ЛЮСТЭРКА

На праспекце «Звязды»

ЗОРКІ ДЛЯ ДЗЯЎЧЫНЫ І ПАДЗЯКА НАСТАЎНІКУ
На праспекце «Звязды» ў Мінску знаходзіцца ліцэй №1, вучні якога становяцца лепшымі з лепшых
Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

Так, напрыклад, адзін з ліцэістаў зрабіў тэлескоп, які ўразіў
журы міжнароднай навуковапрактычнай канферэнцыі. А дэкан факультэта радыёфізікі
БДУ са здзіўленнем убачыў,
што траціна пераможцаў алімпіяды сярод школьнікаў, якую
правёў факультэт, — вучні менавіта гэтай установы.

Перамога 24-х

Фестывалі

Доктар тэхнічных навук, прафесар Сцяпан МУЛЯРЧЫК у гэтым выпадку проста не мог не прыехаць сюды, каб уласнаручна ўручыць дыпломы пераможцаў ліцэістам, паглядзець на гэтых таленавітых маладых людзей і асабіс та
запрасіць іх на свой факультэт.
— Узровень адукацыі на факультэце можна назваць вышэйшым пілатажам, але для таго, каб
нашы праграмы былі ўспрынятыя,
трэба, каб да нас прыйшлі вельмі
здольныя, таленавітыя дзеці. Па
выніках алімпіяды я ўбачыў, што
такія дзеці навучаюцца тут. Таму
яны мне патрэбныя, — патлумачыў
дэкан журналісту «Звязды» сваю
ініцыятыву і дадаў: — Я шкадую
толькі пра адно — што дагэтуль не
супрацоўнічалі з гэтай навучальнай
установай. Але мы гэта паправім.
Мы намераны заключаць доўгатэрміновую дамову аб супрацоўніцтве
з ліцэем, тым больш што ён знаходзіцца ад нас недалёка.
Прафесар Мулярчык расказаў,
што алімпіядны рух на факультэце
радыёфізікі існуе больш за 25 гадоў.
У першыя гады алімпіяда была асноўным метадам адбору дзяцей, якія
добра падрыхтаваныя ў вобласці фізікі. У некаторыя гады па пэўных спецыяльнасцях да 90 працэнтаў набору
факультэт закрываў за кошт дыпламантаў такіх алімпіяд. У адрозненне
ад рэспубліканскай, гарадскіх і раённых алімпіяд, універсітэцкая мае іншыя мэты. Калі ў першым выпадку
важна вызначыць пераможцу і «дзясятку» лепшых, то мэта апошняй —
вызначыць усіх тых, хто варты стаць
студэнтам факультэта. Таму пераможцаў, як правіла, шмат, часам іх
колькасць даходзіць да 100 чалавек.
Сёння яны ўжо не маюць тых прывілей, што раней, але атрымліваюць
пераважнае права на залічэнне ў выпадку паўпрахаднога бала.
— Сёлетняя алімпіяда, калі пра-

Настаўнік фізікі вышэйшай катэгорыі
Уладзімір Міхайлавіч ГРЭБЕНЬ і адзінаццацікласнік Уладзіслаў ПАПОЎ
ПАПОЎ..

водзіць аналогію з фігурным катаннем, адносілася да катэгорыі «абавязковай праграмы», — казаў Сцяпан Рыгоравіч на сустрэчы з ліцэістамі. — Гэта былі задачы сярэдняй
складанасці, якія дазвалялі вызначыць узровень падрыхтоўкі па фізіцы. Шэсць задач трэба было рашыць за 2 гадзіны. У адрозненне ад
ЦТ, мы правяралі кожную задачу,
па кожнай глядзелі, як чалавек думаў, што ён зрабіў і на якім этапе
спыніўся. Кожная задача ацэньвалася па 5-бальнай сістэме, і калі
было зроблена хаця б нешта, то адзнака выстаўлялася. Сёлета пераможцамі сталі тыя, хто набраў
больш за 50 працэнтаў ад максімальнай сумы балаў. Такіх аказаўся
61 чалавек. З іх 24 — вучні ліцэя
№1. Гэта сведчыць, што тут выкладаюць цудоўныя настаўнікі фізікі. І
я хачу выказаць ім вялізную падзяку за добрую падрыхтоўку дзяцей.
Дэкан рэдыёфізічнага факультэта прызнаўся, што сёння ў цэлым
па рэспубліцы ўзровень падрыхтоўкі дзяцей па фізіцы і матэматыцы, на жаль, падае, і гэта — галаўны боль тых, хто адказвае за падрыхтоўку кадраў у краіне. «Удзел
вялікай колькасці вучняў ліцэя №1
у алімпіядзе і перамога 24-х — гэта
бліскучы вынік!» — сказаў ён.

