хтопаўдзельнічаў
у працы. Братэрства, загартаванае
ў агні— гэта вялікая каштоўнасць.
Напрэзентацыіў“Светачы”тоепа
цвердзіў ветэран вайны, палкоўнік
уадстаўцыМіхаілШашкоў.Ёнрас
казаў, што ў вайну быў сяржантам,
камандаваўартразлікам,іўягопад
началенніаказаўсясалдатузбек.Ка
лінаводчыкгарматызагінуў,ёнсам
прапанаваўягозамяніць.Ідзякуючы
нашаму земляку разлік змог адбіць
усеатаківорага”.

Кнігу “Победа одна на всех. Бе
ла русь–Узбекистан” ,
па словах дыпламата,
прапанаваў стварыць
сумесна дырэктар вы
давецтва “Беларуская
энцыклапедыя імяПет
руся Броўкі” Уладзімір
Андрыевіч—цяпер
ёнпрацуе

ўМінінфармацыі.Надпраектампра
цаваліўзбекскіядыбеларускіянаву
коўцы.Выкарысталівялікімасіўма
тэрыялаў з беларускага Дзяржмузея
гісторыі Вялікай Айчыннай вайны,
з Узбекістана дасылалі матэрыялы.
А праца прадаўжаецца: “Дапоўне
ныварыянткнігіпавіненз’явіццада
75годдзяПерамогі.Такіпунктёсцьу
насуПланенамераўуМіжурадавай
камісіі.Гэтабудзесумеснаевыданне
навукоўцаўгісторыкаў Акадэміі на
вукУзбекістанаіНАНБеларусі—па
двааўтарызкожнагабоку.Таксупра
цоўнічаюць акадэмічныя Інстытуты
гісторыі”.

ІванІванаў

кола дзён
састужкіНавіН

ПадрыхтаваўІванЖдановіч
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Га ла сы з Бе ла ру сі чу юць ва Уз бе кі ста не
ДыялогсяБроў

упершынюграмадзяне
узбекістана,якіяжывуцьунашай
краіне,змогуцьпаўдзельнічаць
увыбарах,якіяпройдуцьухуткім
часенаіхроднайзямлі

Нашы чытачы, напэўна, памята
юць нядаўнюю публікацыю “Подз
віг на правым беразе Сажа” (ГР,
11.10.2019). У ёй ішла гаворка пра
тое, як у Лоеўскім раёне Беларусі
ўшаноўваюцьпамяцьпрагерояў,якія
вызвалялі нашу зямлю ад нямецкіх
захопнікаўвосенню1943года.Больш
за 10 тысяч савецкіх воінаў загінула
тады,фарсіруючырэкіСожіДняпро,
сяродіх—сотніўраджэнцаўУзбекі
стана.Утыхжорсткіхбаяхвызначыў
сямаладыўзбекскіхлопецДжурахан
Усманаў:ямубылопрысвоеназванне
ГерояСавецкагаСаюза.69ястралко
ваядывізія, у якойДжураханмужна
ваяваў,якразбыласфармаванаўТаш
кенце йЧырчыку. І ў часе нядаўняй
сустрэчы,грунтоўнайгутаркіздарад
цамАмбасадыУзбекістанаўБелару
сіДаніярамАбідавымгаварылімый
пратое,якувекавечыцьда75годдзя
Перамогіпамяцьпраподзвігівоінаў
узбекаў, ураджэнцаў Узбекістана на
беларускайзямлі.

Адназтакіхважныхспраў—кніга
“Победаоднанавсех.Беларусь—Уз
бекистан”.УразмовеДаніярТаджы

евічзвярнуўнашуўвагуйнаважную
навіну ўжыцці сучаснагаУзбекіста
на:дружалюбнаякраінарыхтуеццада
выбараў.22снежнябудуцьвыбіраць
дэпутатаў у мясцовыя кенгашы (са
веты) і ў Заканадаўчую палатуОлій
Мажліса (Парламента) Узбекістана.
УпершынюпрыАмбасадзеУзбекіста
на ў Беларусі арганізаваны выбарчы

ўчастак.“Такоерашэннепрынята,каб
забяспечыць канстытуцыйнае пра
ваграмадзянУзбекістана—выявіць
сваю волю, — растлумачыў Даніяр
Таджыевіч. — Пры ўсіх дыпмісіях,
урозныхдзяржавахладзяццавыбар
чыя ўчасткі. Сёлета ўпершыню гра
мадзяне Узбекістана, якія жывуць у
Беларусі, змогуць паўдзельнічаць у
выбарах.Старшынявыбарчагаўчаст
ка — Надзвычайны й Паўнамоцны
Амбасадар Узбекістана ў Беларусі
НасірджанЮсупаў,увыбарчайкамі

сіі таксама дыпламаты, прадстаўнікі
Узбекскіхавіяліній,актывістызліку
студэнтаў,якіянавучаюццаўВНУБе
ларусі”.

Складзены спісы выбаршчыкаў
грамадзян Узбекістана, якія жывуць
у розных рэгіёнах Беларусі. Даніяр
Абідаў лічыць: актыўнасць іх будзе
высокай.Бо,растлумачыў,ваУзбекі
станепрынятыновыВыбарчыкодэкс,
вырасла колькасць удзельнікаў вы
барчага працэсу: пазмагацца за мес
цы ў Парламенце змогуць усе пяць
зарэгістраваныхукраінепалітычных
партый. Паводле Выбарчага кодэксу
Узбекістана, кандыдатаў у дэпутаты
вылучаюцьтолькігэтыяпартыі,пры
тымнеменшза30%кандыдатаўпа
вінны складацьжанчыны. “Усепяць
партый бяруць удзел у выбарах на
роўныхумовах,—удакладніўДаніяр
Абідаў.—Пры тымузмоцнены гра
мадскі кантроль, пашыраны паўна
моцтвыінстытутаўграмадзянскайсу
польнасціўходзевыбараў.Азатым,
каб выконваліся ўмовы сумленнага
галасавання,будуцьсачыцьэксперты,
актывістызбольшяк50краін.

ПаедуцьваУзбекістаніназіраль
нікі з Беларусі: запрашэнне ад імя
ЦВКдасланыяпрадстаўнікамПарла
ментаіЦВКБеларусі,палітолагам”.

ІванІванаў

Азір нуц ца і ўспом ніць
Каш тоў ныя вест кі пра тое, як уз бе кі стан цы ў га ды вай ны зма га лі ся з ня мец ка-фа шысц кі мі  
за хоп ні ка мі на тэ ры то рыі Бе ла ру сі, са бра ны ў кні зе “По бе да од на на всех. Бе ла русь–Узбекистан”.

БратыПазБроі

Старонкізкнігі

МіхаілШашкоў,ветэранВялікайАйчыннайвайны,выступаена
прэзентацыікнігі“Победаоднанавсех.Беларусь–Узбекистан”
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Многія чытачы “Голасу Ра
дзімы”,пэўнаж,ведаюць:улю
тым2016гаўВільнюсе,назна
камітайгарыГедыміназдарыўся
апоўзеньгрунту,потым—яшчэ
адзін. Будаўнікам трэба было
неякягоўмацаваць,кабспыніць
далейшуюэрозію.Алепершна
тоемесца,паколькіяноўгіста
рычнайчастцыгорада,прыйшлі
археолагі. А ў хуткім часе, на
пачатку 2017га, СМІ абляцела
сенсацыйная вестка: знойдзены
безыменныя могілкі. Літоўскія
навукоўцы вылучылі гіпотэзу,
штогэта—парэшткізакапаных
пасля пакарання смерцю (ад
ных—павесілі, другіх— рас
стралялі)удзельнікаўПаўстання
1863–1864гадоў.

З канчатковымі высновамі
неспяшаліся.Кабвысветліцьяк
мага большпра знаходкі, уЛіт
ве распачалі карпатлівую працу.
Прычым і беларусы былі ад са
магапачаткуўкурсесправы.Пра
тоенядаўна,18лістапада,насва
ёйінтэрнэтстаронцыўFacebook
паведамляла Міністэрства за
межных спраўБеларусі.Упры
ватнасці,прадстаўнікіАмбасады
БеларусіўЛітве“паветлівымза
прашэннілітоўскагабокунаведа
лімесцаархеалагічныхраскопак
нагарыГедымінаўВільніяшчэў
2017годзе:кабазнаёміццазме
тодыкайраскопакідоказнай
базайінтэрпрэтацыідыідэн
тыфікацыіастанкаўудзельні
каўпаўстання1863–1864га
доў”. Потым быў шэраг
сустрэчбеларускіхдыплама
таўзлітоўскімінавукоўцамі,
экспертамі, якія непасрэдна
кіраваліархеалагічныміпра
цамінагарыГедыміна,пра
цэсамідэнтыфікацыідыгіс
тарычнымі даследаваннямі
парэшткаў.

Беларускі бок паўдзель
нічаў у працыпа ідэнтыфі
кацыі знойдзеных парэшт

каў Кастуся Каліноўскага. Калі
сёлета з Літвы прыйшоў запыт
наатрыманнеўзораўДНКадзі
нага магчымага родзіча кіраў
ніка паўстання па мужчынскай
лініі, Віктара, то да справы
падключыліся Следчы камітэт,
ГенпракуратураБеларусі.Раней
жа, у 2018м, паведамляеМЗС,
Літву наведала афіцыйная гру
пабеларускіх экспертаў зНАН
Беларусі, Дзяржкамітэта судо
вых экспертыз, “у складзе якой
быліархеолагі,антраполагі,суд
медэкспертыймедыкікрыміна
лісты.Быліўсталяваныпрамыя
кантактыпатэмеідэнтыфікацыі
паміжзацікаўленыміведамства
міБеларусідыЛітвы”.Асёлета
ў ліпені супрацоўнікі Следчага
камітэта сумесна з калегамі з
Дзяржкамітэта судовых экспер
тыз правялі ў Свіслачы (Гро
дзенскаявобласць)эксгумацыю
магчымаймагілыВіктараКалі
ноўскага (ёнудзельнічаўупад
рыхтоўцы паўстання, памёр ад
сухотаўу1862м).Улістападзе
Амбасадару Літвы ў Белару
сі былі афіцыйна перададзены
вынікі экспертызы, у тым ліку
ДНК, матэрыялаў з магчымага
пахавання Віктара Каліноўска
га.Такшто,робіцьвысновуМЗС
Беларусі, “пройдзены досыць
доўгійняпростышлях,наякім

мы разам з літоўскімі калегамі
спрабаваліадказацьнапытанні,
якія тычацца нашай супольнай
гісторыі”.

