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ліпеня 2010 года спаўняецца 600 гадоў з дня бітвы
пры Грунвальдзе -- рашаючага бою, дзякуючы якому
славяне засталіся славянамі, захавалі сваю веру, мову, нацыянальную прыналежнасць і самасвядомасць. Грунвальд спыніў двухсотгадовую экспансію крыжакоў-тэўтонцаў
на землі сёняшніх Беларусі, Польшчы, Літвы, надоўга адбіўшы
ў агрэсараў жаданне сунуцца са зброяй на ўсход. Грунвальд
папярэдзіў не толькі акупацыю, але і асіміляцыю нашых народаў, бо невядома, ці былі б на гэтай зямлі беларусы, палякі,
літоўцы, калі б не тая крывавая сеча 600-гадовай даўнасці…
Грунвальд і сёння застаецца прыкладам таго, як трэба
стаяць за сваю зямлю. Смаленскі, мсціслаўскі і аршанскі
палкі, якімі камандаваў мсціслаўскі князь Сямён Лугвен,
паміралі, але не адступілі ні на крок. Так было шэсцьсот
гадоў назад, так было яшчэ шмат разоў у крывавай
гісторыі стагоддзяў. Так ёсць у свядомасці кожнага з нас,
так будзе ў свядомасці нашых дзяцей і ўнукаў: нам не
трэба чужога, але свайго, калі хтосьці на яго паквапіцца, мы нізашто не аддадзім.
Адкуль у нас гэта веданне і ўпэўненасць? Можа, вытокі там, у ліпені 1410-га, калі мсціслаўская, аршанская, берасцейская, ваўкавыская, віленская, гарадзенская, драгічынская, лідская, магілёўская, новагародская, пінская,
полацкая, слонімская харугвы разам з братамі па зброі
выйшлі на поле пад нікому не вядомым мястэчкам Грунвальд, гатовыя памерці за Радзіму і за будучыню.

(“Народная газета”,“Звязда”)

1. Хто з кім біўся?
Білася беларуска-літоўскае войска разам з саюзным
польскім войскам супраць нямецкага Тэўтонскага рыцарскага манаскага ордэна. У Тэўтонскім ордэне былі не толькі
немцы — туды прыязджалі для практыкі рыцары з усіх краін
Еўропы: былі і англійскія, і бургундскія, і французскія, нават
з Пірынейскага паўвострава. З нашага боку — беларусы, палякі, летувісы, балты, чэхі на чале з Янам Жыжкам, невялікая група татараў. Захаваліся дакладныя звесткі, што
большасць войска складалася з беларускіх харугваў
Трыццаць з іх мелі на сваіх баявых сцягах герб "Пагоня".

2. Дзе і калі?

У каго з нас
ні спытай, ці
ведаем
Грунвальдскую бітву — кожны адкажа: "Вядома!
Як жа яе не ведаць?!" І праўда
— сорамна беАнатоль
ларусам не веГрыцкевіч
даць пра Грунвальд! Аднак калі пачынаеш разбірацца, дык не
кожны згадае, хто там біўся, з
кім, дзе і навошта. У дзень 600годдзя вялікай перамогі пад Грунвальдам (15 ліпеня 1410 года)
пры дапамозе прафесара, доктара гістарычных навук Анатоля
Пятровіча ГРЫЦКЕВІЧА коратка
нагадваем асноўныя моманты.

Бітва адбылася 15 ліпеня 1410 года паміж прускімі мястэчкамі Грунвальд і Танэнбэрг. Паводле гісторыкаў, напярэдадні бітвы адбылося грандыёзнае паляванне ў Белавежскай пушчы, на якім нашыя продкі назапасілі харчу для сілкавання рыцараў. Цяпер месца бітвы — тэрыторыя Польшчы, блізкая да Калінінградскай вобласці.

3. Чаму менавіта там?
Месца бітвы было абумоўлена загадзя. Як і заўжды ў той час, месца выбіралася і
ўзгаднялася абодвума бакамі, бо для такой маштабнай бойкі не любое поле падыдзе —
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трэба ж, каб было дзе развярнуцца. Грунвальдскае поле задаволіла абодва бакі. Нашаму боку гэта
было звышвыгадна. Бо разбіць ворага на яго тэрыторыі было лепей і круцей. А заадно і каб на сваёй
зямлі не было знішчэнняў, якія заўсёды ўчынялі крыжакі. Мы пайшлі насустрач, каб не пусціць іх сюды.

