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“Наша мова для нас святая, бо яна нам ад Бога даная”
Ф. Багушэвіч
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Данута Бічэль-Загнетава
Роднае слова
Пад казачным дубам
над Нёманам сінім
хлапец прызнаваўся ў каханні
дзяўчыне.
I рэхам той шэпт
адгукаўся між гаю:
...Кахаю, кахаю...
Я чула пяшчотнае,
шчырасці поўнае,
маё, беларускае, роднае, кроўнае,
такое раптоўнае,
такое чароўнае.
Такое ласкавае, цёплае, чыстае,
як сонца, агністае,
як Нёман, празрыстае,
як казка, быліна, як песня,
жаданае,
дагэтуль зусім у жыцці не спазнанае,
вясновае слова ад шчырага сэрца.
Яно празвінела над хвалямі ў рэчцы.
Вятрыска шаптаў яго
з лісцем між гаю:
...Кахаю, кахаю...
Шапталі яго сенажаць і дуброва,
людзьмі перачутае,
некаму нова,
адзінае, дзіўнае светлае слова —
кахаю... кахаю...
Кахаю...
Люблю...
Беларускаму краю
бясконца я слова «люблю» паўтараю.
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28 студзеня спаўняецца 80 гадоў з дня нараджэння Леаніда Дайнекі,
паэта, пісьменніка, празаіка
Дайнека Леанід Мартынавіч нарадзіўся 28.01.1940 г. у вёсцы Змітраўка
2-я Клічаўскага раёна Магілеўскай вобласці ў сялянскай сям'і. Пасля
заканчэння сярэдняй школы (1956) працаваў на будоўлях Калінінграда і
Свярдлоўскай вобласці. У Ніжнім Тагіле скончыў тэхнічную навучальную
ўстанову(1959). Працаваў электрыкам на Ніжнетагільскім металургічным
камбінаце. Служыў у Савецкай Арміі (1960-1963). У 1967 г. скончыў
аддзяленне журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Працаваў
старшым рэдактарам на Віцебскай студыі тэлебачання, на Беларускім
тэлебачанні. У 1972-1989 гг. - адказны сакратар часопіса «Маладосць», з 1989
г. - загадчык рэдакцыі паэзіі выдавецтва «Мастацкая літаратура».
Сябра СП СССР з 1970 г. Узнагароджаны медалямі.
Першы верш апублікаваў у 1961 г. (газета Уральскай ваеннай акругі
«Красный боец»).
Лаўрэат Літаратурнай прэміі СП БССР імя І.Мележа (1988) за раман
«Меч князя Вячкі», Дзяржаўнай прэміі БССР (1990) за творы літаратуры і
мастацтва для дзяцей - за гістарычныя раманы «Меч князя Вячкі» і «След
ваўкалака».
Бібліяграфія
«Галасы». Вершы. 1969 г., «Бераг чакання». Вершы. 1972 г.,
«Начныя тэлеграмы». Вершы. 1974 г., «Бацькава крыніца». Зборнік
апавяданняў. 1976 г.,
«Людзі і маланкі». Раман. 1978 г., «Мая вясна саракавая». Вершы. 1979
г.,
«Запомнім сябе маладымі».Раман. 1981 г.,«Футбол на замініраваным
полі». Раман. 1983 г.,
«Вечнае імгненне». Вершы. 1985 г., «Меч князя Вячкі». Раман. 1987 г.,
«След ваўкалака». Раман. 1988 г., «Сняжынкі над агнём». Вершы і
паэмы. 1989 г.,
«Жалезныя жалуды». Раман. Часопіс «Маладосць». 1990 г.
Памёр Л. Дайнека 21 жніўня 2019 года.
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14 студзеня спаўняецца 100 гадоў з дня нараджэння Міколы Аўрамчыка,
беларускага паэта, перакладчыка
Аўрамчык Мікола, нарадзіўся 14.01.1920 г. у вёсцы Плёсы
Бабруйскага раёна Магілеўскай вобласці ў сялянскай сям’і (памёр 8 мая 2017
г.). У 1938 г. паступіў на філалагічны факультэт Мінскага педагагічнага
інстытута, адначасова працаваў у рэдакцыі газеты «Піянер Беларусі». У час
Вялікай Айчыннай вайны ўдзельнічаў у баях на Паўночна-Заходнім і
Волхаўскім франтах. Пры акружэнні ў чэрвені 1942 г. быў узяты ў палон і
вывезены фашыстамі ў Рур на каменнавугальныя шахты. Пасля вайны
працаваў на аднаўленні Данбаса. Скончыў філалагічны факультэт
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (1949). Працаваў у рэдакцыях газет
«Чырвоная змена», «Літаратура і мастацтва», у часопісе «Полымя», у 19531980 гг. — рэдактар аддзела паэзіі часопіса «Маладосць». Сябра СП СССР з
1947 г.
Узнагароджаны ордэнамі «Знак Пашаны», Айчыннай вайны II ступені і
медалямі.
Заслужаны работнік культуры Беларускай ССР (1980).
Першыя вершы апублікаваў у 1937 г. у бабруйскай газеце «Камуніст».
Аўтар кніг паэзіі «Пярэдні край» (1949), «Шляхамі дружбы» (1952), «Ключы
жураўліныя» (1960), «Сустрэча былых канагонаў» (1963), «Універсітэцкі
гарадок» (1967), «Агледзіны» (1969), «Як на далоні» (1970), «Дрэва дружбы»
(1973), «Вадовішча» (1976), рамана «У падзямеллі» (1986), «Анкета:
Выбранае» (1990). Выдаў зборнік вершаў для дзяцей «Дружба» (1950).
Выйшлі «Выбранае» (1976) і Выбраныя творы ў 2 тамах (1980).
Пераклаў на беларускую мову паасобныя творы Дж. Байрана,
А.Міцкевіча, Л.Украінкі, І.Франка, М.Джаліля, Г.Эміна, зборнікі вершаў
С.Міхалкова «А што ў вас?» (1950), В.Бычко «Тры сястры» (1953), паэму
М.Нагнібеды «Васілёк» (1961) і інш.
Лаўрэат Літаратурнай прэміі імя Янкі Купалы (1964) за зборнік
«Сустрэча былых канагонаў».
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Гульня “Падарожжа на востраў Гульняслоў”
23 студзеня вучні 6 “Г” класа прынялі ўдзел у гульні “Падарожжа на
востраў Гульняслоў”. Вучні разгадвалі крыжаванкі-запытанкі, рэбусы,
шарады і інш. Напрыканцы мерапрыемства дзеці паказалі інсцэніроўку казкі
“Разумны заяц”, з дапамогай якой даказалі, што кемлівы і разумны заўжды
знойдзе выйсце з розных абставін.
Настаўнік беларускай мовы і літаратуры В.В.Маргунова
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У госці да Мележа
23 студзеня вучні 10 “А” класа разам з настаўнікам Пышнюк А.А.
наведалі інтэграваны ўрок па творчасці Івана Мележа, які правялі
супрацоўнікі дзіцячай бібліятэкі №2 г.Магілёва. Цікавыя факты
жыццяпісу, фрагменты кінастужак па творах Мележа, відэаўспаміны
сучаснікаў пісьменніка выклікалі незабыўныя ўраджанні ў вучняў і спрыялі
развіццю зацікаўленасці да больш грунтоўнага знаёмства з творчасцю
славутага пісьменніка.
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Батлейка (беларускі лялечны тэатр)
24 студзеня вучні 6 «Б» класа паставілі першы лялечны спектакль
«Марозка». Кіраўнікамі пастаноўкі выступілі настаўнік працы Рогаў
Генадзій Віктаравіч і настаўнік мастацтвазнаўства Белавус Святлана
Анатольеўна.
Дзеці і дарослыя з вялікім задавальненнем сачылі за дзеямі на сцэне.
Усе прысутныя атрымалі станоўчыя эмоцыі.
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Віншуем пераможцу
гарадскога конкурсу юных паэтаў “Спроба пяра”
вучаніцу 6 “Г” класа Байкачову Грэту
з дыпломам 2 ступені
Настаўнік Маргунова Вікторыя Вячаславаўна

