МАРШ МЕНДЭЛЬСОНА
Ў НОВЫМ ЗАМКУ

кажуць, жывая камерная музыка ў
выкананнi трыа «Cantabile» (Людмiла Пекарская, Наталля Баранава i
Iнэса Сазон).
Пасля заканчэння цырымонii маладым дазволiлi зрабiць памятныя
фота ў залах Новага замка. Акрамя
таго, Вольга Макарчук уручыла Марыi i Сяргею пасведчанне, згодна з
якiм у гэты дзень, 24 кастрычнiка,
на ўсе наступныя гады ўваход у музей для iх бясплатны.
— Па ста но вай Мi нiс тэр ства
юстыцыi органы ЗАГСа атрымалi

Падрабязнасцi

ЭХ, ЗЯМЕЛЬКА...
Камiтэт дзяржаўнага кантролю Гродзенскай
вобласцi праверыў эфек тыўнасць выкарыстання зямельных участкаў у Iўеўскiм, Лiдскiм
i Смаргонскiм раёнах.

Як змагацца з даўгабудам?
Зямельны ўчастак па вулiцы Фурманава ў Лiдзе
плошчай 0,8272 га з незавершаным будаўнiцтвам
аўтастаянкi рашэннем выканкама быў аддадзены ў
пастаяннае карыстанне прыватнаму гандлёва-вытворчаму ўнiтарнаму прадпрыемству «Латгрэйт»
яшчэ ў жнiўнi 2003 года. У землеўпарадкавальнай
справе ёсць безвынiковая перапiска памiж выканкамам, раённай землеўпарадкавальнай i геадэзiчнай
службамi i землекарыстальнiкам аб неабходнасцi
навядзення парадку на гэтым участку i завяршэннi
будаўнiцтва аб'екта. Аднак да гэтага часу ён не выкарыстоўваецца.
Нiякiх работ не праводзiць i ЗАТ «Даймас» (г. Каўнас), якое ў 2005 годзе купiла праз аўкцыён недабудаваны аб'ект у Лiдзе па вулiцы Качана, 19. А ў
цэнтры горада, побач з сучасным будынкам ААТ
«Прiорбанк», з 2006 года стаiць у стадыi рэканструкцыi двухпавярховая крама, праваўладальнiкам якой
з'яўляюцца ажно тры суб'екты гаспадарання.
У Iўi па вулiцы К. Маркса зусiм не радуе вока недабудаваны будынак фiзкультурна-аздараўленчага
комплексу. Прычым землеўпарадкавальная справа
на гэты ўчастак ... адсутнiчае. Звестак пра тое, каму i
калi даваўся зямельны ўчастак, няма нi ў выканкаме,
нi ў землеўпарадкавальнай службе раёна.
На гэтай жа вулiцы ў 2000 годзе пачалi будаваць
сярэднюю школу. Аднак ужо ў наступным годзе будоўлю спынiлi, а пазалетась гэты аб'ект быў вызначаны пад знос, дэманцiраваны, а фундаментныя блокi i
падушкi перадалi на баланс раённага прадпрыемства
ЖКГ. На момант праверкi частка блокаў iм вывезена.
А вось звестак пра тое, каму i калi даваўся зямельны ўчастак, цi забiраўся ён, у чыiм карыстаннi альбо
распараджэннi ён цяпер знаходзiцца, кантралёрам
не далi.
Зразумела, што ў кожным канкрэтным выпадку
свая прычына даўгабуду альбо наогул лiквiдацыi
аб'екта. Але ў шэрагу сiтуацый, на думку Камiтэта
дзяржкантролю, была б карыснай наступная мера:
увесцi павышаючыя каэфiцыенты да падатку на зямлю фiзiчным i юрыдычным асобам на зямельныя
ўчасткi, дадзеныя для будаўнiцтва аб'екта пры незавершаным будаўнiцтве ў тэрмiн да трох гадоў. Да
трох гадоў — базавая стаўка. Ад трох да пяцi гадоў
— стаўка павялiчваецца ўдвая. Звыш пяцi гадоў — у
дзесяць разоў.

Як хачу, так i будую?
Разгледзеўшы матэрыялы праверкi, калегiя Камiтэта дзяржкантролю адзначыла, што архiтэктурныя
службы райвыканкамаў не робяць неабходных захадаў па спыненнi самавольнага будаўнiцтва i прыцягнення вiноўных да адказнасцi. Замест гэтага iснуе
практыка ўзаконьвання самавольных пабудоў, калi
юрыдычныя i фiзiчныя асобы ўзводзяць iх без дазвольнай дакументацыi, а затым на падставе заяў
выканкам прымае iх у эксплуатацыю.