Важна, што Амбасада Бела
русіўЛітвейсёлетапрадаўжа
ла кантакты з літоўскім бокам.
Упрыватнасці, “абмяркоўваліся
арганізацыйнатэхнічныя пы
танні правядзення цырымоніі
перапахавання, а таксама забес
пячэнняпрысутнасцібеларускай
мовы на мемарыяльных дош
ках”. Беларусь атрымала й афі
цыйнае запрашэнне на ўрачыс
тую цырымонію перапахавання
ўдзельнікаў паўстання 1863 го
да.“Сумеснаягісторыяпатрабуе
сумесныхнамаганняў”,—робіц
ца слушнаявысноваўпаведам
ленні МЗС. І такое разуменне
ёсцьуабодвухбакоў.

ДэлегацыюБеларусінаўра
чыстай цырымоніі развітання з
паўстанцаміўзначаліўнамеснік
Прэм’ерміністра Ігар Петры
шэнка.Дзясяткілюдзейзнашай
краіныпрыехаліўВільнюс(бы
лую Вільню, якая раней была
старажытным беларускім гора
дам) самі—каб аддаць даніну
павагі беларусам, літоўцам, па
лякам,штокалісьціразамзмага
ліся за аднаўленне сваёйагуль
найдзяржавы.

Яквядома,усілускладаных
гістарычныхабставінаўРэчПа
спалітаянапрыканцыХVІІІста
годдзя была падзеленая больш
моцнымі суседзямі, перастала
існаваць як дзяржава. “Паў

станне Кастусь
Каліноўскі раз
глядаўнеяксама
мэту, а толькі як
адзіна магчымы
й таму непазбеж
ны ў тагачасных
умовахсродакда
сягнення свабоды
й незалежнасці
Беларусі,” — пі
саў пра кіраўні
ка паўстання да
следчык яго лёсу,
даўніх падзей
ВіктарШалькевіч

(“Беларусь”. Энцыклапедычны
даведнік.—Мн., 1995).Штож,
праз 155 гадоў пасля эшафота
душы палымяных змагароў за
свабодуйнезалежнасць,відаць,
змаглі пераканацца: іх запавет
ныя мары ў нашым часе сталі
яваю.Беларусь,Літва,Польшча
цяпер—незалежныядзяржавы.
Іўсетрыбыліпрадстаўленына
цырымонііперазахаваннянавы
сокімдзяржаўнымузроўні.

Лістападаўскайраніцай,калі
развіднелася, літоўскія й поль
скія вайскоўцы ўрачыста, з ка
лонайганаровайвартынесліпа
рэшткі паўстанцаў у маленькіх

трунах—падбарабанныбой,а
потымізвонзваноўнавежыКа
тэдральнагасабора.Працэсіяру
халасяўхрам,дземеласябыць
жалобнаяцырымонія,іўваходзі
лаўягопадгукіаргана.Першы
мі ўнеслі кіраўнікоў паўстання:
Кастуся Каліноўскага й Зыг
мундаСеракоўскага.Заіміяшчэ
18трун.Іроўнаў9гадзінсабор
адкрыўся для ўсіх, хто прый
шоўразвітаццазпаўстанцамі.З
12гадзінусаборыпачалосяна
бажэнства, якое вёў вільнюскі
арцыбіскупмітрапаліт Гінтарас
Грушас. Пазней праз увесь го
рад жалобная працэсія рушыла
намогілкіРасу:адзінзнайвядо
мыхнекропаляўЛітвы.Прытым
парэшткі кіраўнікоў паўстання
везлі на лафетах, іншых — на
катафалках.Пахаваліжгерояўу
капліцы,якуюспецыяльнадзеля

таго адрэстаўравалі. Цяпер гэ
та—месцанацыянальнайпамя
ціЛітвы,ПольшчыйБеларусі.

Пасляслоўе.Неварта,намой
погляд, гаварыць пра выпадко
васць, што паспрыяла “вяртан
ню”герояўунашчас.Небыло
ж выпадковым паўстанне. І ге
роі—небываюцьвыпадковымі.
Можнапрызнаць:мыневедаем,
чаму так адбылося. Можа, ба
лючаерэхаздаўніныгукнулася,
кабнагадацьнам,якоюцяжкаю
дарогайБеларусьішладасвабо
дыйнезалежнасці?Удробязных
спрэчкахпаўсядзённасціпрата
кія“высокіяматэрыі”часаміга

варыцьсаромеемся.А—трэба
памятаць.Ішанавацьпамяцьна
цыянальных герояў, адбудоўва
ючынашуБеларусь.Якшануем,
асабліва напярэдадні 75годдзя
Перамогі, памяць герояў Вялі
кайАйчыннай.Мы збіраемця
пер да юбілею ў мінскі Храм
УсіхСвятыхсвяшчэннуюзямлю
змесцаўіхпахаванняў—атам,
нагарыГедыміна,зямлязчасоў
беларускайВільні “загаварыла”
да нашчадкаў сама. Памятае
церадкізпесні:“Еслибкамни
могли говорить —/ Рассказали
б о мужестве камни…” Даўні
бользвялікіміахвярамізадуша
нагапаўстаннявырваўся,відаць,
непростазглыбіняўзямлі—з
глыбіняў нашай калектыўнай
памяці.Тодавайце—услухаем
ся.Давайце—пачуем.

ІванЖдановіч

сузор’едасведчаных
настаўнікаўпрацуеўрыж
скайбеларускайасноўнай
школеімяянкікупалы

У 2019–2020 навучальным
годзеўРызепаранейшамупра
цуебеларускаяшкола.Ёйдаво
дзіцца быць канкурэнтаздоль
най сярод іншых навучальных
устаноў Латвіі, даваць вучням
трывалыяведы.Яшчэадзінпры
ярытэт,безумоўнавельміважны:
захаванне ў беларускім асярод
ку нацыянальнай ідэнтычнас
ці, свядомасці. Дасягаецца тое
ў першую чаргу праз родную
мову, гульні, песні, паглыблен
не ў бязмежны свет беларускай
культуры,літаратуры.Вядомаж,
далучаюцьвучняўдатакіхкаш
тоўнасцяўбеларускіянастаўнікі,
якіхуРыжскайшколецэлаесу
зор’е.Плённашчыруюцьнаніве
адраджэння беларускагашколь

ніцтва ў Латвіі Марыя Халяў
ская,СвятланаГлавацкая,Свят
лана Сабалеўская, Валянціна
Шатроўская, Наталля Дзірвук,
ЛюдмілаФаміна.Менавіта дзя
куючыімпоўніццашколароднай
гаворкай,дзякуючыім“бруіцца
слоўцасвежаейнепаўторнае”.

СёлетаўРыжскайбеларускай
асноўнайшколеімяЯнкіКупалы
запартыселі18першакласнікаў.
Гэта наша надзея! Вясёлыя, ад
крытыя, кемлівыя — маленькія
купалаўцы. Нам прыемна ўсве
дамляць, што пра рыжскіх пер
шакласнікаў ведае, клапоціцца
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр
Лукашэнка. У прыватнасці, на
шы першакласнікі атрымалі ў
першы дзень вучобы на памяць
кнігу“МаяРадзіма—Беларусь”
адбеларускагаПрэзідэнта.Спа
дзяемся,зернейкілюбовідазямлі
продкаў,цікавасці данашай гіс

торыі,культурыбудуцьгарманіч
нарасціразвіваццаўіхдушах.

Цешаць нас і будучыя вы
пускнікі: дзевяцікласнікі. Со
чымза іхпоспехамідыспадзя
емся,штояныніколінезабудуць
сваіхнастаўнікаў,роднуюмову,
школу, дзе былі зроблены пер
шыя крокі ў Краіну Ведаў. Як
незабываюцьшколувыпускнікі
ГаннаРуканец,ВалерыяЗотава,
МіхасьРабацень,КсеніяСяргей
(яна, дарэчы, сёлета стала сту
дэнткай Беларускага дзяржпед
універсітэта імя Максіма Тан
ка).Спадзяемся,штопразпяць
гадоўдзяўчынапрыйдзеданасу
школумаладойнастаўніцай.

У нас, у рыжскай беларус
кай школе, ведаюць верш Сяр
геяПанізьніка з радком: “Пры
тулак любові, Купалаўскі дом”.
Прысвяціўпаэтсвойтвормузею
Купалаўскаму, і сам тампраца

ваў.Алежіданашага,рыжска
га “Купалаўскагадома”цёплыя
радкістасуюцца,каліразважаеш
пралёс і будучынюадзінайбе
ларускайшколыўЛатвіі.Шмат
чаго прыйшлося перажыць ёй
на шляху. Але школа— жыве,
працуе,знадзеяйглядзіцьубу
дучыню. За тое мне, як былой
дырэктарцышколы,хочаццапа
дзякаваць Анжэле Аляксееўне
Дзмітрыевай,якаяцяпервыкон
ваеабавязкідырэктаркі.

Імкліва бяжыць час. Хутка
ўжойНовыгод.Добраянагода,
каб задумацца над такімі веч
ныміпытаннямі:якмыжывем,
кудырухаемся,штоўдушыма
ем?Рыжскаябеларускаяшкола
імяЯнкіКупалыдапамагаена
стаўнікам, вучням, іх бацькам
прасвятляць адказы на гэтыя
пытанні,жыцьуадзінымрыт
мезгістарычнайБацькаўшчы
най.