«Я захацеў паказаць
зоркі дзяўчыне»
— Большая частка выпускнікоў
нашых фізіка-матэматычных класаў па-ра ней ша му па сту пае ў
БДУІР і знаходзіцца там у ліку найбольш моцных студэнтаў. Але мы
паспяхова развіваем і іншыя про-

філі, — расказаў дырэктар ліцэя
№1 Мікалай КАРЛОЎСКІ. — Дзякуючы настаўнікам вышэйшай
ка тэ го рыі Вік та ру ВОБ ЛА ВУ,
Таццяне МАРЫНКІНАЙ і іх калегам, у нас вельмі моцным лічыцца
хіміка-біялагічны профіль. Сёлета
абсалютным пераможцам на міжна род най на ву ко ва-прак тыч най
канферэнцыі стаў вучань настаўніка фі зі кі Ула дзі мі ра ГРЭ БЕ НЯ.
Амаль 99 працэнтаў нашых выпускнікоў становяцца студэнтамі
ВНУ, прычым, як правіла, бюджэтных аддзяленняў.
Сёлета асаблівую ўвагу да сябе
адчуў, напрыклад, вучань 11 класа
Уладзіслаў ПАПОЎ, абсалютны
пераможца конкурсу навуковатэхнічнай творчасці вучняў Саюзнай дзяржавы «Таленты XXІ стагоддзя» (Санкт-Пецярбург).
— Хто цябе зацікавіў астраноміяй? — пытаюся ў юнака.
— Гэта адбылося мінулым ліпенем, калі я захацеў дзяўчыне паказаць зоркі...
— Дзяўчына ацаніла?
— Вядома!
— І куды ты збіраешся паступаць?
— У мяне некалькі перспектыўных прапаноў. Мяне запрасілі ў
Маскву і Варшаву, але мне не хочацца нікуды з'язджаць, і я думаю, што
паступаць буду ў Мінску, а потым
пагляджу. Пакуль я перад выбарам:
радыёфізічны, фізічны і механіка-матэматычны факультэты БДУ.

Вершы і астрафізіка
— Гэта далёка не адзіная гучная
перамога нашых дзяцей, — заўва-

жыў настаўнік вышэйшай катэгорыі Уладзімір ГРЭБЕНЬ. — Вучань
10-га класа Андрэй КАЛЯЧКА нядаўна заваяваў ганаровы тытул «Дзіця новага пакалення» ў тэлевіктарыне «ЛАДа». Ён павінен быў прадэманстраваць агульную эрудыцыю і
досыць глыбокія веды па ўсіх дысцыплінах. Яму падарылі нетбук, а
нашаму ліцэю — пяць камп'ютараў.
Толькі падапечныя Уладзіміра
Грэбеня летась на раённай алімпіядзе ўзялі шэсць першых месцаў, на
гарадской — 2 дыпломы другой ступені, 2 — трэцяй і 2 пахвальныя водгукі. У 2009 годзе яго вучань Зміцер
Емяльянаў атрымаў бронзавы медаль на міжнароднай алімпіядзе па
астраноміі і астрафізіцы ў Іране...
Сёння малады чалавек вучыцца на
факультэце прыкладной матэматыкі БДУ, на які яму дастаткова было
толькі падаць дакументы.
Пытаюся ва Уладзіміра Міхайлавіча, як яму ўдаецца зацікавіць
дзяцей астраноміяй пры нагрузцы
— 1 гадзіна на тыдзень.
— Гэта насамрэч не складана, —
усміхаецца настаўнік. — Бо ў кожным
чалавеку закладзена патрэба ведаць
пра тое, што робіцца на нябёсах, і пра
тое, што нас чакае. А калі цікаўнасць
прачынаецца не адразу, імкнуся разгледзець у дзіцяці тое, што яму цікава, і выкарыстаць гэта на карысць
сваіх прадметаў. Напрыклад, даведаўся, што адзін з вучняў піша вершы, і прапанаваў яму напісаць верш
на астранамічную тэму. Калі ён прыйшоў да мяне з творам, ён кажа: «Уладзімір Міхайлавіч, я затраціў столькі
часу, каб даведацца пра тое, пра што
напісаў, што лягчэй было б вывучыць
на памяць тры параграфы!» Верш,
дарэчы, ён добры напісаў.
— Сюды дзеці прыходзяць
падрыхтаваныя?
— Апошнія гады мы бяром практычна ўсіх. Зміцер Емяльянаў у
свой час спрабаваў паступіць у гімназію і не паступіў, потым — у ліцэй
БДУ, і таксама не паступіў. А потым
ён прыйшоў да нас і паказаў вынік
лепшы, чым яго канкурэнты.
...Учора ў Ліцэі № 1 для 224 таленавітых маладых людзей прагучаў апошні званок. Галоўныя іх
перамогі ў жыцці — яшчэ наперадзе. Але, несумненна, гэты адрас
на праспекце «Звязды» заўсёды
будзе для іх адным з самых хвалюючых на ўсёй планеце.
Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА.

31 мая 2011 г.

«ЗА ЗАХОЎВАННЕ
ДРОБНАРАЗМЕННАЙ МАНЕТЫ»
З

такой дзівоснай фармуліроўкі пачалося ўзыходжанне
на Галгофу святара Аляксія Магільніцкага, зусім нядаўна праслаўленага святога беларускай праваслаўнай царквы.
За такое «злачынства» ў 1930 годзе ён быў асуджаны народным судом на адзін месяц прымусовых работ. Яго лёс
— адзін з прыкладаў подзвігу спаведніцтва, кажа протаіерэй
Аляксандр Лапушанскі, які на працягу пяці гадоў у розных
архівах Мінска, Гомеля і Мазыра збіраў матэрыялы для кананізацыі і падрабязна вывучаў біяграфію айца Аляксія.

