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“Наша мова для нас святая, бо яна нам ад Бога даная”
Ф. Багушэвіч
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Надзея Верас

Родная мова
Ад песень матулі, ад калыскі ад самай,
Са мною ты крочыш заўжды па жыцці,
І ў хвіліны ліхія ты народ паднімала,
Не давала застацца ў цяжкім забыцці.
Ты ў працы і ў гульнях, за партай і дома,
На вяселлі шчыруеш, пад гармонік пяеш,
І ўсім людзям у свеце, мая мова знаёма,
Дабрыню і спагаду ты з сабою нясеш.
Колькі зведала болю, бяды і напасцяў,
Колькі жаху сцярпела, на сабе пранясла…
Ты гучыш у хвіліны бясконцага шчасця,
І тады, як ад цела душа адышла…
Ты сумуеш і плачаш, шкадуеш і любіш,
Будзіш раніцай ціха і хвалюешся днём.
Пройдзе ўсё у жыцці, але ты са мной будзеш,
Мая родная мова, ганаруся табой!
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8 сакавіка 90 гадоў з дня нараджэння
Яраслава Сільвестравіча Пархуты (1930–1996),
пісьменніка, краязнаўца, падарожніка, журналіста,
лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Беларусі
імя К. Каліноўскага

Яраслаў Сільвестравіч Пархута нарадзіўся 8 сакавіка 1930 года ў
вёсцы Мілейкі Косаўскай гміны Палескага ваяводства (цяпер
Івацэвіцкага раёна Брэсцкай вобласці) у сялянскай сям’і.
У Мілейках атрымаў пачатковую адукацыю. У 1949 годзе скончыў
Ружанскую дзесяцігодку і паступіў на аддзяленне журналістыкі
філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. У сувязі з
матэрыяльнымі цяжкасцямі быў вымушаны з трэцяга курса перавясціся на
завочнае аддзяленне і пайсці на працу. Працаваў уласным карэспандэнтам
газеты «Сталинская молодёжь» (пазней «Знамя юности»), адказным
сакратаром газеты «Сцяг кумунізма» пры Падароскай МТС. У 1953–1956
гадах служыў у Савецкай арміі.
Пасля службы ўладкаваўся літсупрацоўнікам ў раённую газету
«Ленінскі шлях» (г. п. Поразава). Таксама працаваў намеснікам рэдактара
раённай газеты «Заветы Леніна» (г. п. Ружаны, з 1959 г.), рэдактарам раённай
газеты «Советская Родина» (г. п. Гарадзішча, з 1961 г.), намеснікам рэдактара
міжраённай газеты «Знамя коммунизма» (г. Баранавічы). У 1965 годзе
працаваў старшым рэдактарам студыі тэлебачання ў Брэсце, у 1965–1969
гадах – у рэдакцыі маларыцкай раённай газеты “Сельскае жыцё”.
Я. С. Пархута ў 1973 годзе скончыў Мінскую вышэйшую партыйную
школу ЦК КПБ. Працаваў рэдактарам часопісаў «Вожык» (1973–1977) і
«Родная прырода» (1978–1982).
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8 сакавіка 90 гадоў з дня нараджэння
Яраслава Сільвестравіча Пархуты (1930–1996),
пісьменніка, краязнаўца, падарожніка, журналіста,
лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Беларусі
імя К. Каліноўскага
Сваю літаратурную дзейнасць Яраслаў Пархута пачынаў яшчэ у школе.
Яго першы допіс быў надрукаваны ў 1946 годзе ў івацэвіцкай раённай газеце
«Кастрычнік», а першы верш – у брэсцкай абласной “Заре” (1949). У хуткім
часе яго паэтычныя творы, гумарэскі, казкі, апавяданні, лірычныя навелы і
аповесці, нарысы, краязнаўчыя матэрыялы сталі часта з’яўляцца на старонках
перыядычных выданняў – у часопісах «Беларусь», «Полымя», «Маладосць»,
«Вясёлка», «Родная прырода», газетах «Чырвоная змена», «Літаратура і
мастацтва», «Звязда» і інш.
Убачылі свет яго кнігі прозы: «Ты пайшла ў сонца» (1973), «Зямля
бацькоў нашых», «Пад высокім сонцам» (1988) і інш. Даступнасцю і
займальнасцю адзначаны яго дзіцячыя кнігі: «Казка зялёнай дубравы» (1960),
«Там, дзе жыве Юлька» (1978), «Перапёлачка» (1979), «Мудрая цялушка»
(1976).
Кожны свой твор ён прапускаў праз сваё сэрца, і яно не вытрымала.
Пісьменнік цяжка захварэў, доўга лячыўся. Прыйшло адчуванне
хуткаплыннасці жыцця, наступіў момант яго пераасэнсавання. Захацелася
зрабіць серыю кніжак пра Беларусь, тым болей, што ведаў ён яе не звонку.
Так нарадзіліся краязнаўча-дакументальныя кнігі: «Жаваранак над полем»
(1985), «Пад высокім небам», «Зямля бацькоў нашых» (1988), «Дарогамі
надзеі і трывог» (1989), «Крыніца ёсць у родным краі…» (1992), «Жальба
жытняга коласа», у якую ўвайшла дакументальная аповесць «Адзінец»
(1993), «Сустрэча з іншапланецянкай» (1994).
Яраслаў Пархута быў членам Саюза пісьменнікаў Беларусі з 1982 года.
Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь імя К. Каліноўскага за кнігу
«Зямля бацькоў нашых» (1992).
Яраслаў Сільвестравіч Пархута заўчасна пайшоў з жыцця 20 сакавіка
1996 года. Засталіся кнігі, якія з цікавасцю чытаюцца настаўнікамі і
школьнікамі, вяскоўцамі і гараджанамі, усімі тымі, хто любіць родны край,
цікавіцца яго гісторыяй. У 2011 годзе ў серыі “Беларуская проза ХХ
стагоддзя” выйшаў зборнік Я. С. Пархуты “Сонечныя борці”.
Рашэннем Івацэвіцкага раённага Савета дэпутатаў за 30 чэрвеня 2010
года адна з вуліц у новым мікрараёне «Захад-3» г. Івацэвічы названа ў гонар
славутага земляка.
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10 сакавіка 100 гадоў Аркадзію Марціновічу