Самавольная пабудова выяўлена на тэрыторыi,
што прылягае да возера Свiр Смаргонскага раёна, у
вёсцы Краснаазёрнае. Фiрма «Лiдатэхсэрвiс» самавольна пабудавала склад, «Тэхмаш» — надбудову на
другiм паверсе рэстарана. А што адбываецца ў вёсцы Чэхаўцы Лiдскага раёна на зямельным участку,
выдзеленым для будаўнiцтва i абслугоўвання жылога
дома? А. Максiмчык узводзiць на гэтым участку...
будынак цэха па вытворчасцi мяккай мэблi. Да юрыдычна неiснуючага будынка пракладзены кабель i
заключаны дагавор на пастаўку электраэнергii для
вытворчых мэтаў, а таксама атрыманы сертыфiкат
адпаведнасцi на вытворчасць мэблi ў гэтых памяшканнях. Згодна з дагаворам бязвыплатнага карыстання, будынак выкарыстоўвае УП «Максi-мiнi»,
заснавальнiкам i дырэктарам якога з'яўляецца сам
А. Максiмчык.
I яшчэ адна, здавалася б, неверагодная сiтуацыя. У лiстападзе мiнулага года ў Лiдскi райвыканкам звярнуўся Аляксандр Б. з заявай аб прыёмцы ў
эксплуатацыю... самавольна пабудаванага жылога
дома. Прычым не нейкай «халупы», а трохпавярховага дзесяцiкватэрнага дома. Зямельны ўчастак
i аднапавярховы дом на iм знаходзiцца ў агульнай
долевай уласнасцi чатырох грамадзян, у тым лiку i
Аляксандра Валер'евiча. I вось ён у 2005 годзе пачаў
тут будаўнiцтва новага дома — без падзелу зямельнага ўчастка, без атрымання дазволу на праектныя
i будаўнiчыя работы, без праекта. У тым жа годзе
яго прыцягнулi да адмiнiстрацыйнай адказнасцi за
самавольнае будаўнiцтва. У чэрвенi 2007 года райвыканкам прыняў рашэнне аб забароне наступных
работ па самавольным будаўнiцтве i дачы адпаведных экспертных заключэнняў. Аднак, нягледзячы
на неаднаразовыя загады аб спыненнi будоўлi, яна
працягвалася.
У вынiку атрымаўся шматкватэрны (восем кватэр
— двухпакаёвыя, дзве — трохпакаёвыя) трохпавярховы жылы дом. Пры гэтым, зазначаюць у Камiтэце
дзяржкантролю, парушаны патрабаваннi Кодэкса
Рэспублiкi Беларусь «Аб зямлi», Закона «Аб архiтэктурнай, горадабудаўнiчай i будаўнiчай дзейнасцi ў
Рэспублiцы Беларусь», а таксама шэрагу нарматыўных дакументаў Мiнiстэрства архiтэктуры i будаўнiцтва. Як хачу, так i будую? Зямелька ўсё сцерпiць?
Выканкам пакуль не прыняў канчатковага рашэння ў дачыненнi да гэтага самавольна пабудаванага
шматкватэрнага жылога дома, хоць да яго ўжо падведзены камунiкацыi, а ў адной з кватэр жывуць
людзi.
Калегiя Камiтэта дзяржаўнага кантролю Гродзенскай вобласцi прызнала недастатковымi меры, што
прымаюцца Лiдскiм, Iўеўскiм райвыканкамамi i адпаведнымi службамi раёнаў па выкананнi зямельнага
заканадаўства пры выдзяленнi зямельных участкаў
i iх эфектыўным выкарыстаннi. Накiраваны прадпiсаннi аб лiквiдацыi парушэнняў i адмене незаконных
рашэнняў. Матэрыялы праверкi перададзеныя ў Лiдскi мiжраённы аддзел УДФР Камiтэта дзяржаўнага
кантролю Рэспублiкi Беларусь па Гродзенскай вобласцi, у пракуратуру Лiдскага i Iўеўскага раёнаў.
Барыс ПРАКОПЧЫК.

Пошук
«КЛЁВАГА»
МЕСЦА

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

На вадасховішчы рыбгаса «Волма» Чэрвеньскага раёна.

27 кастрычніка 2009 г.

Сялянскае шчасце
Iгара Пакуша

Фота Яраслава ВАНЮКЕВIЧА.

