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адзінская агульнаадукацыйная школа ў сваёй дзейнасці шмат увагі надае не толькі 
вучэбнаму працэсу, але і выхаваўчай рабоце з вучнямі. Адным з напрамкаў такой 
работы з’яўляеццв фарміраванне паважлівых адносінаў да старэйшых, дапамога ім у 

розных жыццёвых абставінах.  
     23 студзеня 2011 года вучні школы, якія жывуць ў Брылях, наведалі ветэранаў працы, 
пацікавіліся ўмовамі іх кождённага жыцця і па даручэнню Міністэрства па надзвычайных 
сітуацыях пакінулі памяткі па супрацьпажарнай бяспецы.  

                                                                    Вольга ЯЦКОВА,  настаўніца Кадзінскай школы. 

Вучні 8 класа Арцём Гулакоў  і  Аляксандр Бураеў наведалі ветэранаў працы  

Яўгенію Рыгораўну Патоцкую  і  Еву Сіманаўну Аляксеенка 

кладаная сітуцыя 
з’явілася ў жыцці 
вучня 4 класа Ка-

дзінскай школы Аляксея 
Аляксейкова - хвароба з 
мудрагелістай назвай вы-
мусіла зрабіць аперацыю 
на яго правай руцэ. Туды 
на пэўны час быў пастаў-
лены складаны апарат Ілі-
зарава, і гэтая канструк-
цыя з’явілася прычынай 
таго, што Аляксей не мог 
звычайным чынам навед-
ваць заняткі ў школе.  
     Калі такое здараецца, то 
школьнае навучанне пера-
носіцца ў хатнія ўмовы, бо 
ад агульнай праграмы не-
льга адставаць.  Так і бы-
ло зроблена ў дадзеным 
выпадку -- усе патрэбныя заняткі з Аляксеем праводзілі настаўніцы Кадзінскай шко-
лы Анжаліка Аляксандраўна Дубоўская і Вольга Мікалаеўна Яцкова.  
     А мы пажадаем Аляксею Аляксейкову хутчэйшага выздараўлення! 

                                                                                                                              Мікола ЯЦКОЎ.   

 

В.М.Яцкова праводзіць чарговы ўрок у хатніх умовах 
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Калісьці школа 

тут была... 
 

 
                   Фота 

М.Яцкова 
12 снежня 2010 г. 

     3 студзеня 2011 года споўнілася 75 год з дня нараджэння вя-
домага рускага паэта Мікалая Міхайлавіча Рубцова. А 40 гадоў та-
му --  19 студзеня 1971 года, на Хрышчэнне --  паэт выпадкова і 
трагічна загінуў…    
     З нагоды гэтых памятных дат магілёўская Цэнтральная біблія-
тэка імя К.Маркса 30 студзеня 2011 г. зладзіла літаратурна-музыч-
ную вечарыну, на якой прагучалі і новыя песні на вершы Мікалая 
Рубцова, якія спецыяльна да юбілею напісаў брылёўскі кампазі-
тар Мікалай Яцкоў.                                                  Аліна САВІЦКАЯ. 

Спявае 
М.Яцкоў 

Гледачы... 

 За Рубцовым –  
            росные прокосы 
 И в ночи  
          горящая звезда… 
 Он ушёл в крещенские   
                           морозы, 
 Но остался с нами  
                        навсегда. 

Ніколай Яцков. 
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 ліпені 2010 г. “Брылёўскі летапіс” распавёў 
сваім чытачам пра 600-годдзе Грунвальскай 
бітвы і пра ўдзел у ёй Мацея Грушэцкага -  па-

чынальніка вялікага і славутага роду, прадстаўнікі 
якога жывуць і ў нашых мясцінах. Праз некаторы час 
пасля публікацыі рэдакцыя нечакана атрымала ліст ад 
Алега Леанідавіча Грушэцкага з Мінска, які знайшоў у 
Інтэрнэце ў Беларускай бібліятэцы “Камунікат” (гл. с.8 
гэтага нумару)    той   выпуск  “Летапісу”  і   зацікавіўся    
 магчымым  радством  з  нашымі Грушэцкімі.   Алег да-  
 слаў   інфармацыю   пра   сябе,  
  пра  Мацея Грушэцкага,  а  так-   
  сама   некалькі   фотаздымкаў   
   з сямейнага альбома.  І мы лі-  
   чым мэтазгодным пазнаёміць   
   сваіх  чытачоў   з   дасланымі   

                                                   матэрыяламі. 