Для нас сёння малазразумела,
чаму чалавека звычайнага жыцця
(так здаецца многім) царква вылучае і ставіць на асобнае месца. Тым
больш што ў вядомыя гады багаборніцтва многія людзі пацярпелі
ад афіцыйных улад, якія адкрыта
не падзялялі поглядаў з вернікамі.
Але ж далёка не ўсе сярод пацярпелых праслаўлены як святыя. У
чым розніца?
Сабраныя архіўныя матэрыялы
сведчаць, што з 1893 года святар
узорна служыў у Ражства-Багародзічнай царкве сяла Вялікі Бор Рэчыцкага павета і Туркаўскай царкве Бабруйскага павета. Потым, на
працягу 13 гадоў, айцец Аляксій
служыў у Мазырскім Свята-Міхайлаўскім саборы і адначасова выкладаў Закон Божы ў мясцовых
жаночай гімназіі і мужчынскім прыходскім вучылішчы. У 1912 годзе
яго сям'ю спасцігла вялікае гора:
святар застаўся ўдаўцом з пяццю
дзецьмі на руках. Яго жонка Настасся памерла ва ўзросце 37 гадоў. Нягледзячы на гэтае выпрабаванне, ён змог выхаваць сваіх дзяцей і даць ім добрую адукацыю.
А вось у 1920 годзе, пасля Мазыра, айца Аляксія перавялі ў мястэчка Лельчыцы Мазырскага павета. Храм у Лельчыцах, дзе служыў
святар, быў асвечаны ў гонар Найсвяцейшай Тройцы. Кампанія па
канфіскацыі царкоўных каштоўнасцяў, якая праходзіла ў 20-30 гады
ХХ стагоддзя, не абышла і Траецкую царкву, якую ўрэшце, восенню
1935 года, закрылі. Храм, па традыцыі тых часоў, ператварылі ў
зернясховішча.
Антырэлігійная агітацыя набірала абароты і давала свае горкія плады. Вось некаторыя лічбы. Калі ў
1917 годзе ў Лельчыцкім прыходзе
налічвалася 4539 праваслаўных жы-

БЕРЛІНСКІ НАПРАМАК
Голас Беларусі пачуюць на Сусветным фестывалі культур у Германіі

Гэта ж трэба — мы там будзем!.. Як
народ, як краіна. Уявіце: нашы ў белых
строях з беларускім арнаментам, а навокал усе такія стракатыя — нібыта ў
адной кропцы сышліся ўсе кантыненты. Гукі і песні, якія чуеш упершыню,
дзіўныя інструменты, пра існаванне
якіх толькі здагадваўся, у руках музыкаў малююць вобразы іх краін. Водар
і смаката самых экзатычных — для нас
і не толькі — страў. Берлінскі фестываль — своеасаблівая дэманстрацыя
шматаблічнасці і культурнага багацця
свету. Тут сыходзіцца Еўропа з Азіяй
— не геаграфічна, а фактычна, праз
людзей. Тут Афрыка і Амерыка побач
— таму што іх прадстаўнікі разважаюць пра тое, што яднае людзей, а не
наадварот. Таму што сусветны форум
культур адбываецца ў падтрымку міру:
больш за 150 краін-удзельніц прадставяць сябе — у танцах, музыцы, спевах,
нацыянальнай кухні. І хоць яшчэ ёсць
час (да 2-3 ліпеня), дэлегацыя нашай
краіны ўжо рыхтуецца. Але сусветны
форум — значыць адкрыты. Значыць,
кожны, хто захоча стаць маленькай
часцінскай гэтай дэлагацыі, можа патрапіць сёлета ў Берлін. А вось як і дзеля чаго — распавядае арганізатар у
Рэспубліцы Беларусь Ігар САРОКА:
— Наша краіна рыхтуецца прыняць удзел
у Сусветным фестывалі культур у Берліне
ўпершыню. Таму нам важна пра сябе заявіць
і годна сябе прадставіць. Тым больш, што на
стадыёне «Алімпія» ў Берліне ў першыя дні
ліпеня чакаецца каля 70 тысяч гасцей. Яны
змогуць наведаць Павільёны Кантынентаў
Свету, дакрануцца да прыгажосці розных
культур праз зносіны падчас канферэнцый,
канцэртаў, нацыянальных прэзентацый з музыкай, танцамі, літаратурай. Сёлета фестываль праводзіцца ў гонар 30-годдзя фонду
«Мастацтва жыцця», міжнароднай некамерцыйнай арганізацыі, якая акрэдытавана пры
ААН і мае прадстаўніцтвы ў 151 краіне свету,
у тым ліку ў Беларусі. Яна была заснавана
дзеля ўмацавання міру і распаўсюджвання
агульначалавечых каштоўнасцяў. Акрамя таго, сёлета асабліва ўвага будзе нададзена