У мiнулую суботу з'ядналi свае лёсы гродзенцы Марыя Смалянчук i Сяргей Кулiна. I дзе гэта адбылося? У былой каралеўскай
рэзiдэнцыi! Менавiта ў Новым замку ў гонар нараджэння новай
сям'i прагучаў вясельны марш Мендэльсона. Пры гэтым маладыя
выказалi жаданне, каб цырымонiя рэгiстрацыi шлюбу прайшла
на беларускай мове, што i зрабiла дырэктар Дома грамадзянскiх
абрадаў Гродзенскага гарвыканкама Галiна КАЗАКОВА.
А распачала гэту ўрачыстасць Се на тар скай за ле ка ра леўскай
загадчыца навукова-асветнiцкага рэзiдэнцыi адбылося нямое пасяаддзела Гродзенскага гiсторыка- джэнне апошняга сейма Рэчы Паархеалагiчнага музея Вольга Ма- спалiтай. Потым падчас вызволькарчук, якая ў адзеннi дамы пры нага паўстання Тадэвуш Касцюшка
каралеўскiм двары сустрэла ма- ўзнагароджваў тут сваiх лепшых
ладых, iх бацькоў, блiзкiх i гасцей паплечнiкаў залатымi пярсцёнкана першым паверсе славутага бу- мi. А ў 1795 годзе апошнi манарх
дынка:
Рэчы Паспалiтай Станiслаў Аўгуст
— Дзень добры, шаноўнае спа- Панятоўскi падпiсаў у палацы акт
дарства! Шчыра вiтаю вас у Новым адрачэння ад каралеўскага трона,
замку, былым каралеўскiм палацы, тым самым паставiўшы кропку на
якi быў узведзены ў XVIII стагоддзi далейшым лёсе гэтай дзяржавы.
па загадзе караля Рэчы Паспалiтай Праляцелi стагоддзi, i сёння ў быАўгуста III Саксонскага. 250 гадоў лой каралеўскай рэзiдэнцыi загутаму сюды, на сейм Рэчы Паспа- чыць вясельны марш Мендэльсона.
лiтай, з усёй вялiкай дзяржавы Вы маеце гонар з'яднаць свае лёсы
з'язджалiся сенатары i паслы, i ў ў былым каралеўскiм палацы, якi
шыкоўнай Авальнай зале iх прымаў гасцiнна адчынiў дзверы вам i вакароль. На той час гэта была пер- шым блiзкiм.
шая аўдыенц-зала Яго Вялiкасцi.
Потым маладыя i ўсе прысутныя
Сцены палаца былi сведкамi знач- паднялiся на другi паверх у знакамiных гiс тарычных падзей i пачулi тую Сенатарскую залу, дзе i адбышматлiкiх прадстаўнiкоў знакамi- лася цырымонiя рэгiстрацыi шлютых магнацкiх родаў — Сапегаў, бу. Зразумела, не ў суправаджэннi
Радзiвiлаў, Патоцкiх, Агiнскiх... У магнiтафоннага запiсу: гучала, як
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Шануй сваё!

дазвол на рэгiстрацыю шлюбу ў
памяшканнях устаноў культуры, а
таксама размешчаных у гiстарычных i памятных месцах. I ў Гродне стала ўжо добрай традыцыяй
пра во дзiць гэ ту ўрачыс тасць у
Новым замку, адбылося ўжо каля
дваццацi цырымонiй, — паведамiла карэспандэнту «Звязды» Галiна
Казакова. — Тым самым моладзь
далучаецца да гiсторыi нашага горада, нашай краiны. Што ж датычыцца мовы, на якой праводзiцца
цырымонiя, то гэта залежыць ад

жа дан ня ма ла дых. У асноў ным
рэгiстрацыя шлюбу праходзiць на
рускай мове, але, зразумела, заўсёды iдзём насустрач i жаданню,
каб цырымонiя прайшла па-беларуску.
Для Марыi i Сяргея такое жаданне было натуральным. «Нам цiкавая беларуская гiсторыя, культура,
лiтаратура i, вядома ж, мова. Гэта
ж наша родная мова, якую трэба
падтрымлiваць», — кажуць маладыя. Што, як бачна, i робяць.
Барыс ПРАКОПЧЫК.

Каму крызiс, а «Бархiму» —
«бацька родны»
У

Палацы культуры «Тэкстыльшчык» 23—24 кастрычнiка
працавала рэгiянальная выстава «Баранавiцкая восень2009», на якой дэманстравалася прадукцыя баранавiцкiх прадпрыемстваў.
Выстава павiнна была прыцягнуць увагу аптовага пакупнiка, пазнаёмiцца з таварамi нашых прадпрыемстваў прыехалi госцi з суседнiх краiн,
а яшчэ з Балгарыi ды Славакii. Напрыклад, прадстаўнiком Славакii быў
пасол гэтай краiны Мар'ян Серватка. Перад Палацам, як i на яго двух
паверхах, размясцiлi сваю прадукцыю 40 прадпрыемстваў. Сказаць,
што сёлета выстава iстотна адрознiвалася ад мiнулых гадоў, нельга.
А прыемным сюрпрызам было тое, што «Бархiм» у параўнаннi з
2008 годам зрабiў рывок. На прадпрыемстве рэалiзацыя прадукцыi
сёлета вырасла на 80 працэнтаў. Эканамiчны крызiс прымусiў спажыўца звярнуць увагу на больш танныя мыйныя сродкi.

Прадукцыя ПУП «Браты Ванiцкiя».
Авiярамонтны завод не толькi мае справу з самалётамi, але i вырабляе пластыкавыя вокны. Нягледзячы на вялiкую канкурэнцыю,
прадпрыемству ўдаецца паспяхова рэалiзоўваць гэтую прадукцыю.
Кожнаму прадпрыемству была выдзелена невялiкая плошча — усяго некалькi кв. м, i тым не меней самая прыгожая экспазiцыя была ў
тэкстыльнага камбiната. Эфектныя пано ў японскiм стылi прыцягвалi
ўвагу, але гэтыя напрацоўкi змянiць iстотна эканамiчную сiтуацыю на
прадпрыемстве не могуць — разгрузiць перапоўненыя склады. У Баранавiчах заканчваецца будаўнiцтва Лядовага палаца, i ў наступным
годзе ёсць намер выставу «Баранавiцкая вясна» правесцi ў iм. Цiкавая
задума, ва ўсякiм разе, для экспазiцыi будзе больш месца.
Сымон СВIСТУНОВIЧ. Фота аўтара.