ГаннаІванэ,г.Рыга

кола дзён
БеларускімаЦярык

Даў ні боль паўстання
У Віль ню се 22 ліс та па да прай шло пе ра за ха ван не па рэшт каў  
Кас ту ся Ка лі ноў ска га ды ін шых ге ро яў Паў стан ня 1863-1864 га доў

У Ры зе — школа бе ла рус кая
весткізДыясПар

ТрунызпарэшткаміпаўстанцаўуКатэдральнымсаборы

ІгарПетрышэнкавыступаенацырымонііперазахавання

УгэтайкапліцынамогілкахРасуспачыліяны

Мемарыяльнаядошканабудынкушколы
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Дзякуючыгазеце“ГоласРа
дзімы” пра справы беларусаў
замежжа ведаюць і на Баць
каўшчыне. Але ж далёка не

ўсе актывісты дыяспары тым
карыстаюцца, як і суплямен
нікі з Украіны, што збіралі
ся нядаўна ў Кіеве на чарговы
з’езд. З публікацый апошніх
гадоў згадаем артыкул з Чар
нігава “Галіна Варажбіт і яе
Сябры ” (12.04.2019), гожа
прадставілі мы й беларуска
ўкраінскуюпісьменніцузПры
лукаў (Чарнігаўшчына) Лілію
БандарэвічЧарненку (“Мацыё
лыдля спадарыніЛіліі” і “Два
дамы для кветкавай душы” —
ГР, 15.07.2019). А ў асноўным
паводле допісаў Таццяны Дзя
меннікавай асвятляем беларус
каежыццёўМікалаеве.Зіншых
гарадоў,рэгіёнаўУкраіныпрос
та,яккажуць,нігуку…Тоняма
йводгуку.Звяртаемнатоеўвагу
чытачоў,утымлікуізАмбаса
дываУкраіне,бозацікаўленыў

тым, каб сяброўскія беларуска
ўкраінскіястасункіпашыраліся.

Ацяпер—зноўпранавіны
ўМікалаеве.13лістападапрай

шла сустрэчаАмба
садара Беларусі ва
Украіне Ігара Сока
ла з актывам Міка
лаеўскага абласнога
нацыянальнакуль
турнага таварыст
ва беларусаў “Голас
Радзімы”. Што ж,
мынездарманадаем
шмат увагі справам
суполкіцёзкі газе
ты! “Мікалаеўская
беларуская суполка
з’яўляецца адной з
найбольш актыўных
і  аў т а ры т эт ных
арга ні за цый бе

ларусаў ва Украіне,— чытаем
на сайцеАмбасады.—Прыёй
створаны й вядзе паспяховую
творчую дзейнасць ансамбль
“Родныя напевы”. Рашэннем
МіністразамежныхспраўБела
русі УладзіміраМакея кіраўні
цабеларускайсуполкіТаццяна
Дзяменнікава ўзнагароджана

юбілейным медалём “100 год
дыпламатычнай службе Бе
ларусі”— за значны ўнёсак у
развіццё беларускаўкраінскіх
культурнагуманітарных сувя
зяў.Гэтаяўзнагародаўрачыста
ўручана Амбасадарам Ігарам
Сокалам”.Паведамляецца,што
ганаровымі знакамі Амбасады
ўшанаваны шэраг прадстаўні
коў беларускай арганізацыі ў
Мікалаеве, ансамблю “Родныя
напевы” перададзены беларус
кіянацыянальныякасцюмы.

Мыпавіншаваліспадарыню
ТаццянузузнагародайБацькаў
шчыны па электроннай пошце
(зручныдлятакіхкантактаўвід
сувязі:бозтэкстамілёгкадалей
працаваць), заадно папыталі:
што за касцюмы?Куды звярта
ліся? “Атрымалі 11 жаночых

строяўі3мужчынскія,—адка
залакіраўніцасуполкі.—Піса
лі, вядома ж, у беларускія “ін
станцыі”, прычым у нас быў
такі важкі аргумент: мы шмат
імпрэзаўправодзім,працуемна
станоўчы імідж Бацькаўшчы
ны. Лісты пісалі ў Амбасаду
ваУкраіне,дыпламатыпросьбу
пераадрасавалі ў Мінкультуры,
яна трапіла ў Рэспубліканскі
цэнтр нацыянальных культур.
СупрацоўнікіЦэнтразрабіліза
яўкі на выраб касцюмаў— па
тых памерах, якія нам патрэб
ныя.Здаецца,шылі касцюмыў
“Скарбніцы”.(Вядучывытворца
народных касцюмаў, падрабяз
ней—насайцеhttp://skarbnіca.
by/—Аўт.).Мыйранейпрось
быдасылалі:яккажуць,хтосту
кае, тым адчыняюць. Для нас
гэтавельмівельмідарагіяпада
рункі зБацькаўшчыны.Дзякуй
усім,хтотамупаспрыяў!”.

Цяпер у гурце “Родныя на
певы” 11 жанчын (Таццяна
падкрэслівае: усе беларускі!) і
4 мужчыны. А паколькі песні
гурта, мова беларуская вельмі
падабаюцца старшыні праў
лення Савета нацтаварыстваў
вобласці Лаліце Каймаразавай,
тойёйбеларусынеадмовіліў
просьбеспявацьугурце.

ІванЖдановіч

Беларускіякнігавыдаўцы
частаўдзельнічаюць
іўзамежныхкніжных
выставах

Улістападзебеларускіякні
гі прэзентаваліся ў Туркмені
станейнаМальце. “Увекно
вых тэхналогій трэба сачыць
за сучаснымі тэндэнцыямі ў
кнігавыдавецкай дзейнасці, і
тут нам у дапамогу — навед
ванне кніжных выстаў”,— ад
значыў начальнік упраўлення
выдавецкай і паліграфічнай
дзейнасці Міністэрства інфар
мацыі Уладзімір Андрыевіч на
прэсканферэнцыі ўДоме прэ
сы.Акніжкіжпасвецерозныя:
напрыклад, на усходзе любяць
іхбагатааздабляцькаляровымі
малюнкамі,бліжэйназахад—
перавагуаддаюцьтэксту,робя
чывыданнітаннейшымі.Апра
фесіяналы шукаюць “залатую
сярэдзіну”.

У сталіцы Туркменістана
5–6 лістапада праходзіла XІІІ
Міжнародная кніжная выста
вакірмаш і канферэнцыя “Кні
га — шлях супрацоўніцтва і
прагрэсу”. Многія з асобнікаў
беларускіх кніжак засталіся ў
Ашхабадзе.Магчыма, у хуткім
часе будзе наладжана пастаў
ка й туркменскай літаратуры ў

беларускія кнігарні. Пра гэта
расказаў Генадзь Сілінскі, пер
шынамеснікгендырэктараААТ
“Белкніга”. Да выставы газета
“Літаратураімастацтва”зрабіла
спецвыпуск, прысвечаны літа
ратурыйкультурыТуркменіста
на, які ў Ашхабадзе прэзента
ваў галоўны рэдактар выдання
АляксейЧарота.“Яўпершыню,
колькі даводзілася ездзіць на
падобныя імпрэзы, бачыў та
кую зацікаўленасць: ніводнага
экзэмпляранезасталося.Унас
браліінтэрв’ютэлежурналісты,
адзін з часопісаў. Быў круглы
стол, прысвечаны перакладам,
паказаны па тэлебачанні. Мы
ўсе, як слухачы, былі на наву
ковай канферэнцыі. Сапраўды,
цікавасцьдаБеларусіўтуркме
наўвельмівялікая”,—дзяліўся
Аляксейуражаннямі.

Беларускія выдавецтвы ў
Ашхабадзе прадставілі свае
лепшыя выданні, атрымалі
5 дыпломаў у 7 намінацыях.
Адзначаны 4 кнігі выдавецтва
“БеларускаяЭнцыклапедыяімя
Петруся Броўкі”: у намінацыі
“Кніга года” — “Музеі Бела
русі. Энцыклапедыя”, у намі
нацыі“Мастацкаевыданне”—
“В.К.БялыницкийБируля. И
вновьзацвелавесна”,унаміна

цыі“Лепшаепаліграфічнаевы
кананнекнігі”—“Победаодна
на всех. Беларусь — Узбеки
стан”, у намінацыі “Навукова
папулярнае выданне”—серыя
“Беларусь. Трагедыя і праўда
Памяці” (у яе ўваходзяць кнігі
“Хатынь.Трагедыябеларускага
народа”, “Трасцянец. Трагедыя
народаўЕўропы”,“Больігнеў.
ХалакостісупраціўленнеўНа
вагрудку”). У намінацыі “Дзі
цячаякніга”перамагла“Жалас
лівая каралеўна” выдавецтва
“Мастацкаялітаратура”.

Туркменскія кнігавыдаўцы
атрымалі запрашэнні наведаць
Мінскую міжнародную кніж
ную выставукірмаш (пройдзе
5–9лютага 2020 года),Міжна
родны сімпозіум літаратараў
“Пісьменнікічас”іМінскіміж
народны медыяфорум “Парт
нёрстваўімябудучыні”.

НаМальтыйскім міжнарод
ным фестывалі, які праходзіў
6 лістапада, беларускія кні
гавыдаўцы былі ўпершыню,
павезлі няшмат кніжак: каля
20. Прайшла важная сустрэча
з галоўным менеджарам На
цыянальнага кніжнага савета
Мальты спадарыняй Сімонай
Касана. Беларусь прадстаўлялі
рэферэнтупраўлення выдавец

кай і паліграфічнай дзейнасці
Мінінфармацыі Вікторыя Лу
кашутэ і дырэктар выдавецтва
“БеларускаяЭнцыклапедыяімя

ПетрусяБроўкі”ВольгаВаніна.
Мальтыйскібокпрыняў запра
шэнне прыехаць на Мінскую
кніжную выставукірмаш, сім
позіум“Пісьменнік ічас”.Для
ўдзелу ў імпрэзахпрапанавана
кандыдатураЛаранВеллы,ула
дальніцыНацыянальнайлітара
турнайпрэмііМальты.Вялікую
цікаўнасцьнаМальцевыклікалі
нашыкнігі“ Ахтотамідзе? на

мовахсвету”(перакладыверша
ЯнкіКупалы),“ФранцыскСка
рына на мовах народаў свету”
(перакладызнакамітайпрадмо

вызкнігі“Юдзіф”),“Моязоло
тая Бенгалия на языках наро
дов света” (пераклад вядомага
твораРабіндранатаТагора).На
Мальце ёсць некалькі фондаў,
якія падтрымліваюць выданне
літаратуры, у тым ліку пера
кладной, і беларусыспадзяюц
ца, што будуць сумесныя пра
екты.