Аркадзь Нічыпаравіч Марціновіч (10 сакавіка 1920, Барбарова,
Глускі раён, Магілёўская вобласць — 2009) — беларускі празаік, паэт.
Заслужаны работнік культуры БССР (1980).
Нарадзіўся ў сялянскай сям’і Нічыпара Нічыпаравіча і Вольгі
Якубаўны. У 1939 г. скончыў Мінскае педагагічнае вучылішча. Працаваў у
Турэцкай і Цітвянскай сямігадовых школах на Міншчыне. У 1939—1946 гг.
служыў у Савецкай Арміі. Удзельнічаў у савецка-фінляндскай вайне 1939—
1940 гг., у Вялікай Айчыннай вайне. Быў тройчы паранены. З 1946 г. —
літсупрацоўнік, потым загадчык аддзела рэдакцыі газеты «Савецкі селянін».
У 1950 г. скончыў Рэспубліканскую партыйную школу пры ЦК КПБ, у
1955 г. —
завочна філалагічны
факультэт Беларускага
дзяржаўнага
ўніверсітэта. Працаваў у рэдакцыях газет «Калгасная праўда» (1950—1957),
«Літаратура і мастацтва» (1957—1964), у выдавецтве «Беларусь» (1964—
1971). У 1971—1972 гг. — адказны сакратар Камітэта па Дзяржаўных
прэміях БССР у галіне літаратуры і мастацтва, у 1972—1974 гг. —
літаратурны кансультант СП БССР. У 1974—1981 гг. — галоўны рэдактар
выдавецтва «Мастацкая літаратура».
Узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I ступені, Чырвонай Зоркі і
медалямі.
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21 сакавіка 180 гадоў Францішку Багушэвічу