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
Уласную сялянскую гаспадарку
Пакуш зарэгiстраваў у 1993 годзе.
Удалося ўзяць крэдыт на развiццё сваёй справы. Калi афармлялi
паперы, то падлiчылi, што гэтых
грошай павiнна хапiць на два сучасныя па тых часах трак тары.
Праз месяц, на працягу якога шукалi тэхнiку (яшчэ не знiк дэфiцыт),
сродкi ў вынiку iнфляцыi паменшалi ў некалькi разоў. I крэдыту хапiла на тое, каб набыць МТЗ-80.
Пакушу выдзелiлi 15 гектараў
зямлi непадалёк ад Радашковiчаў.
Спачатку на працягу некалькiх гадоў займаўся толькi збожжавымi.
Пакрысе павялiчваў плошчы — у
асноўным за кошт палеткаў тых
фермераў, якiя паспыталi цяжкага сялянскага хлебу i адышлi ад
справы. А Пакуш застаўся, паколькi лiчыў: калi добра працаваць, то
ўсё абавязкова атрымаецца. Тым
больш што адступаць назад было
нельга — трэба кармiць сям'ю (на
той час выхоўвалi ўжо двух сыноў).
Ды i не прывык Iгар Аляксандравiч
перад цяжкасцямi скарацца. Раз
узяўся, то трэба наладзiць працу
як мае быць. Паколькi цяпер той
самы вынiк напрамую залежаў менавiта ад яго намаганняў.

— Можа так здарыцца, што ў
аднаго добра справа пайшла, а
ў цябе адны рогi на палетках павырастаюць, — усмiхаецца прыватнiк. — Так што асцярожнасць
нiколi не пашкодзiць. Iнакш хутка
«трапiш» на страты. З гатункаў
бульбы вельмi задаволены «Журавiнкай» — проста выдатныя вынiкi.
Па-першае, надзвычай запатрабаваная на рынку з-за сваiх спажывецкiх якасцяў. Ды i ўраджайнасць
— сёлета атрымалi 400 цэнтнераў
з гектара. Добры таксама беларускi гатунак — «Скарб». А вось
капусту высяваем пераважна замежным насеннем (галандскiм, нямецкiм). Гэтыя гатункi прызначаны
для працяглага захоўвання. Але
вось для прыгатавання смачнай
шаткаванкi лепш падыходзяць беларускiя гатункi — у гэтай капусце
больш утрымлiваецца цукру, не такiя цвёрдыя лiсты, яна больш сакавiтая.

Як зберагчыся
ад фiтафторы?
Сялянская гаспадарка Iгара
Пакуша выйшла на стабiльныя
аб' ёмы вы твор час цi. Iмк нуц ца
спрацаваць такiм чынам, каб кожнай культуры ўвосень сабраць не
менш, чым па тысячы тон. Так што
агульны ўраджай, якi трэба перавезцi з палеткаў, складае дзесьцi
5 тыс тон. Калi сюды яшчэ дадаць
збожжа, то аб'ёмы сапраўды выходзяць значныя. Гэта пры тым,
што ў гаспадарцы пастаянна працуюць 12 чалавек. Зразумела,
на сезонныя работы даводзiцца
прыцягваць значна большую колькасць работнiкаў. Напрыклад, цяпер штодня ў поле выходзяць да
100 чалавек. Гэта беспрацоўныя,
якiх прысылае раённы цэнтр занятасцi, а таксама работнiкi шэрагу прадпрыемстваў райцэнтра.
Паколькi сялянская гаспадарка
— найбуйнейшы вытворца агароднiны на Маладзечаншчыне, то
i дзяржава iмкнецца ўсяляк падтрымаць прыватнiкаў. Ды i сезонным работнiкам добры дадатковы даход атрымлiваецца: за дзень
працы — мех агароднiны. Так што
за непрацяглы час можна неблагiя запасы на зiму зрабiць. Таму
ахвотных папрацаваць на ўборцы
агароднiны ў гаспадарцы Пакуша
хапае. Галоўнае цяпер — зрабiць
усё тэрмiнова, каб марозам не
прыхапiла. Тым больш што ўраджай вырас багаты. Нягледзячы
на капрызы надвор'я?
— Калi з розумам падыходзiць
да працы, жорстка прытрымлiвацца тэхналогii, то стабiльны ўраджай не залежыць ад надвор'я,
— упэўнены Iгар Пакуш. — Напрыклад, у нашай гаспадарцы гэтыя адхiленнi незаўважныя. Трэба
дакладна адсочваць сiтуацыю: бачыш, што дажджы, то неабходна
бульбу ад фiтафторы абаранiць. Я
сёлета параiўся са спецыялiстамi
i прымянiў патрэбны прэпарат. I ў
вынiку, калi прыйшоў час капаць
бульбу, то бульбянiк яшчэ зялёны быў. Зразумела, спатрэбiлiся
дадатковыя сродкi, затое ж вынiк
станоўчы. Тым больш што ў нас
у асноўным познiя гатункi — у iх
больш крухмалу, лепшая якасць
ды i захоўваюцца добра.
У гаспадарцы Пакуша вялiкiя
памяшканнi для захоўвання агароднiны. I будуюцца новыя, самыя
сучасныя — з мiкраклiматам, каб
стварыць усе належныя ўмовы.