ГаннаЛагун

Мазаіка падзей

кНіжНысвет

БлізкіялюДзі

Чы та юць на Маль це і ў Турк ме ні ста не

ПісьменнікАлесьБадакнавыставеўАшхабадзе

Па пра цы і па ша на
Ак ты віс ты Мі ка ла еў ска га аб лас но га на цы я наль на-куль тур на га та ва рыст ва  
бе ла ру саў “Го лас Ра дзі мы” атры ма лі ўзна га ро ды з рук Ам ба са да ра Бе ла ру сі  
ва Укра і не Іга ра Со ка ла

БеларусыМікалаевазгуртом“Білозірочка”зБармашова

ТаццянаДзяменнікава

УзнагародуўручаеАмбасадарІ.Сокал

штоўмузеях?

“Бе лы го рад”  
з Тэль-Аві ва
мінчанейгосцісталіцыў
Нацыянальнымгістарычным
музеіпабачыліэкспазіцыю
“Баўхаус.Белыгорадтэль
авіва”.яеладзіўізраільскі
культурныцэнтрНатыў
прыамбасадзеізраіля.

Зручнасцьімінімалізм.Гэ
тыя прынцыпы архітэктуры,
мастацкага канструявання рэ
чаў,можнасказаць,родамзня
мецкагаВеймара.Таму1919м
заснаваліДзяржаўнуювышэй
шуюшколубудаўніцтваймас
тацкагаканструяванняБаўхаус
(bauen — будаваць і Haus —
дом).Янажабвясціластварэн
неновагаархітэктурнагакірун
ку: будынкаў, якія ўзводзяцца
па прынцыпах мэтазгоднасці,
функцыянальнасці, зручнасці.
З часам прынцыпы Баўхауса
пайшлі гуляць па свеце, сталі
асновай для стылю мадэрніз
му.Ітаму,каліглядзішнавы
ставе фотаздымкі кварталаў,
спраектаваных у ТэльАвіве,
узнікае ўражанне: я недзе тое
бачыў...Параўноўваешізраіль
скія забудовы з архітэктурай
Мінска — і ў прамысловым,
грамадзянскім будаўніцтве са
вецкіх часоў знаходзіш знаё
мыярысы.

Але чаму—ТэльАвіў? Бо
ў 1933м пад ціскам нацыстаў
школа ўГерманіі закрылася.А
найбольшпоўнаідэіархітэкта
раўпачаліўвасабляццаўТэль
Авіве. Утварылася Дзяржава
Ізраіль,горадімкліварос,былі
патрэбныя жыллё, грамадскія
будынкі. Там і былі за 6 гадоў
узведзены больш за 3000 бу
дынкаўу стылі баўхаус. І стаў
ансамбль квартала Белы горад
аднымзнайзначных імаштаб
ныхугэтамкірунку.

АлесьМурочак
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Народныясвятыбеларусаў
БагачіДзядыпачалі
абжываццаўЦюменьскай
вобласцісібіры

Гэтай восенню актывісты
Цюменьскай абласной грамад
скай арганізацыі “Нацыяналь
ная культурная арганізацыя
Аўтаномія Беларусь ” пад кі
раўніцтвам Марыі Піскун, ша
нуючы спрадвечна беларускія
традыцыі, зладзілі Багач іДзя
ды.Длябеларусаўянынедзіва,
іншымжасібіракам—унавіну.

Багача святкавалі нават
двойчы: у Заводаукаўскім раё

не, вёсцы Новалыбаева (туды
выязджалі творчыя гурты ар
ганізацыі), ды ў Пляханаве —
цюменьскім прыгарадзе, што
ўвайшоў у склад горада. Там,
дарэчы, і жыве працавітая, вя
лікая сям’яМарыі дыМікалая
Піскуноў.Спяваліпесні,вадзілі
карагоды,загадвалізагадкі,рас
павядалі гісторыі. Быў конкурс
насамуювялікуюгароднінуса
свайгоагарода,іконкурснаса
муюсмачнуюстравузгародні
ны новага ўраджаю. На сталы
выклалірозныяпачастункі.Пе
рамагладружба.Потым—свя

точны канцэрт, выстава “Град
кацуд”, фотасесія ўдзельнікаў
згледачамі.

А колькі ўсяго можна было
пакаштаваць, з нацыянальным
каларытам згатаванага! Бы
лідранікі змясам,калдуны (іх
часам называюць і клёцкамі),
каўбаскі беларускія, рагу па
беларуску,бульбаса скваркамі,
блінцы з мясам, тварагом, ка
бачкамі… Усе разышліся зада
воленыя,ікожны—зпадарун
камнапамяцьпраБагач:свята
ўраджаю,урадлівасцідысямей
нага дабрабыту. Як расказвала
МарыяІосіфаўна,наБагачабе
ларусыспрадвекуўшаноўваюць
МацісыруЗямлю за сабраны
ўраджай, а таксама й хрысці
янскай Багародзіцы дзякуюць.
Лічыцца,штоянадаедабрабыт,
апякуецца земляробамі, сем’я
мі,асаблівамаці.Абрадыжда
памагаюць адчуць радасць ад
зробленай працы, ад таго, што
мыўсуладзізСусветамтворым
хлеб,які,кажуцьународзе,уся
мугалава.

Расказвала Марыя Піскун
і пра таямнічамістычны аб

рад беларусаў Дзяды: народ
ны, з язычніцкай даўніны па
мінальны абрад з рытуальнай
вячэрайупамяцьабпамерлых
родных.Дзядаміназываюцьяк
дзень абраду, так і нябожчы
каў, якіх памінаюцьшануюць.
Дарэчы, каталікі адзначаюць
сваеДзядыўвечары1лістапа
да,праваслаўныя—утрэцюю
суботу пасля Пакроваў (сёле
та — 2 лістапада). Лічыцца,
што на Дзяды продкі прыхо
дзяць у “наш свет”, каб адве
даць нашчадкаў: даведацца, ці
правільнажывуць,цішануюць
багоўсваіх(апродкіўязычні
каўстанавілісябагамі),ціпамя

таюцьіх.Кіраўніцабеларускай
суполкіўЦюменірасказала:у
іхсям’ігэтаесвятажывоейпа
сёння,перадаеццаякдухоўная
спадчынапродкаў.МарыяІосі
фаўназбольшагарасказала,як
рыхтуеццадаабрадухатадом,
штозвычайнаянагатуенары
туальнуювячэру,якпраходзіць
сам абрад, а потым — звеся
леннеДзядоў.Дарэчы,весялілі
іх парознаму: скокамі, песня
мі, маскарадамі. У Пляханаве
якразусётоенасвяточнымкан
цэрце,учасегульнявойпрагра
мыйпаказалі.

ЛюдмілаБакланава,
г.Цюмень

Беларусы сіБіры
аякувас?

РаённыпасёлакМашковапрымаўсё
лета восеньскі абласны кірмаш “Свята
бульбы”. Як вядома, бульбу называюць
уБеларусідругімхлебам:неразянавы
ручаланашыхсупляменнікаўугалодныя
гады,ацяпергэта—прадуктэкспартны.
Асноўнайтэматыцыкірмашуадпавядалі
конкурсныявыставы“Смакатазбульбы”
й “Бульбяныя дзівосы”, сярод удзель
нікаў якіх вызначылі пераможцаў. Што
было зусім нялёгка! Народныя ўмель
цы не толькі згатавалі смачныя стравы,
змайстравалінезвычайныявырабы,алей
праявілівялікуюфантазіюўвыбарына
зваўдляработ.Журыацэньваланасмак
“Плеценыялапцікі”, “Ружачкі”, “Лодач
кі”,нават“Буслоўнадаху”.А“Капатыч”,
“Сараканожка”й“Лясныалень”былі—
толькі для любавання. І гэта
ўсёзбульбы!

***
Бульбу й мноства іншых

прадуктаў маглі набыць сі
біракі на кірмашы беларус
кіхтавараў,якіцэлытыдзень
працаваўуНовасібірску.Пра
даваліся каўбасы, малочныя
вырабы, цукеркі, яблыкі, а
таксама касметыка, абутак,
адзенне. У першыя гадзіны
працы кірмаша станавіліся
вялікія чэргі. То ж не дзіва!

Словазлучэнне “Зроблена
ў Беларусі” заўсёды было
сінонімам высокай якасці,
натуральнасці. У цырымо
ніі адкрыцця кірмашу паў
дзельнічалімэрНовасібірска
Анатоль Локаць, намеснік
губернатара вобласці Сяр
гей Сёмка, дарадца аддзя
ленняПасольстваБеларусіў
Расіі ўНовасібірскуАндрэй
Гасюк, намеснік Старшы
ні праўлення Белкаапсаюза
Інэса Караткевіч, кіраўніца
Новасібірскага цэнтра бела
рускай культуры Анастасія

Дзяменцьева. Прысутнасць такіх пава
жаных людзей — яскравае сведчанне:
гасцям з Беларусі заўсёды рады на сі
бірскайзямлі.

***
А мы, супрацоўнікі ЦБК, заўсёды

радуемся, калі можам сабраць разам
прадстаўнікоў беларускай дыяспары.
Паводле традыцыі, у Дзень пажылога
чалавека наш Цэнтр ладзіць сустрэчы
длясяброўНовасібірскайнацыянальна
культурнайаўтаноміібеларусаў.Сёлета
мынепарушыліправіла.Учасекулінар
нага майстаркласа беларусы дзяліліся
традыцыямі,якія“жывуць”уіхсем’ях,
прыадкрывалі сакрэты гатавання нацы
янальныхстраў.

Каштоўны досвед старэй
шых—пераймаем.Дарэчы,аў
таноміібеларусаўужобольшза
20гадоў.Паініцыятывеяеакты
вістаўу2000годзейбыўство
раны Новасібірскі цэнтр бела
рускайкультуры—ягоўзначалілатады
НінаКабанава.Сумеснымінамаганнямі
мы стараемся й сёння адкрываць бела
рускуюкультурудляжыхароўСібіры.

Цёплыя,пабеларускудушэўныяпа
дзеі гэтай восені ўвойдуць у гісторыю

беларускага руху Сібіры, захаваюцца ў
памяці,нафотаздымках.

ТаццянаНялюбіна,
метадысткаНовасібірскагацэнтра

беларускайкультуры.
Фотааўтара.