Цікава ведаць
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Беларускія каляды
Каляды – назва цыкла свят.
Святыя Вечары (Крывыя Вечары) – вечары на працягу каляднага цыкла,
падчас іх дзейнічаюць забароны на розныя віды працы.
Этапы Каляд:
І. Каляда́, Святы Вечар, Раство (Хрыстова)
Першая (Посная) Куцця́
* Паходжанне слова:
Раство < Ра(ж)ство < ст-бел. рожьство (як княства, хараство)

ІІ. Шчодры Вечар (Шчадрэ́ц), Васілле, Новы Год
Багатая Куцця
ІІІ. Вадохрышча, Тры каралі (у каталікоў)
Трэцяя (Посная) Куцця
IV. Провады Каляд
Куцця́ 1) вечар напярэдадні трох вялікіх свят: Каляды, Васілля, Вадохрышча
2) абрадавы стол, які накрываецца ўвечары
3) абрадавая страва, каша з ячных круп
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Беларускія каляды
Абрадавыя стравы на Куццю (12 страў або іншая цотная колькасць):
Куцця. Кісель. Ква.с Узвар з сушанай садавіны. Селядзец. Юшка.
Поліўка.
Квас грыбны. Клёцкі.Бліны. Капуста. Арэхі. Печыва.
Стравы на Багатую Куццю:
Куцця
са
скваркамі.Кілбасы.Мяса
печанае).Вяндліна.