Сакрэты смачнай
шаткаванкi
Пакуш далучаў да сябе колiшнiя фермерскiя палеткi, а пасля
— участкi, ад якiх адмовiлiся месцiчы. Дарэчы, такiх плошчаў, што
паступова зарасталi пустазеллем,
у ваколiцах Радашковiчаў колькi
часу таму назбiралася багата. Пасялковы савет перадаў прыватнiку
больш чым 100 гектараў зямлi. Цяпер сялянская гаспадарка апрацоўвае 302 га.
— Цяпер засяродзiлiся выключна на вырошчваннi агароднiны,
— заўважае Iгар Пакуш. — Дакладней, асвойваем пяць пазiцый:
бульба, морква, капуста, цыбуля,
буракi. «Другi хлеб» даўно саджаем, а астатнiя культуры паступова ў севазварот уводзiлi. Каб былi
якасныя палеткi пад агароднiну,
пакiнулi i збожжа — сеем пшанiцу. Зерне атрымлiваецца якаснае,
так што амаль усё здаём на харчовыя патрэбы. Фуражу застаецца
зусiм няшмат. Збожжа iдзе ў лiк
дзяржзаказу, таксама пастаўляем
на дзяржаўныя камбiнаты хлебапрадуктаў, iншыя перапрацоўчыя
прадпрыемствы. Так што наконт
належнай рэалiзацыi пшанiцы галава не балiць.
У сялянскай гаспадарцы Iгара
Пакуша пад моркву, цыбулю i буракi адведзена па 12 гектараў. Пад
капустай — 26 га. Астатняя плошча — збожжавыя палеткi. Стаўка на агароднiну сябе апраўдала,
паколькi вельмi дакладна падбiралi гатункi. Выкарыстоўваюцца
як замежныя, так i беларускiя.
Як заўважае Iгар Аляксандравiч,
нельга на калькулятары пралiчыць
усе акалiчнасцi «зямельнай справы». Зразумела, без такiх аперацый таксама не абыходзiцца, але
надзвычай важная прак тыка. У
сялянскай гаспадарцы ёсць доследныя ўчасткi, дзе на невялiкiх
плошчах праводзяцца адпаведныя
эксперыменты, вывучаюцца магчымасцi выкарыстання як асобных
гатункаў у межах тых пазiцый, што
асвойваюцца, так i iншых сельскагаспадарчых культур.

МЯСЦОВЫЯ «РЭСТАЎРАТАРЫ»

ПАЖАР У КАВЯРНI

З тэрыторыi палаца, якi знаходзiцца ў Ружанах у стадыi рэстаўрацыi,
нехта выкраў 18 мяшкоў цэменту. Зладзеяў знайшлi пружанскiя мiлiцыянеры. Той цэмент скралi двое мясцовых i два жыхары в. Куляны. Яны
ж пабывалi i на мехдвары ААТ «Ружаны-Агра». Там рабаўнiкi з дзвюх
аўтамашын МАЗ злiлi 300 лiтраў саляркi.
Сымон СВIСТУНОВIЧ.

Згодна з папярэдняй iнфармацыяй, парушэнне правiлаў эксплуатацыi пячнога ацяплення стала прычынай пажару ў прыдарожным пункце
грамадскага харчавання на трасе Мiнск — Гродна ў нядзелю. Полымя
знiшчыла маёмасць на суму больш за 10 мiльёнаў рублёў. На шчасце,
у гэты час наведвальнiкаў у будынку не было, а персанал кавярнi эвакуяваўся з яго самастойна.
Сяргей РАСОЛЬКА.