Алег Леанідавіч Грушэцкі 

Герб “Любіч” 
роду Грушэцкіх 

ацей Грушэцкі (па-польску: Maciej 
Gruszecki) — рыцар гербу Любіч і 
каронны харунжы караля Уладзі-

слава ІІ Ягайлы. Пасаду атрымаў падчас Грун-
вальдскай бітвы.  За крывавыя рыцарскія за-
слугі атрымаў ад караля Ягайлы у 1411 годзе 
вёску ў Люблінскім ваяводстве — Грушкі (Гру-
шыцы), ад якой узяў сваё прозьвішча — «Гру-
шэцкі»  і стаўся, такім чынам, родапачыналь-
нікам шляхецкага рыцарскага  роду Грушэцкіх 
гербу Любіч. Але яшчэ да Грунвальдскай бітвы 

 

Мацей быў “мужам рыцарскім” і  шляхцічам, валодаў вёс- 
камі Вярцішоў і Быхаўка  -  таксама ў Люблiнскім ваявод- 
стве. 
     А пасаду ён атрымаў так. Напачатку Грунвальдскай 
бітвы каронным харунжым караля Уладзіслава ІІ Ягай-
лы быў рыцар Марцін з Врацімавіцаў гербу Полуказы. 
Але ў пылу бітвы ён абраніў сьцяг Каралеўства Поль-
скага -- тое было ганебным учынкам. Гэта здарылася та-
ды, калі літоўскае войска павярнулася ва ўцёкі, і разгар-
нулася жорсткая бітва паміж польскімі і прускімі вой-
скамі. Калі  крыжакі сталі намагаць ўсе сілы да перамогі, 
вялікая харугва польскага караля Уладзіслава з белым 
арлом, якую нёс Марцін з Врацімавіцаў, пад варожым на-
ціскам пачала валіцца на зямлю. Крыжакі ўжо спадзява-
ліся на хуткую перамогу, але дзякуючы вопытнаму і ад-
важнаму рыцару Мацею з Вярцішова, які быў побач, сцяг 
быў падхоплены і хутка падняты ізноў.  Каб замяць гань-
бу і крыўду і адстаяць гонар сцягу, польскія рыцары  у 
ярасным націску абрушыліся на ворага і давялі справу да 
перамогі. 
     З гэтага часу каронным харунжым і стаў ры-

цар Мацей, які атрымаў прозвішча Грушэцкі.  

А.Грушэцкі падчас 
святкавання гадавіны 
Грунвальдскай бітвы 
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 Прозвішча гэтае таксама атрымалі і двое яго братоў.  
 
ын Мацея, Эдржэй (па-беларуску Андрусь), мужна сябе праявіў у розных 
кампаніях каралёў Зыгмунта і Стэфана. З васьмі сыноў унука Мацея Пя-
тра шэсць палеглі ў розных бітвах.  Праўнук яго, Браніслаў Самуэль Шумі-

ліст, названы войскім і лоўчым (галоўным егерам) Чарнігаўскім.  Другі праўнук, 
Станіслаў Ян, быў суддзя земскі Падольскі, стольнік Лецічэўскі, дэпутат на Каронны 
Трыбунал 1694 г. 

 
ацька Алега Грушэцкага, Леанід 
Аляксандравіч, быў сынам ваен-
нага. Маці, Любоў Міхайлаўна, па-