Францішак Бенедыкт Казіміравіч Багушэвіч (21 сакавіка 1840,
фальварак Свіраны, Віленская губерня — 28 красавіка 1900, вёска Кушляны,
Віленская губернія)-беларускі грамадскі дзеяч, паэт, празаік, публіцыст і
перакладчык. Адзін з пачынальнікаў новай беларускай літаратуры.
Карыстаўся псеўданімамі Мацей Бурачок, Сымон Рэўка з-пад Барысава.
Францішак Багушэвіч нарадзіўся ў фальварку Свіраны, каля Вільні
(сучасная Літва) у сям’і выхадцаў з дробнай шляхты Казіміра і Канстанцыі
Багушэвічаў. У перыяд паміж 1841 і 1846 гг. сям’я перабралася ў спадчынны
маёнтак Кушляны Ашмянскага павета, які належаў Багушэвічам з
сярэдзіны XVIII ст.
Пачатковую адукацыю Ф. Багушэвіч атрымаў у Віленскай гімназіі,
якую скончыў у 1861 годзе. Яшчэ гімназістам Ф. Багушэвіч не застаўся
абыякавым да гісторыі і культуры края. Паступіў у Пецярбургскі ўніверсітэт
на фізіка-матэматычны факультэт, аднак праз 2 месяцы быў выключаны за
ўдзел у студэнцкіх хваляваннях.
Вярнуўся на радзіму, працаваў настаўнікам у в. Доцішкі Лідскага
павета (цяпер Воранаўскі раён) у школцы.
Уступіў у мясцовае рэвалюцыйнае таварыства «пянтковічаў». Актыўны
ўдзельнік паўстання 1863—1864, быў паранены ў баі ў Аўгустоўскіх лясах.
Яго бацька, сястра і брат Апалінар дапамагалі рэвалюцыянерам.
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21 сакавіка 180 гадоў Францішку Багушэвічу
Ратуючыся ад рэпрэсій, вымушаны быў хавацца, а потым пераехаў
ва Украіну. У1865 годзе ён падаў заяву з просьбай аб навучанні ў Нежынскім
юрыдычным ліцэі. Вучоба скончылася 26 ліпеня 1868 г. А 17 жніўня, калі
Багушэвічу выпісвалі атэстат, ён ужо знаходзіўся на службе ў Чарнігаве,
адкуль у 1869 г. перавёўся ў Кралявецкі павет (цяпер Сумская вобласць)
судовым следчым. Праз два гады зноў быў у Чарнігаве, але не затрымаўся
надоўга, яшчэ раз змяніўшы месца працы: у 1871 г. ён быў прызначаны
судовым следчым у Гразявецкі павет Валагодскай губерні. Праз год ён
вяртаецца на Украіну.
У 1883 годзе
каранацыя
новага
імператара Аляксандра
III суправаджалася шырокай амністыяй: тысячы паўстанцаў, у тым ліку
Багушэвіч, вярнуліся на радзіму. Ф. Багушэвіч вяртаецца ў горад сваёй
маладосці — Вільню. Цяпер ужо не адзін, а з жонкай Габрыэляй, з якой узяў
шлюб у 1874 г., меў дачку Канстанцыю (Туньку) і сына Тамаша
Вільгельма.Працаваў у судовай палаце. Першымі вядомымі паэтычнымі
спробамі Францішка Багушэвіча лічаць знойдзеныя ў Львове вершы на
польскай мове: «Новы 1886 год», «Прывід надзеі», «Хто гэта?» («Nowy rok
1886», «Widmo nadziei», «Kto to?»), напісаныя ў 1885—1886 г. Першае
вядомае публічнае выступленне Багушэвіча-літаратара адбылося 4 красавіка
1885 г. на старонках польскага часопіса «Край» («Kraj»), што выдаваўся
ў Пецярбургу. Віленскі карэспандэнт пісаў пра эканамічны крызіс,
гаспадарчае жыццё і судовую практыку. За сем гадоў (1885—1891) «Край»
змясціў звыш паўсотні артыкулаў і нататак пад рознымі псеўданімамі:
Huszicz (утворана ад скарачэння прозвішча), Ten, Tamten, Demos і інш.
Увосень 1891 г. у Кракаве выходзіць першы зборнік паэта «Дудка
беларуская» пад псеўданімам Мацей Бурачок. Пры жыцці паэта пад
псеўданімамі былі надрукаваны вершаваны зборнік «Смык беларускі»
(Познань, 1894) і апавяданне «Тралялёначка» (Кракаў, 1892).
Лёс іншых твораў Багушэвіча — зборнікаў «Скрыпачка беларуская» і
«Беларускія апавяданні Бурачка» дагэтуль нявысветлены. Не дайшоў да нас
таксама і зборнік «Беларускія апавяданні Бурачка». «Наша ніва» друкавала
апавяданні менавіта з гэтага зборніка.
Багатая і разнастайная яго спадчына ў жанравых адносінах: гэта паэмы
(«Кепска будзе!»), вершаваныя апавяданні («У астрозе», «Быў у чысцы»,
«Свая зямля»), публіцыстычныя маналогі («Мая душа», «Дурны мужык, як
варона»), філасофскі роздум («Праўда», «Думка»), байкі і сатыра, апрацоўкі
народных казак.
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21 сакавіка 100 гадоў Аляксею Пысіну