Буль бы смак на кір ма шы
Са ма быт ная бе ла рус кая на род ная куль ту ра ў роз ных пра явах жы ве  
ў Но ва сі бір скай воб лас ці

Дарэчы.Бульбадлябеларусаў—большчымпростаежа!Мяркуйцепаздым
ках гэтай восені ў нэце: https://people.onlіner.by/2019/09/04/bulba6 Летась, калі
5чэрвенянатэрыторыіМіжнароднайвыставы“Белагра2018”праходзіў“Дзень
бульбыўБеларусі”,дляпрадстаўнікоўСМІправяліпрэсканферэнцыю“Бульба
якбрэндБеларусі”.Калегіпісаліпрапаведамленне,якоезрабіўВадзімМаханько,
намеснікгендырэктараНавуковапрактычнагацэнтраНАНБеларусіпабульбавод
ствейплодаагародніцтвепанавуковайрабоце,кандыдатсельскагаспадарчыхна
вук.Ёнгаварыўпразначэннебульбыдляжыхароў,эканомікіБеларусі.Згадаў:на
тэрыторыяхнашыхсельгаскультураз’явіласянастагоддзераней,чымуРасіі(ту
ды,сцвярджаюць,мяшокбульбызГаландыіпрывёзсамцарПётрІ).Аднак“чор
тавамуяблыку”расійскіясялянеадчайнасупраціўляліся,амальдасярэдзіныXІX
стагоддзябульбунехацелівысаджваць.Яшчэ,кажуць,калірускіявойскідушылі
ПаўстаннеКастусяКаліноўскага(1863–1864),тосалдаты,асаблівазтэрыторый
Сібіры,дзівіліся,калібачылібульбяныяпалі:ранейжатакоганебылі.То,магчы
ма,якразтыяссыльныяпаўстанцыкаліноўцы,“асвойваючы”Сібір,дапамагалій
бульбепрасоўваццаўглыбрасійскіхпрастораў?

Яшчэфакты,штопрыводзілісянапрэсканферэнцыі:усярэдзінеXІXстагод
дзяўбеларускіх губерняхвыраблялася25%усяго валавога зборубульбыўРа
сійскайімперыі.ТутжаўдругойпаловеXІXстагоддзябыло160перапрацоўчых
прадпрыемстваў,якіявыраблялізбульбыкрухмаліспірт.

Якіяцяпермаемлічбы?ПаводлесвежыхдадзеныхБелстата(лістапад2019),
нашакраіназаймаепааб’ёмахвытворчасцібульбы11емесцаўсвеце,аўпера
лікунадушунасельніцтва—першае.Янаж—сусветнылідарпавытворчасці
льновалакна(3емесца),жыта(6е)іжуравін(10е).СяродкраінСНДБеларусь
абыходзіцьусіхпавытворчасцінадушунасельніцтвабульбы,цукровыхбуракоў,
мясаймалака,іяшчэпавытворчасціяекмыдругія,зерняйгародніны—пятыя.У
2018мзарубеж(геаграфіяпаставак—96краін!)Беларусьпаставіласельгаспра
дукцыійхарчаванняна$5,3млрд(ростна6,2%упараўнанніз2017м).Надолю
Расііпрыйшлосякаля80%экспартныхпаставакаграхарчовайпрадукцыі,Казах
стана—5,9%,Украіны—2,3%,Літвы—1,8%,Кітая—1,6%.

СёлетаўБеларусінакапалі855тысячтонбульбы(на90тыс.тонбольш,чыму
2018м),прысярэдняйураджайнасці313цэнтнераўзгектара.Вядомаж,Беларусь
застаеццабуйнымэкспарцёрамбульбы:уасноўнымукраіны,штоўтварылісяна
постсавецкайпрасторы.Штогоднаэкспартідзеяебольшза300тысячтон.Асаб
лівазапатрабаванаясёлетанашабульбаваУкраіне.

ВыступаеТэатрнароднайпесні“Вясёлка”

УдзельнікіСвятабульбы

СябрыНовасібірскайнацыянальна-
культурнайаўтаноміібеларусаў

траДыЦыі

На шы свя ты — у ра сій скія ха ты

НадзеяПадкарытаванапшанічнайніве

ТакібагатыБагачатрымаўсянаЦюменьскайзямлі
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Днібеларускайкультуры
праходзяцьулітоўскім
прымежнымгорадзе
зудзеламбеларускіх
мастакоў,тэатральных
калектываў,артыстаў

Сустрэць супляменніка за
межамі Бацькаўшчыны — вя
лікая радасць. Словамі не пе
радаць! Прынамсі, для мяне.
Падобныя сустрэчы цяплом
поўняцца—нібызроднаехаты.
Згадваеш мясціны маленства,
чуеш мову нашу, якую ўзбага
цілі, узвысілі сваімі клопатамі
ЯнкаКупала,ЯкубКолас,Ула
дзімір Караткевіч ды іншыя
творцы.Такія сустрэчы з ціка
вымібеларусаміладзяццайна
літоўскайзямлі.

“Дні беларускай культуры ў
Друскінінкай” ладзіліся й сёле
та — напрыканцы жніўня. Па
чаліся з вернісажу ўGrand SPA
“Lіetuva”: работы прадставілі
мастакі з беларускай Ліды Вік
таріТаццянаЛук’яныдыВольга
Лук’янПіліпчук.Пейзажы, тво
рызпомнікаміархітэктурыціка
варазглядаць,іназваўвыставы
адпаведная: “Скарбы роднага
краю”.Злюбоўюдамалойрадзі
мытворацьмастакі,таленавіта.

І свае скарбы ёсць у кожна
ганарода,іпрыродныясімвалы.
Убеларусаўшануеццаяксімвал
зубр—гаспадарпушчы,белыбу
сел,сасна,валошкавасілёк,ака
ласыжыта,кветкіканюшыный
лёнуёсцьнаДзяржаўнымгербе.
Блакітныколервачэйбеларусаў

параўноўваюцьзкветкамілёну,
васількоў,дзетакназываюцьВа
сілямі ды Васілінамі. Фотавы
ставаІрэныГудзіеўскай(Мінск),
якаябылаўДрускінінкай,мела
назву: “Сімвалы Беларусі. У
пошуках…”. Як пісала потым
арткрытык Любоў Гаўрылюк,
“фотапраект— гэта спроба да
несцідакожнагасэрцагоднасць
і аптымізмбеларускіх сімвалаў,
тоеміфічнаейсапраўднае,што
ўтрымліваецца ў генетычнай
памяці народа. За кожнымпей
зажам фотамайстра — шчырая
гісторыя, за кожнай фарбай у
апярэнніптушкі—павер’е,звы
чайціпесня”.

Абедзьве выставы адкры
вала Ірына Зубко, дарадца па
культуры Амбасады Беларусі.
На фотавернісажы былі, га
варылі цёплыя словы ў адрас
аўтаркі Амбасадар Беларусі ў
ЛітвеВалерыБараноўскі,віцэ
мэр Друскінінкай Лінас Урма
навічус,старшыняЗгуртавання
беларускіхграмадскіхарганіза
цыйуЛітвейГанаровыконсул
Беларусі (г.Клайпеда)Мікалай
Логвін ды іншыя. Дзякуючы
сябрам,землякамзападтрымку,
я акцэнтавала ўвагу: імпрэзы,
што ладзяцца беларусамі гора
дакурорта, сведчаць не толькі
пра нашую тут прысутнасць.
Мы — сацыяльна актыўныя,
мыспрыяемзбліжэннюлюдзей
памежжа,сяброўствуміжпрад
стаўнікамі розных нацыяналь
насцяў.

Угэтыяждніўгорадзепра
ходзіўМіжнароднытэатральны
фэст “Скрыжаванне” — пры
ехалійбеларусы.Драмтэатрз
Магілёвапрадставіўспектакль
“Дурнічка і зэк”, акцёры пра
екта “ТрыТфармаТ” з Мінска
ігралі спектакль “На тым жа
месцыўнаступнымгодзе”.

Ужо 26 гадоў нашаму та
варыству “Спадчына”, пры
чым “Дні беларускай культу
ры ў Друскінінкай” ладзяцца
больш за 20 гадоў.Колькі та
ленавітых гасцей пабыло на
святах! Былі танцы, гучалі
музыка й песні ў выкананні
гуртоўзМінска,Гродна,Ваў
кавыска, Стоўбцаў, Ліды, Ві
лейкі,Салігорска,Барысава…
Найчасцей сустракаем заслу
жаны ансамбль танца “Кры
жачок” (БДУ,Мінск, кіраўнік

Ігар Музалеўскі), заслужаны
ансамбльпеснійтанца“Ніва”
(СВК“Верцялішкі”,кіраўніца
Ларыса Прасвірніна), вакаль
ны гурт “Берагіня” (г. Стоўб
цы, кіраўніца Тамара Барэха
ва). Душэўна сустракаюць у
насізаслужаныаматарскіка
лектыў“Лялечкі”(в.Абухава,

Гродзенскі раён, маст. кіраў
ніцаНадзеяУрукіна), узорны
ансамбль танца “Лявоначкі”
(г. Стоўбцы, маст. кіраўніца
ЛюдмілаНесцярук),ансамбль
танца “Задорынка” (СШ№ 7
г. Гродна, маст. кіраўніца
Вольга Іваноўская). Сваімі
творамірадавалінаснавучэн
цымастацкайшколызГродна.
У 2017м ладзілася выстава
мастака ЭдуардаМацюшонка
зВілейкі.Аў2015м,помніц
ца, Павел Сушчонак прывёз

фотавыставу “Мінск: цудоў
наямелодыяжыцця”.

Чатыры выставы, прысвеча
ныя Песняру— вынік моцнага
сяброўства суполкі “Спадчына”
з Дзяржаўным літаратурнаме
марыяльным музеем Якуба Ко
ласа. Змястоўнай атрымалася ў
Друскінінкай сустрэча з пісь
меннікам Навумам Гальпярові
чам. Былі цікавыя прэзентацыі
кніг Анатоля Бутэвіча “Таямні
цыМірскага замка”, “Таямніцы
Крэўскага замка”, “Таямніцы
Нясвіжскага замка”, Тадэвуша
Стружэцкага “Беларускія му
зычныяінструменты”.Датагож
святынашынеабыходзяццабез
удзелу беларусаў з Літвы: гэта
“Купалінка” з Клайпеды, “Рані
ца”зШальчынінкай,СяргейШа
бадалаўзВісагінасадыіншых.