адной з самых старажытных культур — індыйскай. Чакаецца, што толькі з Індыі прыедзе
каля 5000 гасцей. Але ўсім месца хопіць —
там няма галоўных і не галоўных народаў.
Чатыры Павільёны Кантынентаў Свету
павінны размясціцца на маляўнічых зялёных палях вакол стадыёна — такім чынам
удзельнікі і госці будуць мець магчымасць
пазнаёміцца з культурнай спадчынай краін
Афрыкі, Азіяцка-Ціхаакеанскага рэгіёна, Еўропы і Амерыкі. У павільёнах можна будзе
пакаштаваць і нацыянальныя стравы розных народаў.
— Беларускія дранікі?
— Чаму не?.. Мы зрабілі заяўку, што ў нас
будзе свой кухар, маладая жанчына, якая
гатова зрабіць нешта простае. Таму што гэта
будзе масавая падзея, калі галоўная задача
— даць магчымасць нешта пакаштаваць найбольшай колькасці людзей. Яна сказала, што
добра ўяўляе, што трэба прадставіць ад беларускай кухні. Фестываль не прадугледжвае
спіртное, таму нашымі нацыянальнымі напоямі могуць быць квас альбо морс. Колькі людзей пакаштуе беларускія стравы? Уявіце,
калі на працягу 2-3 дзён 70 тысяч чалавек
будуць то падыходзіць, то сыходзіць са стадыёна, то праз нас пройдуць чалавечыя плыні... Але мы ж адной кухняй не абмяжуемся.
Беларусь прадставіць фальклорны калектыў
БДУ «Багач». У нас ёсць больш вядомыя
фальклорныя ансамблі, але ў іх нашмат месяцаў наперад складзены графік выступленняў. Але з другога боку, я добра ведаю калектывы, якія, можа, і не маюць такой вядомасці,
але яны могуць быць вельмі цікавыя сваёй
праграмай. Акрамя таго, я лічу, што ў маладых артыстаў больш энтузіязму і імкнення
выступіць яскрава — а мы ж хочам звярнуць
на сябе ўвагу?!.
— Калі гавораць пра Берлінскі фестываль культур, то маюць на ўвазе не толькі гасцей, якія прыязджаюць з-за цікавасці ці па клічы сэрца, але яшчэ і сур'ёзнае
міжнароднае прадстаўніцтва.
— Там збіраюцца палітыкі, міратворцы,
духоўныя лідары, навукоўцы, кіраўнікі недзяржаўных арганізацый, бізнэс-эліта. Таму
што падчас працы фестывалю (наогул галоўнае, дзеля чаго ён ладзіцца) будуць уз-

дымацца тэмы распаўсюджвання ідэй міру ў
свеце, пошуку гармоніі ў разнастайнасці. Па
маштабе сёлета, напэўна, упершыню ў Еўропе будзе праводзіцца такі буйны форум.
— Што азначае для Беларусі ўдзел у
гэтым форуме? Напэўна ж, нешта мы маем на ўвазе, калі прадстаўляем сваю краіну?
— Па-першае, мы прадставім сваю нацыянальную культуру, заявім пра сваю адметнасць у свеце, а дзякуючы гэтаму зацікавім
іншых Беларуссю. У сваю чаргу, можам нейкім чынам паўплываць нават на тое, каб прыцягнуць у краіну турыстаў. Зараз гэта вельмі важна і перспектыўна, у сувязі з тым, што
даволі плённа развіваецца такі напрамак, як
экалагічны турызм. Акрамя таго, паўдзельнічаць у фестывалі, які будзе накіраваны на
святкаванне шматаблічнасці культур, — вось
гэта вельмі важна. Значыць, беларусы як
народ таксама ёсць на карце свету. А калі
збіраецца столькі розных народаў разам і
імкнуцца спазнаць адзін аднаго, зразумець,
то глеба для канфліктаў як такая сціраецца.
Людзі знаходзяць агульную мову — у міжканфесійным дыялогу, у палітычных пытаннях, у пытаннях культурнай спадчыны і агульначалавечых каштоўнасцяў.
— Хто можа ад Беларусі патрапіць у
Берлін? З каго будзе складацца наша дэлегацыя?
— Мы плануем, што ў склад беларускай
дэлегацыі ўвойдзе прыкладна 200 чалавек.
Магчыма, сярод іх будуць прадстаўнікі дзяржавы — запрашэнні перададзены. Але ж у
нашай краіне ў гэтыя дні сваё свята...
Але ў Берлін могуць паехаць дабравольцы, якія ўдзельнічалі ў сацыяльна значных
праектах міжнароднага фонду «Мастацтва
жыцця» ў Рэспубліцы Беларусь. У нас ажыццяўля лі ся роз ныя пра ек ты. На прык лад,
«Школа без агрэсіі» — агульнасусветная
праграма, якая дапамагае дзецям, падлеткам, спраўляцца з агрэсіяй, са стрэсамі, з
вялікай плынню інфармацыі ў школе і навокал. Ёсць падобныя курсы для падлеткаў і
моладзі, якія дапамагаюць выявіць лідарскія
якасці, больш адаптавана весці сябе ў грамадстве. Таксама і моладзь, і дарослыя
ўдзельнічаюць у розных агульных праектах,