ходжаннем з дваранскага роду Жукавых. 
Сам Алег Грушэцкі нарадзіўся 8 мая 1974 го-
да ў Мінску, атрымаў спецыяльнасць менэд-
жэра-прадпрымальніка.  З 1989 г. першым на 
Беларусі пачаў адраджаць скаўцкі рух, у 1991 
годзе прадстаўляў Беларусь на Сусветным 
скаўцкім слёце “Джэмборы” у Паўднёвай Ка-
рэе. Выдаваў газету “Скаўт Беларусі”. У 2007 
годзе заняў ІІІ месца ў Республіканскіх спа-
борніцтвах па гіравому спорту. У маладосці 
пісаў бардаўскія песні, запісваўся на рэспуб-
ліканскім радыё, друкаваўся ў часопісах. 
Удзельнічаў у ІІІ Беларускім фестывалі бар-
даўскай песні пад Оршай, які быў прысвеча-
ны Аршанскай бітве.  
     Сёння піша апавяданні і раманы ў такіх 
жанрах, як трылер, жахі і містыка. Пра гэту 
старонку свайго жыцця ён кажа так:  “Зараз 
у выдавецтве “Рэгістр” рыхтуецца да друку 
адна з маіх кніг апавяданняў. Яшчэ адна 
аповесць пра маёнтак з вампірамі пакуль 
ляжыць дома, чакае свайго часу. Зараз працую 
над новай аповесцю -- пра сядзібу з прыві-
дамі”. 
     Старэйшы сын, Аляксей, займаецца бок-
сам, мае другі юнацкі разрад. Атрымаў так-
сама сіні пояс па таэквандо. Удзельнічае ў га-
радскіх, рэспубліканскіх і міжнародных спа-
борніцтвах па гэтых спартыўных відах, мае ў 
сваёй капілцы некалькі перамог. 
     Малодшы сын, Вадзім, таксама прыхіль-
нік спорту -- пачынае сур’ёзна займацца 
спартыўнай гімнастыкай. 

 
ось такія яны -- Грушэцкія.  І нам вельмі 
прыемна, што яны памятаюць пра радзін-
ныя карані, шануюць сваіх славутых прод-

каў і ўпэўнена нясуць у будучыню святло свайго про-
звішча, авеянага бітвамі за нашу Бацькаўшчыну.  
     Давайце пажадаем ім, а таксама ўсім нам нязлом-
насці, моцы  і непарушнай веры ў тое, што светлы ра-
нак абавязкова ўзыдзе над святой Беларуссю.     

Вадзім Грушэцкі, 
малодшы сын  Алега Грушэцкага, 

на святкаванні гадавіны Грунвальскай бітвы 

 

 

Аляксей Грушэцкі, 
старэйшы сын  Алега Грушэцкага, 

разам з сусветна вядомым тэнісістам 
Максімам Мірным М.Я. 
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Стихи Ольги ЯЦКОВОЙ 

*    *    * 
Боюсь любить, страдать,    
                                    терять. 
Боюсь быть одинокой. 
Боюсь тебя я не узнать 
среди людских потоков. 
 
А где-то в этом мире ты 
живёшь, боясь того же. 
И знаешь, что твои мечты 
с моими так похожи... 

*    *    * 
                                    Сыну 
Ты подойдёшь и спросишь:  «Мам, 
а правда, что на небе 
не звёзды светят по ночам. 
а пчёлки – Беб и Бебе?» 
 
А я отвечу:  «Да, сынок. 
А как ты догадался?» - 
«А я с цветочка на цветок 
всю ночь за ними гнался». 
 
Ты подойдёшь и спросишь:  «Мам, 
а правда, что цветочки 
росою моют по утрам 
зелёные листочки?» 
 
А я отвечу: «Да, сынок. 
А как ты догадался?» -- 
«А мне один большой цветок 
во сне тайком  
            признался». 
 
Ты подойдёшь  
и скажешь: «Мам, 
а я всегда хотел бы 
цветочки  
   слушать  
       по ночам 
и бегать  
с Беб и Бебе!» 

                    Прощание с летом 
 
             Кончилось лето прекрасное, 
             Холодно стало цветам, 
             Солнышко спряталось ясное, 
             Дождь моросит по кустам. 
 
Осень приходит холодная, 
И за собой позовут 
Аисты, птицы свободные, 
Сделав прощальный свой круг… 

*   *   * 
А жизнь не так уж и плоха... 
Давай глаза откроем – 
вон там, смотри, цветёт ольха, 
и пчёлы вьются роем. 

Там – солнце ярче и теплей, 
там – дождь и вьюга тише... 
Глаза откроем поскорей! 
Мы в этом мире, слышишь?.. 

ЯЦКОВА Вольга Мікалаеўна нарадзілася  
ў вёсцы Брылі Магілёўскага раёна. 

Скончыла  Магілёўскі педагагічны каледж 
і  Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт 

імя А.Куляшова.  Працуе настаўніцай 
Кадзінскай сярэдне-адукацыйнай школы 

Магілёўскага раёна. 
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Старонку  падрыхтавала  бібліятэкар  Брылёўскай сельскай бібліятэкі  Юлія  ЯЦКОВА 

            

 

 

 

 

 

 

          Таццяна СВІРЫДЗЕНКА 
        Р о д н а я   м о в а . 
 