Дзякуючы падтрымцы сяб
роўбеларусаў (як з Бацькаў
шчыны, так і з гарадоўЛітвы)
“Спадчына” мае магчымасць
больш глыбока знаёміць з на
шай культурай як жыхароў і
гасцейгорада,такідзяцей,якія
прыязджаюцьналячэннеў са
наторый“Беларусь”.Мыўдзяч
ныАмбасадзеБеларусіўЛітве,
Дэпартаменту нацменшасцяў
пры Сейме Літвы, адміністра
цыіДрускінінкайдысанаторыя
“Беларусь”—усім,хтоаказвае
намдапамогуўпрацы.

ВалянцінаІваноўская,
старшынятаварыства
беларускайкультуры

“Спадчына”,г.Друскінінкай

Вецер з прыБалтыкі
ДарогаміПамяЦі

разам

(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1)
Наступным разам прывезлі жвір ды

разраўнавалі тэрыторыю. А ў трэці за
ход умацавалі памятную пліту й паса
дзілі дэкаратыўныя елачкі. Вялікі дзя
куй кіраўніку суполкі “Мара” Віктару
Янцэвічу: ён большую частку аргработ
узяўнасябе.Цяпермесцавыглядаена
лежнымчынам.Гэтажяклюстэркана
шайпамяці прамаладога хлопца, які ў
18 гадоў здзейсніў подзвіг, аддаў сваё
жыццё—кабмысённяжылі.ПётрКуп
рыянаў, безумоўна, заслужыў, каб яго
подзвігнебыўзабыты,ікабёнбыўзаў
сёдыўнашайпамяці”.

Варта ўдакладніць: на добраўпарад
каванні мемарыяльнай тэрыторыі пра

цаваліСяргейПятроў,ЮрыХадаровіч,
ВіктарЯнцэвіч,Вольга Грынюк,Павел
Буйніцкі ды іншыя. Жыхарка ж мяс
цовага хутара Агрыта Барыса са шка
даваннем распавяла: доўга за каменем
аніхто не прыглядаў. А за савецкім ча
сам(Агрытапрацавалатадыўнікрацкім
саўгасе) памятнаемесцападтрымлівалі
ўпарадку.“КаліявучыласяўНікрацкай
школе,мытаксамаўвесьчаспрыбіралі
тут, інабрацкіхмогілкаххутараЛіекні
таксама”,—дадалаяна.Прычымамаль
штогод вучні школы ездзілі ўвосень у
Жодзіна, каб ушанаваць памяць Пят
ра Купрыянава. “Мы нават былі там у
1979мнапахаванніягомаці,Анастасіі
Фамінічны: яна пражыла амаль 107 га
доў.Апяцьгадоўтамусюдыпрыязджала
настаўніцазЖодзіназсынамсашколы
імяП.І.Купрыянава.Тамуяйпадумала:
сённяжтаксаманехтабудзезБеларусі.
Я вельмі рада, што праз столькі гадоў
сюдыпрыбылатакаядэлегацыя”,—га
варылаАгрытаБарыса.

Словы падзякі супляменнікам, усім,
хтопаўдзельнічаўувысакароднайспра
ве,выказаўЧасовыПавераныўсправах
Беларусі ў Латвіі Аляксей Мацюхевіч:
“2 лістапада ў Беларусі — гэта Дзень

памяці продкаў, Дзяды. У некаторых
мясцовасцяхходзяцьнамагілыродных,
часцей—ладзяцьупамяцьпраДзядоў
абрадавуювячэрудома.Мыўспамінаем
усіх,кагопамятаемілюбім”.Дыпламат
выказваўшчырыя словы ўдзячнасці кі
раўніцтвуСкрундскагакраюзадапамогу
ваўшанаваннігерояў,запрацупошука
вага атрада. Падзякаваў актывістам су
полкі“Мара”заработуякзгэтымі,так
ізіншыміпомнікамібеларускімвоінам.
“Длянасгэтавельміважна,—падкрэс
ліўАляксейМацюхевіч.—Беларусьпа
мятала, памятае і заўсёды будзе памя
тацьнашыхгерояў”.

Ваенны аташэ Беларусі ў Латвіі
Юры Харын уручыў суполцы “Мара”,
яе старшыні Віктару Янцэвічу грамату
адМіністраабароныБеларусі—завя
лікіасабістыўнёсакуработупазахаван
ні памяці праВялікуюПерамогу й пра
тых,хтоаддаўсваёжыццёзасвабоду і
незалежнасцьРадзімыўбарацьбе зня
мецкафашысцкімі захопнікамі. Тэкст
прабаявышляхГерояСавецкагаСаюза
Пятра Купрыянава на месцы яго гібелі
зачытаўнамеснікстаршыніЛіепайскага
таварыства ваенных пенсіянераў Барыс
Сакалоў.ПамяцьГерояўшанаваліміну
таймаўчання.

Памятнаяімпрэзапраходзілаўплыні
Міжнароднайвахтыпамяці “Маздзелда
2019”. Вахту праводзілі з 30 кастрыч
нікапа4лістападарыжскаяпошукавая
арганізацыя“Патриот”,расійскаепошу
каваеаб’яднанне“Военнаяархеология”
дыагульнарасійскіграмадскірух“Поис
ковое движениеРоссии”, з удзелампо
шукавікаўзРасіі,Латвіі,Літвы,Эстоніі,
БеларусідыУкраіны.Вахтапамяціпры
меркаванаябылада75йгадавіныкрова
пралітныхбаёўураёнехутароўДзелда
йМаздзелдаНікрацкайволасціСкрунд
скагакраю.Увынікупошукавыхработ
былі знойдзены астанкі шасці байцоў
Чырвонайарміі.

АнжэлаФаміна,г.Ліепая.
ФотаІгараБаброва.

Ма лод шы сын Анас та сіі Куп ры я на вай

ЮрыХадаровічускладаекветкі

Даведка“ГР”.Манументугонар
савецкай маціпатрыёткі Купрыяна
вайуЖодзіне(городвядомыўсвеце
вытворчасцю велізарных самазвалаў
маркі БелАЗ) быў адкрыты 29жніў
ня1975года.ЯкразутойчасуМін
скупраходзілаМіжнароднаясустрэча
жанчын.Тадыжускладзедэлегацыі
ў Жодзіне была й наша знакамітая
супляменніца Валянціна Мікалаева
Церашкова,першаяўсвецежанчына
касманаўтка.Наадкрыцціманумента
была й сама гераінямаці Анастасія
ФамінічнаКупрыянава.

Аўтары Манумента Купрыяна
вай — архітэктар А.Трафімчук,
скульптары А.Заспіцкі, І. Міско ды
М.Рыжанкоў.Заарыгінальнасцьівы
сокамастацкае выкананне кампазіцыі
калектыў аўтараўманумента ўдасто
ены быў Дзяржаўнай прэміі СССР
(1977).Мемарыяльныкаменьнамесцы

гібелігероядаўскладаннякветак
ВіктарЯнцэвічучасепрывядзення

мемарыяльнагамесцаўпарадак

Сяб роў су стра кае Друс кі нін кай

ВалянцінаІваноўскаязкараваемнасвяточнайсцэне.2017г.
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Даўновядома:дзенарадзілі
сямы—датагомесца,якпісаў
калісьці Францыск Скарына,
заўсёды“вялікуюласкумаем”.
Тое,безумоўна,тычыццайлю
дзей мастацтва. У артпраек
це “100 гадоў. 100 імёнаў” мы
ўпершыню паказалі каштоўны
зрэз“дрэвамастацтва”менавіта
з гомельскімі каранямі.Можна
былонетолькілюбаваццатым,
як“ласка”патаемнаявыяўляец
цаўтворах.Наведніківыставы
разважалі.Параўноўвалі.Гана
рыліся!

Хоць Беларускі саюз маста
коў сёлета 80годдзе адзначае,
дыархіўныястаронкісведчаць:
у1927мужоўМінскузладзілі
Усебеларускае аб’яднанне мас
такоў,іўГомеліўтымжагодзе
запрацавалафіліясуполкі.Склад
яе ўдзельнікаў спачатку — не
больш за 10 чалавек, на чале з
МікалаемРусецкім.Ягодаваен
наякарціна“Змярканне”захава
лася ў Нацыянальным мастац
кіммузеі,паёймастацтвазнаўца
ВольгаАрхіпаваназвалатворцу
“беларускім Ван Гогам”. Сяр
гей Каўроўскі, Гіля Шыфрын,
Аляксандра Галубкіна, Усева
лад Зорын, Міхаіл Раманоўскі,
Аляксандр Яўмененка — яны
быліўскладзезгаданайтворчай
суполкіўГомелі.Мноствазмен
адбылосязтаепары,алепара
нейшаму знаходзіцца ў шэра
гахБеларускагасаюзамастакоў
длямайстроў—івялікаяадказ
насць,інемалыгонар.

Выставу “100 гадоў.
100 імёнаў”, куратарам якой
былаяразамзнамеснікамстар
шыніБеларускагасаюзамаста
коў Глебам Отчыкам, зладзілі
пад дахам знакамітага Палаца
Румянцавых і Паскевічаў. Збі

ралі творы з усіх куткоў Бела
русі.Адкрывалівыставупрацы
народных мастакоў СССР Яў
сеяМайсеенкі,ГеоргіяНіскага,
народныхмастакоўБеларусіВі
таляЦвіркі,ГаўрыілаВашчан
кі, Акіма Шаўчэнкі, Віктара
Казачэнкі.Гэтаянысваёйтвор
часцюпапоўнілі скарбніцума
тэрыяльнадухоўнай культуры
Бацькаўшчыны, іх ведаюць і ў
замежжы. Многіх і маладзей
шыхнашыхземлякоўмастакоў
няма ў жывых. Творы Віктара
Дубровы, Мікалая Дубровы,
Яўгена Пакаташкіна, Генадзя
Жарына, Уладзіміра Лосева,
ВасіляФея,ПятраЗахаравады
некаторых іншых адтуль, з мі
нулага нібы ў духоўным кан
такцезнамі.