Дзейныя асобы

СТВАРЭННЕ СВЕТУ
...У аднаго чалавека жыццё склалася так, у другога — iначай.
Можна доўга думаць, чаму? Альбо, як Iван Мечыслававiч Буйко
з Iўя, дакладна ведаць, дзякуючы сваяку, дзедаваму брату! Ён,
Францiшак Сямак, быў прафесарам Каўнаскага ўнiверсiтэта,
кожнае лета прыязджаў у родную вёску, браў дыктафон i фотаапарат, браў з сабою малога Янку i разам яны запiсвалi казкi
i песнi, здымалi адмысловыя вырабы народных умельцаў.
З цягам часу гэтае жаданне
А неяк завiтаў у хату, дзе гасзбiраць перадалося ўнуку. У чац- падарыла самотная бабулька, i
вёртым класе ён стаў заўзятым ўбачыў дзiўную валiзу.
фiлатэлiстам. Потым стаў цiкавiц— У ёй лiсты ляжаць... А я ж
ца значкамi i манетамi. Даходзiла, чытаць не ўмею... Забiрай, калi памiж iншым, да таго, што цiшком дабаецца. Разам з пiсьмамi.
прадаваў яечкi, каб нешта купiць
Прынёс Iван той падарунак дадля сваёй калекцыi. I быў злоў- моў, адкрыў, а ўнутры... вершы.
лены...
Ды такiя прыгожыя! Зразумела
Пасля школы, Янка спрабаваў ж, пакiнуў — склаў асобным стопаступiць у Бабруйскi аў тама- сiкам.
бiльны тэхнiкум, слу жыў у войТак у яго музеi з'явiлася яшчэ
ску, шукаў сябе на прамысловых адна калекцыя — вершы, нататкi
прадпрыемствах Iўя i Маладзечна. i iншыя публiкацыi землякоў, выАднак не вабiлi яго нi гарадская разкi з газет, рукапiсы.
мiтусня, нi гул станкоў, нi метал
Колькасць экспанатаў расла.
(калi ён не меў гiстарычнай каш- Яны пацiху перабралiся з шуфлятоўнасцi). Хацелася зусiм iншага дак у шафу, з шафы ў бакоўку. I
— цiшынi.
нарэшце занялi гарышча ўласнаТаму хлопец не пабаяўся... па- га дома (для iх тут абсталяваныя
чаць спачатку — паступiць у По- два пакоi), якiя Iван Буйко спачатлацкi лясны тэхнiкум, стаць леснi- ку ўпотай, а затым i ўслых стаў
ком. I працуючы «па сумяшчаль- называць музеем.
нiцтве» да ўсяго прыглядацца,
...Калi ўпершыню пераступаеш
збiраць. Прынамсi, досыць часта яго парог, падаецца, што гэта i не
ён натыкаўся на маленькiя лясныя музей зусiм, так, куча барахла i
вёсачкi i хутары, заходзiў у хаты. непатрэбшчыны, бо побач з няI заўсёды разглядаў там старыя мецкай каскай i муляжом аўтамаздымкi на сценах, вышыўкi, ды- та ППШ вiсiць форма савецкага
ваны... Нешта з убачанага купляў. вайскоўца ўзору 80-х з узнагароАльбо прасiў прадаць i досыць дамi часоў Вялiкай Айчыннай, а
часта чуў: «Грошы?! Ды Божа ба- ля сцяга СССР — пачэснае месца
ранi! Так забiрайце. Гэтае барахло займае карта Рэчы Паспалiтай з
мы ўсё роўна спалiць збiралiся. Не межамi, што iснавалi да 1939 гомодна цяпер».
да. Плюс патэфоны, грамафоны,
Iван ведаў сапраўдную цану та- прасы, самавары...
го «барахла» i ратаваў яго — нёс
Аднак гэтыя думкi i ўражаннi
дадому.
змяняюцца з дакладнасцю да на-

адварот, калi апынаешся ў другiм
пакоi, дзе на акуратных палiчках
знаходзiцца безлiч кнiг, рукапiсаў,
падшывак газет i часопiсаў, фотаздымкаў, дыскаў i дыскет. Высвятляецца да таго ж, што кожная рэч
мае свой рэгiстрацыйны нумар,
аб чым засведчана ў адпаведным журнале, тут жа пазначана
дата знаходкi, а па магчымасцi i
прозвiшча былога гаспадара цi
вытворцы.
— У мяне тут, як у аптэцы, —
жартуе спадар Буйко.
Ёсць i кнiга для наведвальнiкаў.
Уражаны ўбачаным i пачутым, я ў
ёй напiсаў:
Энтузiяст ты не на жарты.
Аб тым, бадай што, кожны скажа.
А твой музей даўно ўжо варта
Назваць раённым Эрмiтажам.
Цяпер у iм шэсць экспазiцый:
«Проста рэчы» (ёсць сярод iх i даволi няпростыя, што сведчыць пра
таленавiтасць нашага народа),
«Першая сусветная вайна», «Другая сусветная» (яшчэ i з пiсьмамi,
узнагародамi, газетамi тых часоў),
«Школьныя гады» (з падручнiкамi
мiнулага стагоддзя, з вучнёўскiмi
сшыткамi 1917-га, з дакументамi
пра пераход з рускай мовы навучання на польскую i наадварот.
Дужа цiкавага i пра савецкiя часы: пiянерскiя гальштукi i горны,
вымпелы i сцягi. А ёсць i вельмi
сумнае: спадар Буйко ўласнаручна
сфатаграфаваў закрытыя вясковыя школы. I тое, як iх руйнавалi
— таксама).
Пятую экспазiцыю Iван Мечыслававiч называе «Хатнi кiнатэатр
60-х», бо якраз у той час сталi з'яўляцца першыя тэлевiзары. Людзi

