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— Вель мі сім ва ліч на, 
што наш фес ты валь пра хо-
дзіў у Год гас цін нас ці, — за-
зна чыў ды рэк тар гім на зіі 
№ 25 г. Мін ска Сяр гей ДЗЕ-
НЮШ КІН. — У кра і не жы ве 
вя лі кая коль касць прад стаў-
ні коў роз ных на цы я наль нас-
цяў, якія ма юць маг чы масць 
вы ву чаць сваю род ную мо ву 
ў гас цін най Бе ла ру сі. У тым 
лі ку і ў на шай уста но ве.

Ні ад на прэ зен та цыя кож-
най куль ту ры не паў та ра ла 
ін шую. Бе ла ру сы пра дэ ман-
стра ва лі, як іх прод кі пра лі на 
ка лаў ро це, па ля кі час та ва лі 
кек сам «Ма зур ка», укра ін-
цы рас каз ва лі пра сла ву-
тых зем ля коў, ад ра сі ян усе 
да ве да лі ся пра не ка то рыя 
сак рэ ты ткац тва. У вы ка-
нан ні яў рэй скіх на шчад каў 
па слу ха лі іх на цы я наль ную 
му зы ку, та та ры па дзя лі лі ся 
рэ цэп та мі пры га та ван ня са-
лод кіх пры сма каў, гру зін ка 
рас ка за ла, як ад зна ча юць 
свя ты яе зем ля кі, у на род-
ным тан цы кру жы ла ся ар-
мян ка.

У Вік то рыі Ні ка но віч — 
поль скія ка ра ні. Ба бу ля і 
дзя ду ля па баць ка вай лі ніі 
ро дам з Бе ла сто ка, у Бе ла-
русь пры еха лі пас ля вай ны. 
Ві ка лі чыць, што па доб ныя 
ме ра пры ем ствы па він ны 
ла дзіц ца ледзь ні ў кож най 
шко ле: у ро дзе боль шас ці з 
нас ёсць прад стаў ні кі роз-
ных на цы я наль нас цяў. Та му 
важ на мець маг чы масць па-
зна ё міц ца з гіс то ры яй ін шых 
на ро даў, да лу чыц ца да мі ну-
ла га сва ёй кра і ны.

— Мне вель мі па да ба ец-
ца ар мян ская куль ту ра, — 
пры зна ла ся дзяў чын ка. — 
Асаб лі ва здзі ві ла тое, што 
та кія лю бі мыя на мі пры сма-
кі, як ха ча пу ры і па хла ва, 
з'яў ля юц ца на цы я наль ны мі 
стра ва мі ме на ві та гэ тай кра-
і ны. Шмат ці ка ва га і ў поль-
скай куль ту ры. Ба бу ля і дзя-
ду ля рас каз ва лі, што ёсць 
та кі аб рад, як утап лен не Ма-
жа ны. Ма жа на — са ла мя ная 
ляль ка, якая сім ва лі зуе зі му. 
21 са ка ві ка па ля кі апра на-
юць яе ў бе лую воп рат ку, 
упры гож ва юць і то пяць у 
рэ чцы ці во зе ры. Так на шы 
су се дзі раз віт ва юц ца з зі-
мой. У нас неш та па доб нае 
ад бы ва ец ца на Мас ле ні цу.

У тым, што свя та атры-
ма ла ся, не ма лая за слу га 
ды рэк та ра гіс то ры ка-края-
знаў ча га му зея гім на зіі, на-
стаў ні цы бе ла рус кай мо вы 
Алі ны Па хва лё най. Ме на ві та 
яна — іні цы я тар фес ты ва-
лю.

— Два га ды та му мне па-
шчас ці ла па бы ваць на Дні 
бе ла рус ка га пісь мен ства ў 
Глы бо кім, — рас ка за ла Алі на 
Ка зі мі раў на. — Шэ раг глы-
боц кіх ву ліц пе ра ўва со біў ся 
ў трак ты. Асаб лі ва за пом-
ніў ся тракт на цы я наль ных 
куль тур са сва і мі пад вор'-
я мі, якія меў кож ны на род, 
што жы ве ў го ра дзе. Лі чы, у 
кож на га пад вор'я быў свой 
кан цэрт. Лі тоў цы ра да ва лі 
тан ца мі, ла ты шы час та ва-
лі смач ней шы мі пры сма ка-

мі на род най кух ні, яў рэі 
спя ва лі, укра ін цы ве ся лі-
лі пры пеў ка мі. Па бы ваў-
шы коль кі хві лін на кож-
ным пад вор ку, трап ляў у 
ма лень кае па да рож жа.

Ме на ві та пас ля гэ тай 
па езд кі ўзнік ла ідэя аб 
фес ты ва лі на цы я наль-
ных куль тур у сце нах 
гім на зіі. Вуч ням ста ла ці-
ка ва да ве дац ца пра зме-
ша ныя сем'і, пра ка ра ні 
сва іх ад на клас ні каў, пра 
іх аб ра ды, па мят ныя мяс-

ці ны, на цы я наль ныя 
стра вы. Ім на столь кі 
гэ та прый шло ся да-
спа до бы, што па ча лі 
да сле да ваць на цы-
я наль на-куль тур ныя 
тра ды цыі, свя точ ныя 
і аб ра да выя комп-
лек сы ся мі на ро даў. 
Паз ней да лу чы лі ся і 
гру зі ны. У на ступ ным 
го дзе пад клю чац ца 
лі тоў цы і нем цы, якія 
так са ма ву чац ца ў 
гім на зіі.