як мы рабілі «Чысты горад». Ці калі наведвалі Домы састарэлых, інвалідаў, дзіцячыя
дамы. Аснова нашай працы — дапамога чалавеку, які не мае апоры ў гэтым свеце, дабрачыннасць. З пачатку 2000 года мы адкрылі цікавы праект, які называецца «Свабода
ў турме», праводзілі антыстрэсавыя трэнінгі
для зняволеных — гэта адна з праграм па іх
рэабілітацыі. Удзельнічалі ў місіі «Зялёная
планета», якая ладзілася па ініцыятыве ААН,
пасадзілі шмат дрэў і кустоў.
Так, гэты фестываль, з аднаго боку, прадстаўляе краіну. А з другога боку, кожны, хто
жадае, можа туды паехаць па ўласнай ініцыятыве. Арганізатары фестывалю з Берліна
даслалі больш за 100 запрашэнняў для тых,
хто жадае паехаць. Не будзе перашкод, каб
бясплатна адкрыць візу для тых, хто збіраецца на фестываль. Арганізатары далі цэлы
пералік атэляў, дзе можна спыніцца (зусім
недарагіх — ад 9 да 35 еўра ў суткі). Побач
са стадыёнам на зялёных палях будуць прадавацца стравы розных кухняў — ад 2 да
7 еўра. Так што з пражываннем і харчаваннем праблем быць не павінна. Каля 30 еўра
будуць каштаваць квіткі на ўсе мерапрыемствы, прычым ты можаш там прысутнічаць
з ранку да вечара. Ёсць адзіны білет на ўвесь
фестывальны час. Білеты даўно ў продажы,
але іх мож на на быць на сай це: www.
worldculturefestіval.org
— Чым цікавы гэты форум для вас, як
для чалавека?
— Я лічу, што тое, што кожны з нас носіць
у сваёй свядомасці і сваім сэрцы, аказвае
пэўны ўплыў на грамадства ў цэлым. Ёсць
выраз «прыватнае жыццё». Я не лічу, што
ёсць прыватнае жыццё. Тваё прыватнае
жыццё заўсёды на нечым замыкаецца і некага закранае — ці то гэта сям'я, ці месца
працы, ці грамадства, у якім існуеш. Таму
для сябе я чакаю атрымаць нейкую новую
інфармацыю пра наш вялікі свет. Гэта стане
часткай майго досведу, часткай духоўнага
росту, калі хочаце. Гэта дазволіць, магчыма,
потым запрашаць прадстаўнікоў розных
культур у Беларусь. І гэта проста грандыёзная падзея, на якую вельмі хочацца паглядзець.
Ларыса ЦІМОШЫК.

Жывая зямля

АСЦЯРОЖНА, ПАД НАГАМІ ПАДЛЁТКІ!
П

АЧАТАК лета — час вылету з гнёздаў першых
птушанят. Маладняк шпакоў, драздоў, сінічак і
іншых маленькіх птушак вось-вось пачне першыя
палёты.
Звычайна ўзрост птушкі, калі яна ўпершыню спрабуе
крыло, каля двух тыдняў. Нярэдка першая спроба аказваецца апошняй. Упаўшы на зямлю, птушаня можа лёгка
стаць здабычай дзікіх жывёл. А калі гэта здараецца ў гарадскім парку, пагроза сыходзіць ад бадзяжных кошак і
сабак. Што рабіць, калі вам раптам давядзецца ўбачыць
на зямлі птушаня, якое яшчэ не зусім аперылася? Ці трэба яго забіраць дадому і спрабаваць выходжваць самому?
Многія лічаць, што птушаня выпадкова выпадае з гнязда
і яго чакае пагібель. Але гэта не зусім так. Калі птушаняты падрастаюць, ім сапраўды цесна ў гняздзе, і яны пачы-

наюць спачатку садзіцца на суседнія галінкі. Потым цікавасць вабіць іх скокнуць на іншае дрэва. Лятаць яшчэ не
ўмеюць і таму, апынуўшыся на зямлі, становяцца бездапаможнымі. Часта людзі не ведаюць, што рабіць у такіх
выпадках.
Арнітолаг Бярэзінскага біясфернага запаведніка Юрый
Багуцкі раіць не зносіць птушанят дахаты, а падняць з зямлі і пасадзіць на бліжэйшы куст. Лепш — у сярэдзіну хвоі,
як мага далей ад дапылівых вачэй. Бацькі птушаняці самі
яго знойдуць.
— Звычайна птушаняты-падлёткі трымаюцца на адлегласці 15-20 метраў ад гнязда. Робячы першыя палёты, яны
часта не разлічваюць свае сілы, не далятаюць да галін і садзяцца на зямлю, — кажа арнітолаг, — але птушкі-бацькі за
ім сочаць і працягваюць карміць. Ледзь вы адыдзеце ад
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падлётка, як каля яго пачнуць завіхацца дарослыя птушкі.
Калі ж птушаня занесці дахаты хоць на 2-3 гадзіны, а потым,
схамянуўшыся, прынесці назад, бацькі яго наўрад ці прызнаюць.
Выхадзіць птушаня ў хатніх умовах можна, але гэта
вельмі складана. Па-першае, трэба ўмець адрозніваць птушанят і ведаць, як часта і чым трэба карміць. А гэта не
заўсёды вядома нават спецыялістам.
— Аднаму птушаняці трэба 48 разоў у суткі даваць ежу,
іншаму — 256 разоў — кожныя восем хвілін, — кажа Юрый
Багуцкі. — Усё залежыць ад віду птушкі.
Анатоль КЛЯШЧУК. Фота аўтара.
На фотаздымках: памылковая спроба напаіць птушаня
зябліка (у цэнтры); птушаняты дразда — у лесе і на прасёлачнай дарозе.