Пысін Аляксей, нарадзіўся 22.03.1920 г. у вёсцы Высокі Борак
Краснапольскага раёна Магілеўскай вобласці ў сялянскай сям'і.
У 1938 г. паступіў у Камуністычны інстытут журналістыкі імя С.М.Кірава
ў Менску. З другога курса быў накіраваны на працу ў рэдакцыю Бельскай
раённай газеты на Беласточчыну. У 1941-1945 гг. - у Савецкай Арміі,
удзельнічаў у баях на Заходнім, Калінінскім, Ленінградскім, 1-м і 2-м
Прыбалтыйскіх франтах. Быў двойчы паранены. З 1946 г. працаваў у раённым
друку, у абласной газеце «Магілёўская праўда». Скончыў Вышэйшыя
літаратурныя курсы пры СП СССР у Маскве (1958). У 1974-1981 гг. - сакратар
Магілеўскага абласнога аддзялення СП БССР. Сябра СП СССР з 1950
г.Узнагароджаны медалямі.Заслужаны работнік культуры Беларускай ССР
(1980).Памёр 27.08.1981 г.
Першы верш апублікаваў у 1938 г. (газета «Чырвоная змена»). Аўтар
кніжак паэзіі «Наш дзень» (1951), «Сіні ранак» (1959), «Сонечная паводка»
(1962), «Мае мерыдыяны» (1965), «Твае далоні» (1967), «Пойма» (выбранае,
1968), «Да людзей ідучы» (1972), «Вярбовы мост» (1974), «Вершы» (1976),
«Ёсць на свеце мой алень» (1978), «Палёт» (1982), «Яшчэ не скончана дарога»
(1983). У 1980 і ў 1989 гг. выйшлі Выбраныя творы ў 2 тамах. Для дзяцей выдаў
зборнікі вершаў «Матылёчкі-матылі» (1962), «Вясёлка над плёсам» (1964),
«Кавылёк» (1966), паэму «Дзяўчынка Марыям» (1970), кнігі вершаў і паэм
«Колькі сонцаў!» (1979), «Аляксей, Дзяніс, Алёнка» (1984). Напісаў кнігу пра
народныя песні і іх выканаўцаў «Бярозка ля кожных варот» (1972).
Пераклаў на беларускую мову «Маабіцкі сшытак» М.Джаліля (з
С.Гаўрусёвым, 1975), зборнік вершаў М.Ханінава «Жураўлі над стэпам» (1977).
Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі БССР імя Янкі Купалы (1968) за кнігу вершаў
«Твае далоні».
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26 сакавіка 60 гадоў Віктару Шніпу

Віктар Шніп (26 сакавіка 1960, в. Пугачы, Валожынскі раён) —
беларускі паэт, празаік, перакладчык.
Нарадзіўся ў сялянскай сям'і. Скончыў Мінскі архітэктурна-будаўнічы
тэхнікум (1978). 7 гадоў быў беспрацоўным, перыядычна падпрацоўваючы
грузчыкам на лікёра-гарэлачным заводзе «Крышталь», літкансультантам у
часопісах «Нёман» і ў газеце «Вячэрні Мінск», часам жыў на ганарары.
У 1987 скончыў Вышэйшыя літаратурныя курсы Літаратурнага
інстытута імя М. Горкага ў Маскве. Працаваў старшым рэдактарам аддзела
культуры ў часопісе «Беларусь» (1987—1991), у газетах «Наша слова»
(адказны сакратар, 1991—1995) і «Літаратура і мастацтва» (намеснік
галоўнага рэдактара-адказны сакратар (1995—2000), першы намеснік
галоўнага рэдактара (2000—2002), галоўны рэдактар у 2002—2003). У 2003—
2008 гадах намеснік галоўнага рэдактара, з 2008 года — галоўны рэдактар у
выдавецтве «Мастацкая літаратура».
Дэбютаваў вершамі 17 жніўня 1977 (газета «Чырвоная змена»). Аўтар
кніг паэзіі «Гронка святла» (1983), «Пошук радасці» (1987), «Шляхам ветру»
(1990), «Горад Утопія» (1990), «На рэштках Храма» (1994), «Выкраданне
Еўропы» (1996), «Чырвоны ліхтар» (2000), «Воўчы вецер» (2001),
«Інквізіцыя» (2002), «Выратаванне атрутай» (2003), «Беларуская мора»
(2004), «Балада камянёў» (2006), «Страла кахання, любові крыж» (2008),
«Проза і паэзія агню» (2010), «Пугачоўскі цырульнік» (2013), «Сабачыя
гісторыі» (2013), «Тутэйшая туга» (2014)[1], «Заўтра была адліга» (2015),
«Чырвоны ліхтар-2» (2016), «Трава бясконцасці» (2018), а таксама кніг для
дзяцей — «Сунічкі для Веранічкі» (1995) і «Наш Максім гаворыць: — Гу!»
(1999). Суаўтар зборніка казак «Нявеста для Базыля» (2017; казка «Пугач»).
У канцы 1980 — пачатку 1990-х гг. пісаў тэксты для рок-гуртоў,
бардаў, эстрадных выканаўцаў.