4. Хто на каго напаў?
Гэтая бітва сталася апагеем ваяўнічых паходаў Тэўтонскага ордэна на нашыя землі, якія пачаліся
яшчэ ў ХІІІ стагоддзі, калі скончыліся ў асноўным крыжовыя паходы ў Святую зямлю. Ваяўнічыя
тэўтонцы зноў і зноў праводзілі свае захопніцкія рэйды — да васьмі разоў на год! Пяць разоў крыжакі
рабілі спробу захапіць Полацак, чатыры разы — Наваградак. Таму Грунвальдская бітва вырашыла
лёс: ці будзе далей Тэўтонскі ордэн працягваць сваю агрэсію, захопліваць новыя землі і анямечваць
людзей, як анямечылі прусаў і часткова яцвягаў.

5. Колькі было ваяроў з абодвух бакоў?
У Грунвальдскай бітве ўдзельнічала 25—40 тысяч ваяроў з нашага боку, крышачку менш — з нямецкага. Аднак у немцаў быў лепшы парадак, яны былі больш падрыхтаваныя да баёў. Яны ўвесь
час змагаліся, былі больш спрактыкаваныя. А ў нас змагаліся, калі пачыналася вайна. Таму, улічваючы іх падрыхтоўку, можна сказаць, што сілы былі роўныя.

6. Як развіваліся падзеі 15 ліпеня 1410 года?
Раніца для абодвух бакоў пачалася з малітвы — без гэтага ніводная бітва не магла адбыцца.
Войскі пастроіліся — і адны, і другія. Ягайла ўвесь час маліўся, бо думаў, што калі больш памоліцца
дык пераможа. Скончылася тым, што Вялікі Магістр ордэна прыслаў Ягайлу два мячы, каб ён урэшце
пачаў бітву, бо колькі чакаць?! А Вітаўт ірваўся ў бой. Тым больш што нашы ваяры ўжо не маглі
чакаць, бо ўявіце — на ліпеньскай спякоце сядзець ва ўсім гэтым жалезе!..
Фармальна з нашага боку быў галоўны Ягайла, але фактычна камандаваў Вітаўт, бо Ягайла ўвесь
час маліўся. Толькі пасля, калі ўжо кіпеў бой, Ягайла стаў актыўна кіраваць ягонай хадой.
На правым флангу былі воіны Вялікага Княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага як яно тады
называлася. У пэўны момант лёгкая конніца "не вытрымала" націску нямецкіх рыцараў — і пачала
адступаць. Рыцарам падалося, што яны перамагаюць. Пачаўся крык: "Літва ўцякае!" Яны натхніліся — і за імі паімчаліся іншыя, каб біць "уцекачоў". Гэта звычайная тактыка беларусаў!.. Уцякаліўцякалі, строй ворагаў перамяшаўся, ніякага парадку ўжо не было, і тады наша конніца развярнулася — і давай секчы тых тэўтонцаў...
Немцы знарок не ішлі наперад, яны ж выкапалі "воўчыя ямы": зверху прысыпаныя галлём, а ў іх
завостраныя калы... І некаторая частка нашай конніцы трапіла туды і загінула... Але пасля нейкім
чынам змаглі зламаць першы наступ, разбілі нямецкую пяхоту і пачалі ціснуць на варожую конніцу.
Вось тады пачалася самая бітва... А другая палова дня 15 ліпеня — гэта калі немцаў абкружылі і
пачалі знішчаць "па поўнай праграме". У палон спачатку не бралі, у палон бралі ўжо ў самым канцы — тых, хто ўцякаў, каб пасля атрымаць выкуп. Вялікага Магістра працялі рагацінай з жалезнымі
канцамі, -- выжыць пры гэтым было немагчыма... Фактычна тады выратавалася і ўцякла толькі адна
нямецкая харугва — і беглі тэўтоны ажно да Мальбарка (Марыенбурга), дзе схаваліся. Іх, вядома,
маглі дагнаць і перахапіць. Але ж немцы кінулі абоз з багаццем — і нашы спыніліся, каб захапіць гэты
абоз, а заадно — знішчыць 5000 чалавек чэлядзі, якая таксама была ўзброеная. Дарэчы, пасля бітвы нашы войскі яшчэ стаялі там пару дзён — хавалі забітых: і нашых, і іхніх.