— Мы, бе ла ру сы, ста лі 
ці ка віц ца на цы я наль най 
куль ту рай, сва ёй спад чы-
най, імк нём ся больш да ве-
дац ца пра на цы я наль ныя 
свя ты, тра ды цыі і ін шых 
на род нас цяў, якія жы вуць 
у на шай кра і не, — пе ра-
ка на на Алі на Па хва лё-
ная. — Гэ та свед чыць пра 
ўва гу да гіс то рыі на ша га 
краю, пра жа дан не за ха-
ваць на шу спад чы ну, па кі-
нуць доб ры след аб са бе. 
Пад час пра вя дзен ня ме-
ра пры ем ства мы ўба чы лі 
ад но сі ны па між вуч ня мі, 
якія за сна ва ны на спа га-
дзе, да бры ні, мі ла сэр нас-
ці, та ле рант нас ці. Вуч ні 
па зна ё мі лі ся з мо вай, гіс-
то ры яй, куль ту рай та го ці 
ін ша га на ро да, якія свя-
та за хоў ва юц ца ў мно гіх 
сем' ях.

Ці ка ва, што гім на зія ва 
ўсе ча сы бы ла шмат на цы-
я наль най. Яшчэ да вай ны 
ў та ды 25-й бе ла рус кай ся-
рэд няй узор най чы гу нач най 
шко ле імя Чар вя ко ва ра зам 
ву чы лі ся бе ла ру сы, рус кія, 
яў рэі і па ля кі. Усе яны вель мі 
сяб ра ва лі па між са бою, ва 
ўсіх бы ла агуль ная ма ра — 
доб ра ву чыц ца, скон чыць 
шко лу і атры маць спе цы-
яль насць. Ужо ў той час тут 
пра во дзі лі ся ме ра пры ем-

ствы, якія зна ё мі лі вуч няў 
з куль ту рай роз ных на цы я-
наль нас цяў. Гу ча лі вер шы і 
пес ні на поль скай мо ве, яў-
рэй ская му зы ка, усе бра лі 
ўдзел у бе ла рус кіх і рус кіх 
тан цах.

Сім ва ліч на, што на стаў-
ні кам фіз куль ту ры ў той час 
тут быў Вольф Дан цыг — 
сын ула даль ні ка дру кар ні, 
дзе ле там 1917 го да быў 
на дру ка ва ны пер шы ну мар 
«Звяз ды», і баць ка на род-
на га мас та ка Бе ла ру сі Мая 
Дан цы га, які не раз рас каз-
ваў звяз доў цам і пра вы-
дан не на шай га зе ты, і пра 
тра ды цыі гім на зіі № 25, якія 
бе раж лі ва за хоў ва юц ца і да-
гэ туль.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА.
Фо та аў та ра.

УРО КІ ТАЛЕРАНТНАСЦІ 

У СТАЛІЧНАЙ ГІМ НА ЗІІ 
ВУ ЧАЦ ЦА ПРАД СТАЎ НІ КІ 
10 НА ЦЫ Я НАЛЬ НАС ЦЯЎ!

ДЗЕЦІ АДНОЙ ЗЯМЛІ

Пад вор'е яў рэ яў.

Дру гі год за пар у мін скай гім на зіі № 25, 
даў няй сяб роў кі на шай га зе ты, пра хо дзіў 
са праўд ны мі ні-фес ты валь на цы я наль ных 
куль тур. На пра ця гу тыд ня на ву чэн цы 
зна ё мі лі ся з тра ды цы я мі, звы ча я мі, аб ра да мі 
вась мі на цы я наль нас цяў, прад стаў ні кі якіх 
ву чац ца ў гім на зіі. За вяр шыў ся фес ты валь 
шы коў ным кір ма шом, пад час яко га школь ні кі 
прад стаў ля лі сваю куль ту ру ў вы гля дзе 
пе сень, тан цаў, апо ве даў…
і страў на цы я наль най кух ні.

У на ву чаль ных уста но вах Бе ла ру сі ў роз ных 
фор мах вы ву ча юц ца іў рыт, укра ін ская, поль ская, 
лі тоў ская, на ва грэ час кая і ін шыя мо вы.
Ёсць дзве шко лы з поль скай мо вай на ву чан ня
(у Грод не і Ваў ка выс ку) і дзве шко лы з лі тоў скай 
мо вай на ву чан ня (у вёс ках Пе ля са і Рым дзю ны 
Гро дзен скай воб лас ці).

Бе ла ру сы 
пра дэ ман стра ва лі, 
як іх прод кі пра лі 
на ка лаў ро це, па ля кі 
час та ва лі кек сам 
«Ма зур ка», укра ін цы 
рас каз ва лі пра сла ву тых 
зем ля коў, ад ра сі ян 
усе да ве да лі ся пра 
не ка то рыя сак рэ ты 
ткац тва.

У вы ка нан ні яў рэй скіх 
на шчад каў па слу ха лі іх 
на цы я наль ную му зы ку, 
та та ры па дзя лі лі ся 
рэ цэп та мі пры га та ван ня 
са лод кіх пры сма каў, 
гру зін ка рас ка за ла, 
як ад зна ча юць свя ты 
яе зем ля кі, у на род ным 
тан цы кру жы ла ся 
ар мян ка.

Школь ні кі пра па ну юць пра дэ гус та ваць та тар скія пры сма кі.

Та кім чы нам на шы прод кі пра лі на ка лаў ро це.