(смажанае,

варанае,

Ігры́шча – вечарынка моладзі з гульнямі і танцамі.
Калядныя гульні моладзі:
Жаніцьба Цярэшкі – напоўжартоўнае вяселле ўсёй моладзі, якая
ўдзельнічае ў гульні, суправаджаецца песнямі з імправізацыяй (прыпеўкі),
рытуальнымі дзеяннямі (“перакручваць пары”, “лавіць”), танцамі, застоллем.
Пашырана ў Паўночнай Беларусі (Лепельскі, Полацкі, Докшыцкі, Глыбоцкі,
Шаркаўшчынскі, Верхнядзвінскі раёны).
Пячы́ Ката – гульня, пашыраная на Вілейшчыне і Лагойшчыне.
Я́шчар
Падушачка
Юрачка
Удавец
Вішанька і інш.

Варажба́ (мн. варожбы) – дзеянні моладзі (і часам – гаспадароў),
накіраваныя на тое, каб даведацца свой асабісты лёс на будучы год (замужжа
і інш.), а таксама даведацца пра ўраджай і дабрабыт у гаспадарцы.
Варожаць амаль на працягу ўсіх Крывых Вечароў, асабліва на Каляду,
Новы год, а таксама на святога Андрэя (30 лістапада/13 снежня).
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Беларускія каляды
Калядава́нне– абыход з песнямі і віншаваннямі калядным гуртом вёскі
вечарам напярэдадні Каляды (25 снежня / 7 студзеня).
Шчадрава́нне – абыход напярэдадні Новага Года (у праваслаўным
календары 14 студзеня)
Калядаваць, шчадраваць
Калядоўшчыкі, каля́днікі
Шчадроўшчыкі, шчадрэ́чнікі
Удзельнікі каляднага гурта:
Дзед (Зорканоша)
Каза
Мядзведзь
Жораў (Бусел)
Конь
Цыган і Цыганка
Механоша
Анёлы і інш.
Спеўны гурт
Атрыбуты:
Калядная Зорка
Маскі

Дзеянні:
Пераапрананне
Калядкі, шчадроўкі – калядныя і шчадроўскія песні.
Пажаданні, зычэнні, віншаванні – гаворацца калядоўшчыкамі гаспадарам
на развітанне.
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Беларускія каляды
Батлейка – лялечнае прадстаўленне на Каляды на рэлігійны або
пабытовы сюжэт.
Народны тэатр:
Цары́ (Цар Максімільян, Цар Мамай) – драма, якая разыгрываецца
самадзейным гуртом на Каляды.

Упрыгожанне хаты:
Павукі́ саламяныя (Каляды, Калёды) – геаметрычныя канструкцыі з
саломы, якія вырабляюцца падчас Посту і вешаюцца пад столю,
сімвалізуючы стварэнне Сусвету. Мінулагодны павук спальваецца.
Каляда – лялька з жытняй саломы, вырабляецца ў час посту і ставіцца на
покуце. Па завяршэнні святочнага цыклу спальваецца або падымаецца на
дрэва разам з ахвярай (абрад “Цягнуць Каляду на дуб”).
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Беларускія каляды
Дадатак:
Значэнні слова Каляда:
1) назва цыкла свят (тое ж, што Каляды)
2) назва канкрэтнага свята, якое раней суадносілася з днём Зімовага
сонцастаяння
3) міфалагічны персанаж, які верагодна рэканструюецца як Сонцава Маці
4) жывёльная ахвяра на Каляду, напрыклад, забіты кабанчык; таксама
зборная назва падарункаў, здабытых калядным гуртом
5) назва лялькі з жытняй саломы
6) назва саламянага павука.

Нумар падрыхтавалі: Краўцоў Ягор (11 “А”),
Кудраўцаў Алег (11 “А”),
Мартынава Яна (11 “А”),
Молакава Вікторыя (11 “А”),
Пратасава Кацярына (11 “А”).
Рэдактар Юрчанка С. А.