7. Значэнне Грунвальдскай бітвы для Беларусі
Дзякуючы перамозе пад Грунвальдам спыніліся набегі крыжакоў: на беларускую тэрыторыю яны
ўжо не прыходзілі. Спынілася пагроза знішчэння дзяржавы, падпарадкавання нашых народаў ордэну
і анямечвання. У эканамічным сэнсе быў вызвалены шлях да Балтыйскага мора праз Нёман і праз
Заходнюю Дзвіну. Пасля гэтага мы пачалі вольна гандляваць з краінамі Балтыйскага мора. Гэта
справакавала аграрную рэформу, пасля якой вялікая колькасць збожжа і лесу ішла на продаж у
краіны Скандынавіі і Паўночнай Германіі. Быў перыяд, калі Беларусь была настолькі заможная, што
карміла сваім хлебам усю Паўночную Еўропу. Да ўсяго ж, Грунвальдская бітва — паказчык, што беларускі народ ужо ў тыя часы змагаўся за сваю незалежнасць, за сваю дзяржаву. Гэта — сведчанне
вялікага вайсковага майстэрства беларусаў. Напамін, што мы — нацыя рыцараў і асілкаў!
(“Звязда” 15.07.2010 г.)
ерамога ў Грундвальскай бітве дзіўным
чынам адгукнулася і ў нашым сённяшнім дні. Справа ў тым, што ў 1411 годзе
польскі кароль Уладзіслаў Ягайла ў якасці
ўзнагароды рыцарскіх заслуг за гераізм, праяўлены падчас Грунвальдскай бітвы, надаў
шляхецтва і герб “Любіч” кароннаму харунжаму свайго войска Мацвею. Яму было
дадзена прозвішча “ГРУШЭЦКІ” -- ад назвы сёл Грушы (Грушы Вялікія і Малыя)
Любельскага (Люблінскага) ваяводства, Замойскага павяту, гміны Неліш, якія разам
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Старажытны выгляд
У блакiтным полi
срэбная падкова гакамi ўнiз,
на ёй срэбны крыж кавалерскi,
у падкове такi ж крыж.

Герб, унесены у «Общий
Гербовник дворянских родов
Всероссийской Империи»
На шчыце, маючым залатое поле,
выяўлены срэбная падкова i два
крыжы: адзiн срэбны у сярэдзiне
падковы, а другi – залаты,
на яе паверхнi, над подковай.
Зверху шчыта – дваранскi шлем
з дваранскаю каронаю на iм,
i трыма страўсовымi пер’ямi.
Намёт на шчыце блакiтны,
падкладзены золатам.