Другі ўжо год шэраг роз
ных грамадскіх культурных
імпрэзаўпраходзіцьуБеларусі
падэгідайГодамалойрадзімы.
Большілепш,якмоваймастац
тва,пратоемесца,дзенарадзіў
ся,інескажаш.Аякаяцудоўная
гомельскаязямля—пратоеза
сведчылінавыставетворыжы
вапісуўжанрыпейзажу.Яўген
Іванешка,ВасільПяшкун,Вік
тар Ландарскі, Валеры Сідор
кін,АляксейПанцюкЖукоўскі,
Віктар Баранаў, Міхаіл Няхай
чык, Мікалай Кулеш, Аляк
сандр Шароін ды многіямно
гіяіншыяпрыклалінямаласіл,
апяваючы ціхую прыгажосць
Гомельшчыны. А без светлых,
“заснежаных” карцін Віктара
Барабанцаванамцяжкаўжоўя

віць сабе чароўны свет народ
ныхсвятаўнаБеларусі.

Прадстаўлены былі на вы
ставе й партрэт, і тэматыч
ная кампазіцыя, і авангарднае
мастацтва. Вядомы партызан
“бацька Мінай” (Мінай Шмы
роў),выбітныархітэктарСтані
слаўШабунеўскі,мастакіБарыс
Звінагродскі, Святлана Кура
шовадыВалянцінПакаташкін,

вучоныкраязнаўцаЕўдакімРа
манаў,аграномВараб’ёўідзяў
чына Надзя “з калгасу Побе
да ”задуменнаціўсміхаючыся
думкамсваімглядзяцьзмінула
гананас.Аякоемайстэрстваў
гомельскагамастакайпедагога
Сяргея Ігнаценкі! З асабліваю
моцай ды пранікненнем у ха
рактар стварыў ён партрэт ад
нагозжыхароўЧарнобыльскай
зоны. Глядзіце, разважайце.
Карціна ў Вялікай зале палаца
дзякуючы сваёй праўдзівасці,
напалудраматызму,спачування
аўтарасваймугероюбылаўвесь
часвыставыўкантакцезгледа
чом.Іцяперпомніцца.

Згадваю з цеплынёй і на
цюрморты, якія вабяць да сябе
гармоніяй вядомых з дзяцін
ства формаў і колераў прадме
таў.Найвядомаяўгэтымжанры
зямлячка нашая — Валяр’яна
Жолтак. Нарадзілася, дарэчы,
у Жлобіне ў 1919м: сёлета
100гадовы юбілей. Творчасць
яемыпрадставіліаднойздзвюх
карцін,якіязахоўваюццаўфон
дах нашага музея — гэта быў
раскошны па каляровых нюан
сах “Белы нацюрморт”. І зусім
паіншаму гучалі на выставе
кампазіцыі Зоі Літвінавай, Ле
анідаХобатава,УладзіміраЗін
кевіча, Васіля ды Аляксандра
Касцючэнкаў,СяргеяЦімохава,
ГлебаОтчыка,іншыхсучасных
жывапісцаў.Кідкіцідалікатныў
залежнасціадгустуаўтаракала
рыт,стылізаванаяманера,гуль
ня ўяўлення, загадкавасць…
Ёсць над чым паразважаць. А

якаяадметнаятворчасцьуГан
ныСілівончык,янаўМінскуця
пержыве,угамяльчанАнжалікі
ШабалтасіЯўхімаМінявіцкага,
уземлякасаСветлагорскагараё
наСяргеяКаваля!Іхпрацызда
лёкпазнаеш, іхнемагчыманіз
чымінізкімзблытаць.

Майстры сумежнай галі
нымастацтва—графікі—па
шыраюць нашы ўяўленні пра
таленавітых землякоў. Рыгор
Сітніца, напрыклад,— вядомы
мастакграфік, узначальвае ця
пер Беларускі саюз мастакоў.
Навыставебыўтакіягонытвор:
акрылавыміфарбамінапалатне
намаляваныфрагментвясковае
хаты. У выніку складаных ма
ніпуляцыйзфактурныміпалямі
(рыскі, мазкі, кропкі) тыповы
для беларускай глыбінкі ганак
хатывыглядаенібыдэкаратыў
наепанозсамацветаў.Майстар,
аднослова!Графіцыўчыстым
выглядзе прысвячалася вітры
назэскізамікніжныхвокладак
Якава Целішэўскага ды набо
рам чорнабелых рэпрадукцый
Льва Смехава. Абодва мастакі

нарадзіліся ў Гомелі на пачат
куXXстагоддзя,набылішыро
куювядомасцьзамежаміБела
русі—жыліўМаскве.

З грамадскім жыццём, най
перш, звязана мастацтва пла
ката. Перыпетыі канца XX

стагоддзя знайшлі ад
люстраванне ў працах
Уладзіміра Лосева і Мі
калая Шклярава. Вель
мі блізкая да плакатнай
маляўнічая мова Пятра
Лук’яненкі. Ягоная кар
ціна пад шматслойнай
назвай“Цішыня”—гэта
бясслоўная размова пра
экалагічныя праблемы,
натэмувыжываннячала
вецтва.Уявіцесабе:узы
ходсонцанадпланетай,і

ягосустракаюцьтолькігорлачкі
бутэлек,штотырчацьзпяску.

Многіямастакізгомельскі
міродавымікараняміпаспяхова
рэалізуюцьсваеталентыўтакіх
галінах дэкаратыўнапрыклад
нога мастацтва, як мастацкая
кераміка,шкло,батык,габелен.
Для Гомеля знакавае імя Іры
ны Данілавай: габелены, што
яна стварыла ў пары з мужам,
упрыгожваюць буйныя куль
турныя, адукацыйныя ўстано
выгорада.Навыставежпаміж
габеленаўВалянціныКрывашэ

евай ды Святланы Абрамовіч
зіхацеў мажорнымі фарбамі ў
Залезпрадметамідэкаратыўна
прыкладногамастацтванацюр
мортубатык ІрыныДанілавай
“Лета”. У скульптара Паўла
Вайніцкага надзвычай удалым
атрымаўсяпартрэтумяккімма
тэрыяле выбітнага гомельскага
архітэктара Станіслава Шабу
неўскага. Ёсць і вялікае пада
бенства з арыгіналам, і ўмеру
лірыкі,грамадзянскагапафасу.

Шмат цудоўных водгу
каў мы атрымалі, калі пра
цавала выстава (“сляды”
пра тое ёсць на сайце музея
palacegomel.by, а таксама на
маёйстаронцыў facebook —
https://www.facebook.com/
helen.kalugіna.1), згадваюць
пра яе гамяльчане й цяпер,
калі праект ужо ў мінулым.
Працы, дарэчы, прадаставілі
фондынашагамузея,Беларус
кагасаюзамастакоўзМінска,
гомельскіядымінскіямастакі,
БудаКашалёўскаяГалерэяімя
ЯўсеяМайсеенкі(ёйасаблівая
ўдзячнасць).Аўсягопрадстаў
ленабылокалясотнітвораўды
імён,іможнабыло,яккажуць,
акінуцьвокамдзівосныдыван
мастацтва, сатканы з нітак,
якім на Гомельшчыне выток.
Ацаніцьякасць,мастацкіўзро
веньтворцаў,іхмагчымасці.

Мару пра тое, што ў нас
яшчэ будзе магчымасць паўта
рыць з часам такое свята мас
тацтва пад назвай “100 гадоў.
100 імёнаў”. Бо прадстаўлена
было,вядомаж,далёканеўсё,
вартае ўвагі землякоў. А дрэва
мастацтвазгомельскімікараня
мі штогод павялічваецца, пад
растае, набывае новыя фарбы,
рысы,адценні.

Алена Калугіна, навуковая
супрацоўніца музея Гомельска
гапалацавапаркавагаансамбля

Дрэ ва мас тац тва з го мель скі мі ка ра ня мі
Уні каль ны па да ру нак — вы ста ву  “100 га доў. 100 ім ёнаў” — зра біў Го ме лю Бе ла рус кі са юз мас та коў. Яна  
пры свя ча ла ся 100-год дзю му зея Го мель ска га па ла ца ва-пар ка ва га ан самб ля, 80-год дзю БСМ і Го ду ма лой ра дзі мы.

Афішавыставы
СяргейІгнаценка.Жыхарзоны.2008г.

БеларусзКішынёваВячаслаўІгнаценка—удзельніквыставы

ГаўрыілВашчанка.ПамяцьПампея.1985г.

АленаКалугіна
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(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1)
А ў 50й мінскай гімназіі

ён— педагог дадатковай аду
кацыі па сумяшчальніцтве,
займаецца з вучнямі стварэн
нем робатаў для ўдзелу ў на
вуковадаследчых конкурсах.
Угімназііпадягокіраўніцтвам
“па робатах” навучаецца каля
100гімназістаў.

Першыя заняткі ў згада
найлабараторыі,наякіяпрый
шлітроесённяшніхчэмпіёнаў,
Аляксандр Францкевіч пачаў
праводзіць у 2014 годзе. Тады
дляшкольнікаў ладзіліМінскі
адкрыты робатурнір, у якім і
яго вучні паспяхова паўдзель
нічалі. Праз год— новы пос
пех: выхаванцы Францкевіча
прайшлі конкурсны адбор на
Сусветную алімпіяду па роба
татэхніцы. Прадстаўлялі Бе
ларусь на спаборніцтвах уКа
тары,дзегуляліўробафутбол.
Адзінзюнакоў,якітамбыў,сё
летапатрапіўіўДубай.

На конкурс, арганізава
ны міжнароднай асацыяцыяй
Іnternatіonal Fіrst Commіttee
Assocіatіon (была заснаваная
вядомым амерыканскім вына
ходнікам Дзінам Кейменам у
2016м як пашырэнне Fіrst),
вучні Францкевіча паехалі
ўпершынюў2017годзе.Дарэ
чы, хлопцы памятаюць, як на
адкрыццізакрыцці прэстыж
ных спаборніцтваў каля Бела
гадома іхвітала ІванкаМары
Трамп,дачкаПрэзідэнтаЗША.
У2018мнафіналаналагічных
спаборніцтваўбеларусыпаеха
ліўМексіку.Такштодатрэця
га,сёлетнягаконкурсуўДубаі

камандарыхтаваласяўжозулі
камсвайгопапярэднягадосве
ду.