хароў, то да 1925 года іх колькасць
скарацілася да 2416 чалавек. Тым
не менш свайго пастырскага служэння святар Аляксій Магільніцкі не
пакінуў. Лічыцца, што прызванне на
служэнне ў перыяд лютага ганення
на царкву — залог святасці. Протаіерэй Аляксандр Лапушанскі нагадвае словы з Евангелля: «...каго Ён
прадвызначыў, тых і заклікаў, а каго
заклікаў, тых і апраўдаў; а каго
апраўдаў, тых і ўславіў» (Рым. 8, 30).
Вось і святар Аляксій пасля закрыцця храма працягваў здзяйсняць набажэнствы на сваёй кватэры. А гэта
ў той час лічылася сур'ёзным парушэннем закона.
З пратакола допыту: «Рэлігійныя абрады да восені 1935 года
ажыццяўляў у Лельчыцкай цэркве,
а пасля гэтага пачаў праводзіць на
сваёй кватэры, а іменна: водахрышчэнне нованароджаных, памінанне памерлых і г.д.». Да яго прыходзіла шмат людзей. Гэта былі не
толькі жыхары Лельчыцаў, але і навакольных вёсак. І нікому ён не адмаўляў. Яго дом фак тычна быў
пераўтвораны ў царкву. Вядома,
гэта не магло добра закончыцца.
Улады, якія паступова змагаліся з
«опіумам для народа», звярнулі
асаблівую ўвагу на дзейнасць святара з глыбінкі Палесся. Гэта ж стала нагодай для сістэматычных правакацый — абвінавачвання айца
Аляксія ў контр рэ ва лю цый най
дзейнасці. Яго арыштавалі ў жніўні
1937 года. Падставай паслужыў і
той факт, што 1 мая 1937 года (на
гэты дзень прыйшлося ў той год
свята Пасхі Хрыстовай), недалёка
ад Лельчыцаў, у вёсцы Сіманічы
жанчыны зламалі замок на царкве,
якая таксама была зачынена, і пачалі там маліцца. Улады вырашылі,
што айцец Аляксій з'яўляўся кіраўніком гэтых верніц.

На свае
вочы

П

Для кананізацыі асабліва важным фактам стала тое, што падчас
шматлікіх допытаў святар не толькі
не прызнаў сябе вінаватым, але нікога не агаварыў, не назваў ніводнага прозвішча. Такім чынам, падкрэслівае протаіерэй Аляксандр
Лапушанскі, святар нават словам
не прынёс ніякай шкоды ніводнаму
чалавеку. Нягледзячы ні на што,
абвінавачванне яму было вынесена. Прыгавор прымеркавалі да 27
верасня, дня, калі царква святкуе
Узвіжанне Крыжа Гасподняга. А 20
кастрычніка 1937 года айца Аляксія
расстралялі. Не выключана, што
гэта адбылося ў Свята-Міхайлаўскім саборы Мазыра, дзе ў той
страшны час была размешчана
турма НКУС Палескай вобласці.
Дакумент, згодна з якім 67-гадовага святара пазбавілі жыцця,
утрымлівае стандартны для тых часін набор: «З'яўляючыся ўдзельнікам контррэвалюцыйнай групоўкі,
сістэматычна ўзводзіў паклёп на
Савецкую ўладу, усхваляў жыццё
фашысцкай Польшчы і Нямеччыны, праводзіў актыўную агітацыю
супраць усіх мерапрыемстваў партыі і ўрада, якія праводзяцца ў вёсцы, заклікаючы калгаснікаў да выхаду з калгаса. Распаўсюджваў
правакацыйныя чуткі пра хуткую
вайну і паражэння ў ёй Савецкай
улады, уладкоўваў нелегальныя

зборы, дзе праводзіў контррэвалюцыйную работу».
Праз паўстагоддзя справядлівасць у дачыненні да айца Аляксія
была адноўлена. Протаіерэй Аляксандр Лапушанскі не лічыць выпадковасцю тое, што пасмяротная рэабілітацыя прыйшлася на 7 чэрвеня
1989 года. У гэты дзень царква
ўзгадвае Усекнавенне галавы Іаана
Прадцечы.
Свой крыж святар Аляксій Магільніцкі вынес дастойна. Менавіта
таму за мужнасць і цярпенне праслаўлены ў ліку святых новамучанікаў і цяпер да яго, святога Аляксія, прасвітара Лельчыцкага, звяртаюцца ў сваіх малітвах вернікі. А
ў вёсцы Сырад Калінкавіцкага раёна будуецца новы храм, які будзе
прысвечаны свяшчэннапакутніку
Аляксію Магільніцкаму.
Між тым, па блаславенні епіскапа Тураўскага і Мазырскага Стэфана ў крыптавым храме Свята-Міхайлаўскага кафедральнага сабора Мазыра былі ўстаноўлены 50
лампад у памяць пра нявінна забітых у гады ліхалеццяў. Там жа сабраны ў дзве труны каля 60 чарапоў і косткі людзей, якія знайшлі
пры ачышчэнні склепаў сабора. Гэты галоўны храм Палесся валодае
такімі тайнамі, расказаць пра якія
трэба асобна.
Ірына АСТАШКЕВІЧ.

ХОЧАШ ЖЫЦЬ — УМЕЙ...