з мястэчкамі Вярцішоў і Быхаўка таго ж Люблінскага ваяводства зрабіліся ягонай ўласнасцю.
Грушэцкія - польскі шляхецкі, а таксама беларускі і расійскі дваранскі род, які мае некалькі
галінаў.
ПОЛЬШЧА
З польскай лініі найбольш знакаміты (апроч
родапачынальніка Мацвея) Самуіл Грушэцкі -сакратар Яго Каралеўскай Вялікасці Жыгімонта
ІІІ Вазы, пасланнік пры Святлейшым Карале
Дзяржавы Іспанскай і абодзьвух Індый. Вядомы таксама Уладзіслаў Грушэцкі (1812 - 1876) радчы Таварыства Крэдытовага Земскага, член
рады Каралеўства Польскага. Многія Грушэцкія
доўгі час жылі на сваёй вотчыне ў Вялікіх Грушках.
РАСІЯ
Адна з лiнii роду асела у Расіі, пакiнуўшы
значны след у гiсторыi гэтай краіны. Былi баярамі, ваяводамі, сенатарамi, высокiмi генераламi, уладарамi маёнткаў i дамоў у Маскве і Пецярбургу.
Агаф’я Сямёнаўна Грушэцкая была жонкай
(1680-1681г.г.) расiйскага Цара Фёдара Аляксеевіча (1661—1682), якi уладарыў у 1676-1682г.г.
Але, нарадзiўшы яму сына, царэвiча Iллю Фёдаравiча, памёрла праз тры днi пасля родаў. На
жаль, i немаўлятка пражыў усяго дзесяць дзён.
Таксама Грушэцкiя былi у роднасцi са многiмi знакамiтымi сем’ямi: князямі Барацiнскiмi,
Валконскiмi, Гагарынымi, Галiцынымi, Далгарукімi, Мiласлаўскiмi, Урусавымi, графамі Бястужавымi-Румiнымi, Мураўёвымi-Апосталамi i
iншымi. Гэтая галiна Грушэцкіх унесена у VI
частку радаслоўнай кнiгi Маскоўскай, Пскоўскай i Санкт-Пецярбургскай губернiй (Гярбоўнiк,
II, 85). Астатнiя семь галiн таго ж роду унесены ў
VIII частку радаслоўнай кнiгi губернiй Магiлёўскай, Кiеўскай, Ковенскай, Валынскай i Падольскай. Ёсць яшчэ семь радоў Грушэцкiх, пазнейшага паходжання. Род iснуе i сёння.
БЕЛАРУСЬ
На Беларусі вядома, што з гэтага роду браты
Грушэцкія мелі землі: Себасьцян у 1663 г. фармальна валодаў маёнткам у Смаленскім ваяводстве, Казімер у 1660 г. маёнткам Камаровічы
(Мсціслаўскае ваяводства (Чэрыкаўскі раён)),
Канстанцін у 1691-1696 г.г. застаўною валокаю у
аколіцы Камары (Аршанскі павет). Ад Казімера
пайшлі нашчадкі, якія ў 19 стагоддзі жылі ў
Копыскім, Магілёўскім і Чавускім паветах. Менавіта прадстаўнікі гэтай, Казіміравай, галіны
роду Грушэцкіх набылі землі ў раёне аколіцы
Каменка Палыкавіцкай воласці Магілёўскага павета (сучасная вёска Каменка Магілёўскага раёна), пачалі весці гаспадарку і падоўжылі гэтую
лінію славутага роду.
Грушэцкiя таксама ўваходзiлi ў Аршанскi
гербоўнiк (Вiцебск, 1900 г.).
Па МАГІЛЁВУ стацкім саветнікам быў Грушэцкi Васiль; Марцiн Грушэцкi быў тытулярным саветнікам.
Грушэцкi Змiцер Фядотавiч (з Магiлёўскага павету, в. Клапiнiчы (сёння
магчыма - Кляпiнiчы Комсеніцкага сель-
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савета Круглянскага раёна) унцер-афiцэр,
ваяваў на лiнкоры "Андрей Первозванный",
памёр ад туберкулёзу 6 лютага 1916 г. Пахаваны на праваслаўных могiлках базы Балтыйскага флоту ў порце Гельсінфорс (зараз
Хельсінкі, Фінляндыя).
У паўстанні 1863 - 1864 г.г.
( “Паўстанне Кастуся Каліноўскага”)
прымалi ўдзел:
Грушэцкi Валер'ян дваранiн Магілёўскай губерніі. Пражываў ў
Магілёве. Адасланы на пасяленне ў аддаленыя месцы Сібіры. З кастрычнiка 1873 г. па
май 1874 г. знаходзiўся пад наглядам палiцыi ў г. Вякая Вяцкай губернii (пасля Енiсейскай губернii).
Грушэцкi Нiкалай дваранiн Магілёўскай губерніі. Адасланы на
жыццё ў Томскую губернiю. Са жнiўня 1867 г.
па 1871 г. знаходзiўся пад наглядам палiцыi ў
Вяцкай губернii.
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УКРАІНА
Шляхціц - пекар Андрэй Грушэцкi у 1592 годзе стаў львоўскiм мяшчанiнам. Гэты род напрыканцы XVI-га стагоддзя быў дастаткова
разгалінаваным.
Бранiслаў Грушэцкi быў войскі i лошчы
Чарнігаўскі ў Галасковiчах (Львоўская вобласць, Бродаўскі раён), у 1660-х гадах пабудаваў замак.
Антоні Грушэцкі (1734 - 1798) - вядомы мастак, прафесар жывапісу Кракаўскай акадэміі.
У канцы XVIII-га - пачатку XІХ-га ст. Грушэцкiя Кiеўскай губернii жылi ў паветах:
■ Васiлькоўскім (2 роды) – с. Буда, с. Ярашаўка;
■ Звянiгарадскiм (3 роды) – с. Церэшкi, с. Мiхалаўка;
■ Тарашчанскім (1 род) – с. Грузкi, с. Чарнiнская Буда.
Легiтымiзараваны былi 3 рода -- у Кіеўскім
(1817 г.) і Уманскім (1803 і 1816 г.г.) паветах.
Грушэцкiя уваходзiлi у радаслоўную кнiгу
Кiеўскага дваранскага дэпутацкага сходу 1906
года.
(Звесткі з “Вікіпедыі”)

акім вось чынам і адгукнулася вялікая бітва на Грунвальдскім полі, утварыўшы
цэлую шляхецкую дынастыю Грушэцкіх, нашчадкі якой крочаць сёняшнімі шляхамі
жыцця. І няма ніякага сумневу ў тым, што яны з годнасцю нясуць сваё прозвішча, памятаючы незабыўныя подзвігі прашчура Мацвея і перагортваючы слаўныя старонкі гісторыі
рода. Ну а для тых, хто за мітуснёй дзён троху запамятаваў аб усім гэтым, няхай будзе
напамінам гэтая публікацыя. Мы павінны помніць, бо калі не будзе памяці аб мінулым -- не
будзе і будучыні.