Сёлета конкурс FІRST
Global Challenge прайшоў пад
назвай “Ocean Opportunіtіes” і
стаў першым конкурсам, зла
джаным за межамі Паўночнай
Амерыкі.“Мынеспадзяваліся,
што атрымаем першае месца,
хоць і бачылі, які добры ў нас
атрымаўся робат. Ад розных
неспадзевакніхтожне застра
хаваны: скажам, у робата мог

адысцікантактпровада, яктое
здарылася ў Мексіцы, маглі
ўзнікнуцьпраблемызWІFІды
што іншае,— тлумачыць трэ
нер.—Інеўсёзалежыцьадад
нойкаманды,боўчасеспабор
ніцтваўянавыступаеўальянсе
з дзвюма іншымі. Хлопцы су
пакойвалісябедумкай,штовы
ступяцьдобра,штоназываецца,
безякіхнебудзь“касякоў”.Такі
казалі:“Паедземівыступімбез
касякоў ”.Авосьатрымалася,
што выйшлі на першае месца.
Можацеўявіцьсабе,колькібы
лорадасці!”.

На конкурсе ў Дубаі была
пастаўлена эказадача: пачыс
ціць акіян ад забруджвальных
рэчываў. Два альянсы па тры
каманды з дапамогай робатаў
павінныбылісабрацьвялікіяй
маленькіяшарыкі,штоімітава
літыярэчывы,узоныапрацоў
кі ды перапрацоўчую баржу.
Апошняямеланекалькіўзроў
няў:большвысокіязіхдавалій
большачкоў.Ібеларускіяюна
кідыіхробатззадачайсправі
ліся.Спецыялістывысокааца
нілі беларускую інжынерную
думку,выкарыстануюўпраек
це. Перамога стала магчымаю
й таму, што каманда Robo4U
змагла ўстанавіць добрыя ста
сункізкамандамізіншыхкра
ін. На пэўным этапе спабор
ніцтваў яе аб’явілі “капітанам
альянсу”: яна магла кіраваць
тактыкай гульні.Альянс бела
русаў з камандамі зМалдовы,
Нарвегіідызкамандайбежан
цаўзСірыіпрывёўдаперамогі.
У9раундах,зякіхскладалася
гульня, беларусы выступілі ў

альянсез26замежнымікаман
дамі.Усяго на аднымполі па
бывала 54 каманды з розных
краін. Мінчане прадэманстра
валісваездольнасці,атаксама
пазнаёміліся з удзельнікамі з
іншыхкраін.

Поспехівучняў—
узнагароданастаўніку

АляксандрФранцкевічгато
вы доўга расказваць пра тале
навітых вучняў, якія дасягнулі
“залатога”поспехуўДубаі.

Яўгена Говара, студэнта
факультэта радыёфізікі й кам
п’ютарных тэхналогій БДУ, ён
нездарма выдзеліў як капітана
каманды.Ухлопцаёсцьздоль
насці лідара, імкненне кіра
ваць, але не як у кар’ерыста:
Яўгендобрыпанатуры,клапо
ціццапраіншыхукамандзе.Ён
з2015годанеаднаразовастана
віўся пераможцам спаборніц
тваўпаробататэхніцыіўБела
русі,іўзамежжы.

АляксандрКульша, студэнт
факультэта камп’ютарных сіс
тэмісетакБеларускагадзярж
універсітэта інфарматыкі й

радыёэлектронікі, са сваёй цу
доўнайанглійскаймовайвыру
чаўкамандупераджурналіста
мі.Нікому,пэўна,іўгалавуне
прыходзіла,штовывучаўёнза
межнуюмовуўБеларусі.Аляк
сандр канструяваў робата для
конкурсаразамзіншымі.

МаксімШпілеўскі, студэнт
факультэта прыкладной матэ
матыкі ды інфарматыкі БДУ, з
сям’імедыкаў.Вялікаежаданне
займаццапраграмаваннемуяго
выклікаў прыклад старэйшага
братапраграміста. Ён гатовы
займаццаробатамікожныдзень
ідапознягавечара.

УСамуілаАлексіна,школь
ніка, настаўнік адзначае вялі
куюкультурузносінісамадыс
цыпліну.Ёнходзіцьнакурсыпа
ваджэнніаўтамабіля,заканчвае
курсыпольскаймовыдыяшчэ
й “робата”чэмпіёнам стаў.
Хлопецздольныпадавацьтакія
канструктарскіяідэі,штопера
варочваюцьранейшыяўяўлен
ні.

ЦімафейЛатушка—таксама
яшчэшкольнік,далучыўсядака
манды сёлета, хоць ІТтэхнало
гіямізахапляеццатрыгады.Ці
мафей—“душасваёйкаманды”.
На спаборніцтвах ён дапамагаў
наладжваць ёй добрыя стасункі
з іншымі камандамі з альянсу.
Ён і сачыў, каб усе правады ў
робата былі намесцы, не было
тэхнічныхзбояў.Дзякуючытаму
беларусыйвыступіліўдала.Пе
рамогшыўДубаі,лічыцьАляк
сандр Францкевіч, яны добра
заявілі пра беларускую школу
робататэхнікінаўвесьсвет.

Конкурс FІRST Global
Challenge праводзіцца для
ўдзельнікаў да 18 гадоў, і ста
рэйшыяюнакізбеларускайка
манды ў наступным годзе ўжо
не змогуць на яго патрапіць.
Але трэнер спадзяецца, што ў
хуткімчасехлопцыбудуцьужо
мець дастаткова досведу, каб
паехаць туды ў якасці мэтраў
заместяго.Ведаў,здольнасцяў,
талентаў у іх, на думкуАляк
сандраАляксандравіча,хапае.

Праграмадляробата
Заняткі па робататэхніцы,

лічыцьмой субяседнік, карыс

ныядлякожнага.Яныразвіва
юць алгарытмічнае мыслення.
Атакоемысленне—алгарыт
мічнае — патрэбнае і ў паў
сядзённасці: з ім прасцей,
напрыклад,скласціграфікпра
цоўнага дня ды зрабіць шмат
чагояшчэ.

Сам Аляксандр Францкевіч
пазнаёміўся “пашчаслівай вы
падковасці” з робататэхнікай,
калі яна яшчэ не была такой
моднай з’явай: 10 гадоў назад.
У 2009м ён, студэнт 3га кур
са матэматычнага факультэта
БДПУ, быў уключаны ў адзін
праект, звязаны з навучаннем
дзяцей. Былыя выхадцы з Бе
ларусі ў Амерыцы жадалі па
знаёміць сваіх дзяцей з Баць
каўшчынай,зладзілідля іхпад
Мінскамлетнілагер,дзевыкла
даліся веды ў галіне інфарма
цыйных тэхналогій. Арганіза
тарыпрывезлізсабойіробатаў.
Аляксандр зацікавіўся іх ства
рэннем.Тадыбылоцяжказнай
сціўінтэрнэцекіраўніцтвапаіх
складанні.СтудэнтФранцкевіч,
штоназываецца,метадамспроб
іпамылаксамдаведваўся,што
да чаго. Ва ўсіх складанасцях
разабраўсясамастойнадыпраз
годпачаўзаймаццанавучаннем
дзяцей праграмаванню з вы
карыстаннем робататэхнічных
набораў.“Яўбачыўутымвялікі
патэнцыял,—удакладняеАляк
сандрФранцкевіч.—Несакрэт:
праграмаванне многім дзецям
падаецца сумным працэсам. А
праграмаваннездапамогайро
батавыклікаеўіхцікаўнасць”.
Робататэхніка,наягодумку,не

павінна ўспрымацца толькі як
модныпавеў,богэтаўпершую
чаргусродакразвіццяўменняў,
набыццяновыхведаў.

Як выкладчыка кафедры ін
фарматыкі й методыкі выкла
дання інфарматыкі фізікаматэ
матычнага факультэта БДПУ і
навукоўцу,ягоцікавяцьвысокія
тэхналогіі ў адукацыі. Аляк
сандрФранцкевічраспрацоўвае
методыківыкладанняадукацый
найробататэхнікі,методыківы
кладання інфарматыкі. Восем
праграм факультатыўных заня
ткаў выкладчыка зацверджаны
Мінадукацыі Беларусі ды апра
боўваюццаўшколахз2016года.
Паягометодыцывыкарыстання
візуальнаймовыпраграмавання
прайшлі педагагічныя эксперы
ментыўмногіхшколахкраіны.
Аляксандр Аляксандравіч га
ворыць:якразтуюметодыкуён
і прымяніў пры падрыхтоўцы
вучняўдаспаборніцтваўуДубаі.

А візуалізаванае праграма
ванне—гэташто?Уявіцесабе:
праграма ствараецца шляхам
маніпуляванняграфічныміаб’
ектамі, тэкст праграмы пісаць
не трэба. “Наш “дубайскі” ро
батпраграмаваўсяздапамогай
візуальнаймовы,—тлумачыць
сутнасць методыкі й яе выка
рыстанне на практыцы сураз
моўца. — Праграма для яго
складаласяпрыдапамозепера
цягваннянаманіторыкамп’ю
тара алгарытмічных і матэма
тычныхблокаўдыіхзлучэння.
Калідзецівывучаюцьалгарыт
мізацыюйпраграмаваннепраз
візуальную мову, яны пачына
юць лепш іх разумець, потым
лягчэй пераходзяць на тэкста
вуюмовупраграмавання”.

Аляксандра Францкевіча
вельмі прыцягвае адукацыйная
дзейнасць:“Мнепадабаеццабу
давацьступеніўвыкладанні,каб
дамагчысяўвыхаванцаўпэўных
уменняў і навыкаў, падабаецца
сачыцьзаіхпоспехамі,хайсабе
йнаадлегласці—празпаведам
ленні ў СМІ… Прыемна яшчэ
адчуваць зваротную сувязь:
мае вучні заўсёды ўдзячныя,
калі бачаць плён ад заняткаў”.
Такштосёння,відаць,свойвы
бар — ІТсфера ці праца вы
кладчыка—АляксандрФранц
кевіч ужо зрабіў. Знайшоў сваё
прызванне.Ібліскучаяперамога
ягоныхталенавітыхвыхаванцаў
напрэстыжнымконкурсеўДу
баі—яскраваетамусведчанне.
Мыж дзякуючы такім перамо
гамнадзеюмаем,штовелізарны
інтэлектуальнырэсурсБеларусі
будзе развівацца, услед за ІТ
тэхналогіямі,таксамаіўгэтым,
надзвычай перспектыўным кі
рунку,зіміспалучаным.

ГаннаЛагун
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рытмычасу Та лен ты і ро ба ты

“Голас Радзімы”:  хутка 65 гадоў!

АляксандрФранцкевіч:“Зусягогэтагайзбіраемробатаў”
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