збiралiся ў каго-небудзь, i тады
хата — з тэлевiзарам, радыёлай
цi нават газетай — ператваралася
ў клуб. Тут кiнапраектар i вялiкае
мноства дыяфiльмаў, якiя былi пацехай не толькi для дзяцей, мноства патэфонных пласцiнак.
Апошняя экспазiцыя — «На
хвалях маёй памяцi», дзе, безумоўна, не апошняе месца займае сямейны архiў, сустрэчы з
цiкавымi людзьмi. Некалькi сваiх
твораў падарыла музею пiсьменнiца Вольга Iпатава. Вартая ўвагi
i кнiга земляка Мiхася Грыбава.
Хоць бы за тое, што па-руску яна
магла выйсцi яшчэ ў васьмiдзясятых, а выйшла куды пазней —
аўтар хацеў бачыць яе на роднай
мове.
...Кажуць, што святара ведаюць
усе, а ён не. Цi ведаюць у межах
раёна Iвана Мечыслававiча Буйко?
Безумоўна, бо ён галоўны ляснiчы
Iўеўскага лясгаса. На слуху i яго
музей, якi стваральнiк лiчыць багаццем — гiстарычным, духоўным,
культурнай спадчынай. У яго сваё
«Cотворение мира», выдадзенае
ў 1700 го дзе на ста ра сла вянскай мове, свая «Энцыклапедыя
раслiн» у трох тамах, датаваная
1785-м. Ёсць i мноства розных гiстарычных фактаў, пацверджаных
дакументальна. Тут i пра даўно
закiну тыя маёнткi i фальваркi,
пра людзей, што некалi там жылi.
Багата звестак пра касцёлы (на
шчасце — дзейныя).
Адну з такiх прац варта назваць
i пошукавай, i навуковай. Сапраўдны помнiк драўлянага дойлiдства
— касцёл у вёсцы Бакшты падчас
Вялiкай Айчыннай вайны быў спалены. Падчас збору iнфармацыi

сталi вядомыя сапраўдныя прычыны таго пажару, усплыло iмя
Iльдафона Бобiча. Яно нiкому нi
аб чым не гаворыць, а вось пра
Пятра Прос тага, думаю, лiтаратуразнаўцы сёе-тое ведаюць. Бо
менавiта пад гэтым псеўданiмам
друкаваўся Iльдафон Бобiч, былы
ксёндз-дзёкан Iўеўскай дыяцэзii.
Зрэшты, усе экспазiцыi i калекцыi Iвана Буйко па-свойму ўнiкальныя. Мяне, напрыклад, вельмi ўразiў раздзел нумiзматыкi. Манеты
там ну ўсюды: на сценах у цэлафанавых ячэйках, у шуфлядках, у
куфэрках, нават у глiняных гаршках. За iх працавалi, каб жыць, на
iх увекавечвалi свае iмёны цары
i каралi, прэзiдэнты i правадыры:
Iван IV, Пётр I, Мiкалай II, Ленiн,
Сталiн, Пiлсудскi...
Не пакрыўджаны ўвагай i грошы часоў ВКЛ, грошы каменныя i
металiчныя, што iснавалi яшчэ да
нашай эры.
Кажуць, што шчасце не ў iх?
Магчыма. Але, займеўшы такую
калекцыю, многiя палiчылi б сябе
шчаслiвымi.
Цi шчаслiвы Iван Буйко? Безумоўна. Бо цi ж можа быць нешчаслiвым чалавек, у якога ёсць
любiмы занятак, якi атрымаў дзве
вы шэй шыя аду ка цыi, ства рыў
музей, збудаваў дом, выгадаваў
дзвюх дачок.
Колькi пасадзiў дрэў? Ды, вiдаць, цэлы масiў... Праўда, багата
iх i спiлавана, але гэта ўжо iншая
сфера дзейнасцi Iвана Мечыслававiча i iншая гiсторыя, дзе ўсё
трымаецца не толькi на голым энтузiязме.
А. ЛIПЕНЬ.
Iўеўскi раён.

Драўляныя кантэйнеры робяць
самi. Так што агароднiна цудоўна захоўваецца аж да наступнага
ўраджаю. Таму ў Iгара Аляксандравiча неаспрэчная перавага перад калегамi-прыватнiкамi. Гэта
ўво сень пра па на ван не да волi
значнае, а пасля зiмы яно значна змяншаецца. Паколькi далёка
не ва ўсiх ёсць магчымасць захаваць прадукцыю. Пакуш рэалiзуе
агароднiну шматлiкiм партнёрам.
Сярод iх i базы, i крамы, заключаны дагаворы на пастаўку з усiмi
сталiчнымi гiпермаркетамi. Прычым вiтамiнная прадукцыя адгружаецца, без перабольшвання, на
працягу ўсяго года.