Мікола ЯЦКОЎ.

Ганна Сяргееўна ГРУШЭЦКАЯ

Кірыл Сяргеевіч ГРУШЭЦКІ

Фота М. Яцкова. 29 ліпеня 2007 г.
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В колхозе „Родина" Белыничского
района выстроили новую систему
доплат для работннков.
Так, 15% прибавки к зарплате можно
получить за технологичную работу и
хорошее поведение в быту. Плюс 10%
полагается тем, кто не курит.
С 2010 года в хозяйстве поошряют и
артистические таланты.
С января 2010 года „Родина" доплачивает 10% к заработку всем участникам художественной самодеятельности.
С такой инициативой выступил руководитель хозяйства Александр Лапотентов.
СПК „Колхоз „Родина" является лидером агропромышленного комплекса
Белыничского района. Но что делать
колхознику в свободное от работы
время? „Людям надоело пить водку и
лежать на диванах перед телевизорами", — считает руководство. Поэтому
в „Родине" и решили стимулировать
рублём участие в художественной самодеятельности.
Учитывая, что средняя заработная
плата в колхозе приблизительно составляет 800.000 рублей, то ежемесячная доплата в 10% — совсем не пустяк.
Для того, чтобы получать эти деньги,
нужно хотя бы раз в квартал выйти на

сцену. Поэтому теперь колхозники
учатся петь, танцевать, декламировать,
а также пробуют силы в театральных
постановках. Участники первого новогоднего концерта поразили зрителей
своими способностями.
Вообще, в „Родине" сложилась такая
система оплаты труда, что на 1 рубль
основного заработка приходится 1
рубль доплаты. Например, с давних
пор колхозники получают 15% прибавки за технологичную работу и хорошее
поведение в быту. Это стало серьёзным
шагом к дисциплине, и теперь в хозяйстве забыли про прогулы, пьянки и
бытовые скандалы.
Два года назад тут решили бороться за
здоровый образ жизни: 10% прибавки
получили все, кто не курит. Теперь в
общем не курят 86% колхозников.
Стипендии хорошим ученикам, их
учителям и родителям за хорошее воспитание платят в школах на территории
хозяйства с давних пор. Большинство
молодых работников хозяйства — это
выпускники местных школ, которые остаются жить и работать в „Родине".
Руководитель колхоза уверен, что в наше время главный стимул — материальный. С помощью рубля можно поощрить добрые начинания. Но в то же время доплаты позволят поднять уровень
жизни сельчанам.
(“Рэгіён”)

Вахтанг КИКАБИДЗЕ: «Я не устаю поражаться неумеренной человеческой жадности, которая разрушает
всё живое вокруг, всю планету. Ведь в жизни что надо - посадить дерево, построить дом, воспитать детей.
И всё равно всем приходит время уходить. Это только
политики и новоявленные миллиардеры почему-то уверены, будто они вечны. Никто не вечен, никто ничего
не только с собой не унесёт, но и за ними не понесут. И
никому не известно, куда попадёт всё, что имеешь.
Важнее всего, чтобы память хорошая о тебе осталась.
Чтобы правнукам не стыдно было говорить, кто их
(“Имя”)
предки. История ведь всё записывает...»
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Алег САЛТУК
БЕЛАРУСЫ
Штурхалі нас і распіналі
На дыбах, плаха і крыжах.
2.07.2010 г.
Мы з нежывых
уваскрасалі
З вялікай помстаю ў вачах.
На рубяжах святла і ценяў,
На пакалечанай зямлі
Мы паднімаліся з каленяў,
Не паміралі – мы жылі.
Спявалі, галасілі ўголас
Сярод пустэч,
сярод балот.
Нібы прыбіты градам колас,
Алег Салтук Да сонца браўся мой народ.
Адкуль у нас такая сіла,
Магутная як крыгалом?..
Нас і палолі, і касілі,
Цапамі войнаў малацілі,
А мы расцём,
А мы жывём!