І не толькі ім. Напрыклад, непадалёк ад Друскенінкая, у мястэчку Грутас, у маі з ночы выстройваліся чэргі каля варот кампаніі, якая займаецца перапрацоўкай грыбоў, ягад і смаўжоў. За тыдзень там
скупілі амаль 300 тон смаўжоў, прычым прадаваць
іх прыязджаюць у Літву нават палякі і латышы. Далікатэсная прадукцыя пастаўляецца на экспарт у шэраг краін Еўрасаюза, а пастаўшчыкі сыравіны чакаюць дажджу, які гарантуе добры ўраджай смаўжоў і
някепскія даходы.
Дарэчы, у той жа дзень, калі мы з Ёзасам гутарылі ў чаканні перасячэння мяжы, літоўскія газеты паведамілі аб афіцыйных звестках перапісу насельніцтва Літвы. Дык вось, па стане на 1 сакавіка сёлетняга года, у краіне, па падліках Дэпартамента статыстыкі, пражывала 3 053 800 жыхароў. Тады як дзесяць
гадоў таму пастаяннае месца жыхарства на тэрыторыі Літвы дэкларавалі больш за
У тым, што гэта не так, пе3,7 мільёна чалавек. Ні ў адной
раконвае выпадковая сустрэча
іншай краіне Еўрасаюза кольз жыхаром Алітуса Ёзасам, які
касць насельніцтва не скарачастаў у аўтамабільную чаргу адецца так хутка — эксперты ў
разу пасля мяне. Па-руску ён
галіне дэмаграфічнай палітыкі
размаўляе амаль без акцэнту,
называюць такую сітуацыяй кабо за савецкім часам, працуютастрафічнай. Выказваюцца начы ў аддзеле забеспячэння
ват ацэнкі, што краіна зараз знааднаго з буйных літоўскіх прадходзіцца за крок ад Рубікона, за
прыемстваў, пабываў у многіх
якім пачынаецца знікненне нарэгіёнах былога СССР. Цяпер
цыі.
Ёзас на пенсіі (сёлета адзнаТолькі за чатыры месяцы сёчыць сямідзесяцігадовы юбілета Літва ў выніку адмоўнага
лей) і неўзабаве хоча паехаць
прыросту насельніцтва пазбавіу Калінінград да расіяніна, з
лася чатырох тысяч жыхароў, а
якім сябруе з часоў службы ў
яшчэ 18 тысяч выехалі за мяжу.
Савецкай Арміі. А ў беларускіх
Калі такія тэндэнцыі захаваюц«Прывалках» ён, у адрозненне
ца, то да канца года насельніцад аўтара гэтых радкоў, бывае
тва краіны скароціцца на 50— 60
ледзь не штодзённа, а то і
тысяч чалавек. А тут яшчэ Гердвойчы на дзень. Дзякуй, каманія з Аўстрыяй адкрылі з 1 мая
свае рынкі для дадатковай рабожа, Богу і сямейнаму доктару
чай сілы з Усходняй Еўропы,
(яго праца фінансуецца з бюдпрычым асаблівы попыт менавіжэту), што здароўе пакуль даПомнік мастаку і кампазітару Мікалою- та на кваліфікаваныя кадры —
зваляе.
Уласна кажучы, менавіта су Канстанцінасу Чурлёнісу. Ён, дарэ- напрыклад, інжынераў. Значыць,
з-за Ёзаса і іншых літоўцаў і чы, таксама, як і сённяшнія «чаўнакі», вецер эміграцыі выдзьме з Літўтварылася чарга ў пункце часта бываў на Гродзеншчыне, а яго вы і іх?
Хоць гучаць і іншыя галасы.
пропуску, бо машын з бела- цешча — родам з-пад Мінска.
Маўляў, эмігрантам трэба ледзь
рускімі нумарамі было зусім
мала. У асноўным — літоўскія аўтамабілі, прычым, не рукі цалаваць, бо яны штогод высылаюць сваім
як правіла, маркі «Фальксваген - Пасат», вельмі па- сем'ям больш за чатыры мільярды літаў.
Але вернемся да размовы з Ёзасам. Кошт бензіпулярныя сярод перавозчыкаў паліва па прычыне
ну дасягае ў Літве амаль двух долараў, што і робіць
ўмяшчальных бензабакаў.
— Працую ў Аляксандра Рыгоравіча, — жартуе выгадным для «чаўнакоў» памежны бізнэс. І гэта пры
Ёзас. — За месяц «экспартаваў» з Беларусі прыклад- наяўнасці на тэрыторыі суседзяў буйнога нафтакомпна дзве тоны саляркі. Выгадна і мне, ды і, напэўна, лексу — Мажайкяйскага НПЗ, які ў 1999 годзе прадалі амерыканскай кампаніі. Гэтая здзелка расцэньвам, бо разлічваюся ж валютай.
Як і дзясяткі іншых літоўцаў, сярод якіх, дарэчы, ваецца цяперашняй уладай як надзвычай нявыгаду аўтамабільнай чарзе можна было ўбачыць нямала ная для Літвы, паколькі дзяржава не атрымала ад яе
грошай, а толькі вялізныя абавязацельствы, частка
жанчын.
Праблем з абменам літаў на еўра ці долары (хоць якіх дзейнічае аж да 2025 года. А цэнавая і акцызная
апошнія ў Літве не ў пашане) няма, валютны курс ста- палітыка такая, што мажайкяйскае паліва, кажа