Сыны — за бацькам
Якасць — на самым вышэйшым узроўнi. За ўсе гады працы
наконт гэтага не было нiводнага
(!) наракання. Як кажа прыватнiк,
варта падтрымлiваць дзелавую
рэпутацыю, ды i маральныя правiлы iснуюць. Таму да арганiзацыi
паставак — з усёй сур'ёзнасцю.
Гэта многiя спажыўцы ацанiлi.
Фермеру давяраюць, нездарма
ж ягоную моркву ахвотна закупляюць для вытворчасцi дзiцячага
харчавання.
Iгар Аляксандравiч плануе адзiн
з палеткаў выкарыстаць для вырошчвання агароднiны ўвогуле без
прымянення ўгнаенняў. Тут правялi
аналiз глебы i высветлiлi, што не
трэба ўносiць нi фосфару, нi калiю. Гумус вельмi высокi, так што
дастаткова будзе правесцi толькi механiчную апрацоўку супраць
пустазелля. Такiм чынам, можна
паспяхова развiваць «зялёную»
вытворчасць (дарэчы, даволi папулярную за мяжой, дзе кошт адпаведных прадуктаў у некалькi разоў
вышэйшы). Праўда, у тым выпадку,
калi прадукцыйныя палеткi не пойдуць... пад забудову. Па словах Iгара Пакуша, пассавет актыўна прасоўвае такую прапанову.
Iгару Аляксандравiчу ва ўсiм
дапамагае жонка Валянцiна Ягораўна. I сыны таксама зацiкаўленыя ў сямейным бiзнэсе. Старэйшы Алег скончыў Беларускi
дзяржаўны аграрны ўнiверсiтэт,
малодшы Саша цяпер вучыцца ў
БНТУ. Абодва хлопцы з маленства
працуюць на зямлi. Цяпер бацька
толькi iм давярае выконваць самыя адказныя работы.
— У перспектыве плануем пашырыць асартымент прадукцыi за
кошт асвойвання новых культур,
— адзначае Iгар Пакуш. — Перш
за ўсё гуркоў i таматаў, якiя будзем вырошчваць у адкрытым
грунце. Я ж калi прыехаў працаваць у калгас, то гаспадарка спецыялiзавалася на агароднiне. Аднойчы прыйшоў на ўчастак, дзе
таматы раслi, дык там немагчыма
было нагу паставiць — столькi iх
было, усё поле чырвонае. Будзем
спрабаваць вырошчваць сельдэрэй, магчыма, квяцiстую i пекiнскую капусту, а таксама хрэн. Але
зноў-такi спачатку ўсё дакладна
вывучым.
Вось ужо 16 гадоў Iгар Аляксандравiч развiвае сваю справу на
зямлi. Адпачыць падчас фермерства, кажа, як след не атрымалася. Аднак галоўнае, калi праца падабаецца. У гэтым, напэўна, i ёсць
тое самае сялянскае шчасце.
Мiкалай ЛIТВIНАЎ.
Фота аўтара.
Маладзечанскi раён.

ТАКОГА
ШАГАЛА
НIХТО
НЕ БАЧЫЎ
У вiцебскiм музеi Марка Шагала прэзентавалi ўнiкальную
кнiгу iлюстрацый Марка Шагала да паэмы Гогаля «Мёртвыя душы». Такiх выданняў у
Беларусi яшчэ нiколi не было.
РУП «Мiнская друкарская фабрыка» Дзяржаўнага знака зрабiла копii арыгiналаў з афортаў
Шагала, якiя захоўваюцца ў калекцыi вiцебскага музея.
Кнiга вельмi арыгiнальная.
Яна ўяўляе сабой набор «паштовак». Копii афортаў месцяцца ў мета лiч ным кор пусе з
двайным дном. Дарэчы, сам
корпус унутры мае форму, з
якой i робяцца афорты. Такiм
чынам чытачы могуць азнаёмiцца i з тэхналогiяй стварэння
афортаў.
Паводле слоў дырэктара
музея Марка Шагала Людмiлы ХМЯЛЬНIЦКАЙ, выданне
не мае аналагаў па якасцi выканання. I што вельмi важна,
выраблена з афiцыйнага дазволу Камiтэта Марка Шагала
i Камiтэта па ахове аўтарскiх
правоў у Парыжы.
Над выданнем iлюстрацый
пра ца ваў мас так Ва ле рый
ЛЕУНIН — прызёр мiжнародных i рэспублiканскiх конкурсаў па кнiзе i рэкламе. Ён
адзначае, што нестандартна
выглядае кнiга яшчэ i таму, што
пры жыццi Шагала выдаўцы
эксперыментавалi пры вырабе
кнiг, шукалi новыя формы...
Для прэзентацыi кнiгi ў музей спецыяльна прывезлi частку мэблi з вiцебскага дома —
музея Шагала. Запалiлi свечку,
каб зрабiць афiцыйную падзею
больш «камернай», наблiзiць
да хатнiх умоў. Быццам бы сам
Шагал прэзентаваў выданне
сваякам i сябрам.
Аляксандр ПУКШАНСКI.