Папулярызацыя беларускай мовы
Калейдаскоп
сакавік 2020
Літаратурная гасцёўня «Яшчэ не скончана дарога»
16 сакавіка для вучняў 9 «В» класа прайшла літаратурная
гасцёўня «Яшчэ не скончана дарога», прысвечанае 100-годдзю з дня
нараджэння Аляксея Пысіна. Вучні больш падрабязна пазнаёміліся з
жыццём паэта, прагледзелі відэаролік па творчасці нашага земляка, чыталі і
аналізавалі
яго
вядомыя
вершы.
Мерапрыемства
фарміравала
пачуццё гонару за сваю краіну, спрыяла развіццю патрыятызму.
Гарэева В.М., настаўнік беларускай мовы і літаратуры

Папулярызацыя беларускай мовы
Калейдаскоп
сакавік 2020
Літаратурнае падарожжа «Пяшчотаю прасветленае слова»
19 сакавіка для вучняў 11«А» класа, а таксама дя вучняў 7«В», 7«С»
класаў прайшло літаратурнае падарожжа «Пяшчотаю прасветленае слова»,
прысвечанае100-годдзю з дня нараджэння Аляксея Пысіна. Вучні зрабілі
паведамленні пра месцы, дзе жыў выдатны паэт, акрэслілі цікавыя факты з
біяграфіі, далі характарыстыку паэтычных зборнікаў, чыталі на памяць
любімыя вершы аўтара. Вельмі важна ведаць і цікавіцца літаратурнай
спадчынай славутых землякоў.
Настаўнік беларускай мовы і літаратуры Юрчанка С. А.

Папулярызацыя беларускай
мовы
Калейдаскоп
сакавік 2020
Гадзіна паэзіі “Магілёў у вершах Аляксея Пысіна”
19 сакавіка, напярэдадні Сусветнага дня паэзіі, у школьнай
бібліятэцы для вучняў 6 “Г” класа прайшла гадзіна паэзіі “Магілёў у
вершах Аляксея Пысіна”, прысвечаная юбілею пісьменніка. Дзеці
даведаліся пра жыццёвы і творчы шлях нашага земляка, пра тое, што
большасць сваіх твораў пісьменнік напісаў у Магілёве. Школьнікам было
прапанавана прачытаць вершы пра Магілёў, якія напісаў А.Пысін, а таксама
дзеці звярнуліся да выставы, прысвечанай юбілею пісьменніка.

Папулярызацыя беларускай мовы
Калейдаскоп
сакавік 2020
Памяці земляка
22 сакавіка спаўняецца 100 год з дня нараджэння славутага сына зямлі
беларускай, таленавітага беларускага паэта Аляксея Пысіна, які нарадзіўся
ў 1920 годзе на Магілёўшчыне.
З нагоды юбілею паэта ў нашай школе праводзяцца пазакласныя
мерапрыемствы і ўрокі літаратуры, прысвечаныя дзейнасці славутага
магілёўца Пысіна.
Для вучняў 6 “Б” класа быў праведзены ўрок літаратуры па вершы
А.Пысіна “Проня”. А 10-класнікі сабраліся на паэтычую гадзіну, дзе
дэкламавалі тыя вершы паэта, што пакінулі адбітак у душы падлеткаў.
Пышнюк А.А.,
настаўнік беларускай мовы і літаратуры

Літаратурная старонка
Калейдаскоп
сакавік 2020
Людміла Воранава
Сакавік
Падснежнікаў палянка
Ні ветру, ні дажджоў,
Няма і сонца зранку,
А сакавік прыйшоў...
Лёд ломіцца на крыгі,
Тараніць плынь ракі,
Даносяць дзетак крыкі
Рачныя берагі…
Караблікі з паперы
Пускае дзетвара...
І скача заяц шэры Вясны прыйшла пара.
Бабры будуюць хату,
Мышкуе рыжы ліс,
А мурашы-піраты
Галіну цягнуць уніз.
Ажыў і лес, і поле,
У бярозах сок журчыць,
Вясна ідзе паволі,
А сакавік бяжыць.

Цікава ведаць
Калейдаскоп
сакавік 2020

Цікава ведаць
Калейдаскоп
сакавік 2020

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.