    Мая родная мова – 
    Мова птушак, вятроў. 
    Тваё першае слова 
    Чула я ад бацькоў. 
 
    Ад крыніц тваіх чыстых, 
    Ад бярозы ў гаі. 
    Хвалі рэчак празрыстых 
    На ёй казку вялі. 
 

З першым словам дзіцяці, 
З ясным промнем святла 
Мова родная ў хаце 
Лепшай песняй была. 
 
А туманы сівыя 
У бясконцай журбе 
Пра часіны былыя 
Нагадалі тут мне… 
 

       Толькі адукаваны чалавек    
   хоча  вучыцца,  невук жадае   
   вучыць іншых. 
                       Эдуард Ле Бурк’е. 

        

  КАЛІ КАЗАЛІ “БЫЦЬ БЯДЗЕ” 
  ►     Лічылася, калі чалавек         
  выразна чуе, што яго па-
клікалі па імені, але пры гэ-

тым не бачыць таго, хто кліча, то гэта душы 
продкаў даюць знак збірацца “ў дарогу” – у 
іншы свет. 
► Сон, у якім у чалавека выпадае зуб з кры-
вёю, прадвесціў пахаванне ў сваёй сям’і,  калі 
зуб выпадаў без крыві – у далёкай радні або ў 
суседзяў. 
► Лічылася, што бяду ў доме прадракае 
птушка:  калі ў вёску залятала лясная птушка 
(крумкач, сава, пугач) і садзілася на канёк 
хаты;  прылёт зязюлі ў вёску заўсёды лічылі 
дрэнным знакам: “Зязюля кукуе – гора 
вяшчуе”, асабліва калі зязюля пачынала 
кукаваць над чыёй-небудзь хатай. Казалі 
“быць бядзе”, калі ў хату або кватэру 
залятала або рэзка ўдаралася аб шыбу 
дробная птушка, часцей за ўсё сініца або 
ластаўка. 
► Калі з печы выпадала цагліна – бяда зда-
рыцца з кімсьці з дамачадцаў. 
►  Прыкмячалі:  калі стол стаў хістацца, бяда 
здарыцца з гаспадаром хаты. 
► Пабітае, трэснутае люстэрка ў хаце заў-
сёды выклікала асцярогу і трывогу, лічылася  

 
 
 
 
 
 
 
прадвеснікам бяды, ад яго стараліся як мага 
хутчэй пазбавіцца. 

 ► Калі без бачных прычын у садзе высыхала 
яблыня, хваляваліся за гаспадара сямейства. 
 ► Калі ўначы сабака доўга і працягла вые, 
апусціўшы галаву да зямлі, або вырыў ля 
будкі вялікую яму  –  чакай няшчасця. 

 
 10 ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ 
 О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ТЕЛЕ 

1. Жизнь человека возможна 
только при температуре тела 
в пределах 32–43 градусов 
Цельсия. Абсолютно у всех 
людей температура ушей ни-

же температуры тела на 1,5–2 градуса. 

2.  В течение суток у человека выделяется 
около 1 л слюны, 3 л желудочного сока, 2 л 
поджелудочного сока, 3,5 л кишечного сока,     
1 л желчи. Кстати, когда в Европе вводили 
евро, монеты были тщательно исследованы 
на безопасность. Их даже растворяли в желу-
дочном соке. Утвержденный вариант монет 
был совершенно не растворим в нем (В Мюн-
хенской детской больнице были проведены 
опыты с новыми монетами евро. 80 процен-
тов посторонних предметов, заглатываемых 
детьми  —  монеты). 
3. Одиночество тяжелее всего переносится 
между 20 и 22 час.  
4.  Рост ногтей и волос наиболее интенсивно 
происходит между 16 и 18 час.  
5.  Вкус, слух и обоняние наиболее обострены 
между 17 и 19 час.  
6.  Тонкость восприятия вкуса зависит от тем-
пературы пищи. Острее всего воспринимается 
вкус при температуре еды 24 градуса Цель-
сия.  
7. Печень наиболее эффективно разлагает 

алкоголь между 18 и 20 час.  

8.  Потеря влаги в размере 6–8% от веса тела 
вызывает у человека полуобморочное состоя-
ние, 10% — галлюцинации и нарушение глота-
тельного рефлекса. Потеря 12% жидкости вле-

чет за собой остановку сердца.  