більны. А што тычыцца разліку за паліва ў Беларусі, Ёзас, танней купіць у Латвіі і Эстоніі, чым у Літве, дзе
то, зразумела, у цяперашняй сітуацыі не кожны літовец яно вырабляецца.
У такой сітуацыі, зразумела, кіроўцы шукаюць
пакідае свае еўра на аўтазаправачных станцыях альбо
ў абменніках. Для гэтага, напрыклад, у Ёзаса ёсць альтэрнатыўныя варыянты набыцця гаручага (у пазнаёмы гродзенец Віця, які мяняе яму валюту на бела- раўнанні з 2008 годам продаж бензіну скараціўся
рускія рублі па ўзаемавыгадным курсе. Вядома, гэта больш чым на 60 працэнтаў, хоць працуючых на ім
можна назваць незаконнай валютнай аперацыяй. А з аў тамабіляў менш не стала), маюць выгаду з яго
іншага боку, «літоўскія» еўра не вывозяцца з Беларусі, перавозчыкі з Беларусі і Расіі, а літоўскі ўрад заяўляе, што гэта шкодзіць эканоміцы краіны і спрабуе
а няхай не афіцыйна, але ўсё ж да нас увозяцца.
У той дзень Ёзас выехаў з дому ў пяць гадзін ра- неяк абмежаваць нелегальны гандаль палівам. Лініцы (да літоўска-беларускай мяжы — прыкладна 80 таральна напярэдадні гэтай паездкі, кажа Ёзас, па
кіламетраў), каля васьмі гадзін быў ужо з поўным тэлебачанні прайшла інфармацыя аб больш жорстбакам дызпаліва на нашай тэрыторыі, у пункце про- кіх правілах перасячэння літоўска-беларускай і ліпуску «Прывалка», і разлічваў, што, даставіўшы са- тоўска-расійскай меж. Бясплатны правоз гаручага
лярку па прызначэнні (ёсць пастаянныя спажыўцы), ў баках будзе дазволены толькі пяць разоў у месяц,
зробіць яшчэ адзін рэйс у Беларусь. Пасля чаго — а з шостага прыйдзецца заплаціць падаткі. Планувымушаны перапынак на афармленне чарговай бе- ецца, што нумары машын будуць счытвацца аў таларускай візы, Ёзас спадзяецца, што гэта зойме не матычна, а мытнікі пракантралююць, колькі паліва
ў баках.
больш за тыдзень.
— Нашы «рабочыя конікі» са сталітровымі бакамі
Але чаму ж у, скажам так, не надта маладым узросце Ёзас (неяк ненатуральна казаць пра такога могуць рэзка патаннець, — усміхаецца Ёзас.
...На беларускай мытні аўтамабілю, які быў перад
энергічнага чалавека — «на старасці гадоў») матаецца праз мяжу з гэтай саляркай? Адказ відавочны: намі, загадана ад'ехаць убок. Пэўна, кіроўцу тут ужо
гэта дае прыбаўку, і даволі значную, да пенсіі. А для ведаюць і нешта насцярожвае. А вось да Ёзаса пымногіх маладзейшых «калег» Ёзаса бізнэс на бела- танняў у беларусаў няма. Развітваемся з ім мы ўжо
рускім паліве — асноўная праца. Бо іншая ў тым жа на літоўскай мытні, дзе мне — па адным канале, а
Алітусе, паводле яго слоў, практычна адсутнічае. Ёзасу, як «еўрасаюзаўцу» — па іншым. Ён — дахаты
Ледзь не ўся пабудаваная за савецкім часам пра- ў Алітус, а я — у госці ў Друскенінкай, дакладней, у
мысловасць знішчана, а новага за дваццаць гадоў санаторый «Беларусь».
Што ўяўляе сёння сабой адна са старэйшых здраўнезалежнасці амаль нічога не стварылі. І сёння гэта,
па сутнасці, горад пенсіянераў без перспектыў для ніц знакамітага літоўскага курорта? Якія паслугі прамоладзі. Таму многія людзі маладога альбо сярэдня- паноўваюцца і наколькі яны запатрабаваны? Зрэшга ўзросту з'ехалі ў іншыя краіны Еўрасаюза (напрык- ты, гэта ўжо іншая гісторыя, пра якую — у адным з
лад, дачка Ёзаса з мужам — у Іспанію), альбо зараб- бліжэйшых нумароў «Звязды».
Барыс ПРАКОПЧЫК. Фота аўтара.
ляюць вось такім «салярачным» бізнэсам.

АВОДЛЕ вядомай прыказкі, трэба
ўмець «круціцца» — гэта значыць
прыстасоўвацца да сённяшніх рэалій з
выгадай для сябе. Як гэта робіцца — можна штодзённа бачыць, напрыклад, непадалёк ад Гродна, у памежным з Літвой
пункце пропуску «Прывалка». Нядаўна па
дарозе ў Друскенінкай карэспандэнт
«Звязды» прытармазіў там на пяць гадзін,
прычым менавіта з-за гэтага ўмення іншых «круціцца». З аднаго боку — страта
часу, а з іншага — карцінкі з натуры для
журналісцкага блакнота пра жыццё нашых суседзяў — літоўцаў. Ну, хіба ж яны,
увайшоўшы ў Еўрасаюз, сталі для нас
зусім чужымі?