9.  Волосы бровей, ресницы и подмышечные 
волосы живут 3–4 месяца, волосы головы 4–6 
лет. О тибетских ламах-врачах ходили леген-
ды: лишь тот, кто успешно скальпелем рассе-
кал вдоль человеческий волос, мог стать ас-
систентом хирурга, а чтобы стать самим хи-

рургом нужно было рассечь волос еще раз.  

10. Согласно исследованиям французских 
невропатологов, у плачущего человека задей-
ствованы 43 мышцы лица, в то время как у 
смеющегося всего 17. Таким образом, смеять-
ся энергетически выгодней, чем плакать.  

7.10.2009 г. 

29.010.2010 г. 
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Заснавальнік - М.А.Яцкоў 

Адказны за выпуск - 

Мікалай Адамавіч ЯЦКОЎ 
Адрас: 213107 Магілёўскі раён, в.Брылі, 

вул. Юбілейная  6 - 7  
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e-mail:  bryli@mail.ru 

Матэрыялы друкуюцца на мове аўтараў. 
Звярстана і надрукавана  

на ўласным абсталяванні. 
Падрыхтавана да друку 10.11.2010.  21.00. 

Наклад  100  асобнікаў. 
Распаўсюджваецца бясплатна. 

У афармленні лагатыпу назвы выдання выкарыстан верш Міколы Шабовіча 

http://kamunikat.org/bryleuski_letapis.html 

 

Усе нумары  
«Брылёўскага летапісу» 

можна знайсці на старонках 
Беларускай Інтэрнэт - 
бібліятэкі “Камунікат” 

іма, як вядома, 
без снегу не 
бывае. Снег, які 

замятае дарогі і шля-
хі, трэба чысціць. Гэ-
тай справай узімку 
займаюцца спецы-
яльныя дарожна-ка-
мунальныя службы.   
І кожны раз мы мо-
жам бачыць, як па 
брылёўскай вуліцы 
Юбілейнай дзелавіта 
носіцца спецыяльная 
тэхніка, згортваючы 
снег па баках вуліцы    
і -- што самае ціка- 
вае! -- перасоўваючы 
яго на вуліцу Садо-
вую, што знаходзіцца 
як раз упоперак Юбі-
лейнай. І ляжаць гэтыя наваленыя гурбы, падпіраючы гаспадарскія платы. І нікому з гэтых 
працавітых камунальнікаў няма ніякай справы да таго, што пасля іх завіханняў па вуліцы 
вельмі складана праехаць.  Ну, падумаеш, снежныя гурбы! Вунь вясна хутка будзе --  усё і 
знікне само сабой… 
     Вядома, па вясне ўвесь гэты галаўны боль для жыхароў знікне. Але наўрад ці ў іх прападзе 
адчуванне, што да іх паставіліся не па-людску.   І ў каторы ўжо раз… 

                                                                                                                  Мікола ЯЦКОЎ.  

 

Вице-премьер В.Иванов: “ПРИПИСКИ СПЛОШЬ И РЯДОМ!”  
       Приписок в сельском хозяйстве быть не должно, заявил 26 января 2011 г. на заседании коллегии 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия вице-премьер Валерий Иванов.  
      "Приписки сплошь и рядом, скрываются вопиющие факты. По 300-500 т мяса приписывают", - 
сказал В.Иванов. По его мнению, руководители сельхозорганизаций пытаются цифрами компенсиро-
вать свое бездействие. "Лучше получить за то, что недоработали, чем сфальсифицировать и полу-
чить ложное благополучие", - считает он. 
     Вице-премьер призвал руководителей сельхозорганизаций навести на местах порядок. "Необходимо 
добиться реальной оценки состояния дел", - подчеркнул он.  По его словам, средства, вкладываемые 
в развитие сельского хозяйства, недостаточно окупают себя. Хотя для этого есть объективные причи-
ны, в частности рост цен на энергоносители, однако много и субъективных факторов. Речь идет, напри-
мер, о серьезных нарушениях технологической дисциплины в сельхозорганизациях.  Кроме того, не вид-
но соответствующего результата от вложения денег в закупку средств для защиты растений и борьбы с 
сорняками. Продолжает снижаться плодородие почв. "Рассчитывать на то, что в этом году придут 

какие-то шальные деньги, я вам не советую", - сказал Валерий Иванов.                                         ( БелТА )  