Дваццаць дрэнных учынкаў
можна дараваць хутчэй, чым адно слова няпраўды.
Джон Лок (1632-1704),
англійскі філосаф.
ЯК УРАТАВАЦЦА
АД НАВАЛЬНІЦЫ
У народнай культуры ўс9.07.2009 г.
ходніх славян навальніца ці
маланка ўспрымаліся як пакаранне за грахі.
Згодна з дахрысціянскімі ўяўленнямі, громам
кіраваў Пярун. Славяне заўсёды шанавалі
гром, бо лічылі, што кожны яго ўдар знішчае
чорта ці д’ябла, што менавіта громам Бог ці
прарок Ілля Грамавержац праследуюць нячыстую сілу на зямлі. У народзе лічылі: нячыстая сіла, каб схавацца ад грому, хаваецца ў
чалавека, камень, ваду і г.д.
► Так з’явілася правіла: у час навальніцы
абавязкова закрываць ёмістасці з вадой, а
пусты посуд пераварочваць. Акрамя гэтага, і ў
паўсядзённым жыцці цэбры, вёдры з вадой і
іншыя
ёмістасці
імкнуліся
трымаць
закрытымі.
► З-за здольнасці нячыстай сілы хавацца ў
рэчы, якія акружаюць чалавека, лічылася, што
ў час навальніцы нельга стаяць пад дрэвам,
на скрыжаванні дарог, сядзець на мяжы.
► На Беларусі паўсюдна меркавалі, што самым надзейным сродкам ад удараў маланкі
з’яўляецца хлебная лапата, якую на час на-
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вальніцы выкідалі праз акно ў двор. Лічылася, што ў такім выпадку зямное полымя супрацьстаіць нябеснаму, і яно не кране хату.
► Лічылі, што ў хату, на якой бусел пабудавай гняздо, ніколі не трапіць маланка.
► У шматлікіх народаў лічылася, што царкоўныя званы разганяюць нячыстую сілу, актыўную ў час навальніцы.
► На працягу года неабходна было выконваць шэраг абрадаў, каб абараніць сябе і сваю
хату ад навальніцы. Адным з дзён года, калі
выконваліся гэтыя абрады, з’яўляецца 15
лютага – грамніцы. У гэты дзень неабходна
было ў храме асвяціць грамнічную свечку,
затым пакласці за абразамі ў чырвоным куце і
запальваць у час навальніцы.
► Абярэгам ад наваьніцы таксама лічылася
чацвярговая свечка (узятая ў храме ў Чысты
чацвер), галінка вярбы з Вербнай нядзелі, галінка алешыны за вокнамі.
ВІНО
АБЕРАГАЕ ЖАНЧЫН
АД ЛІШНЯЙ ВАГІ
25.06.2010 г.
Умеранае ўжыванне віна
паляпшае жаночую фігуру. Да такой высновы
прыйшлі амерыканскія вучоныя. Як паказала
даследванне, у якім былі ўлічаны даныя амаль
20 тысяч амерыканак, жанчыны, якія прытрымліваюцца ўмеранага ўжывання віна, нашмат павольней набіраюць вагу, чым тыя, хто прывык
абмяжоўвацца мінеральнай вадой і нават чаем.
На працягу 13 гадоў удзельніцы эксперыменту, 40 працэнтаў з якіх не ўжывалі алкагольныя напоі, расказалі пра свае прыхільнасці ў напоях і фіксавалі сваю вагу. Падчас гэтага
часу больш за ўсё кілаграмаў набралі тыя, хто
пазбягаў алкаголю, у той жа час чым больш
спіртнога пачынала ўжываць жанчына, з тым
меньшай хуткасцю яна набірала вагу. Самае
малаважнае ўздзеянне на фігуру аказвала
чырвонае віно, у той час як піва і моцныя напоі
дадавалі максімальнай колькасці вагі. Аднак,
як падкрэсліваюць даследчыкі, спрыяльны
ўплыў мае толькі ўмеранае ўжыванне алкаголю. Залішняя цяга да спіртнога негатыўна
ўздзейнічае не толькі на вагу, але і на здароўе.
■ У муравья, среди
всех живых существ
на земле, мозг самый
большой по отношению ко всему объёму его тела
■ Юлий Цезарь носил лавровый венок, чтобы
скрыть начинающуюся лысину.
■ Только один ребёнок из 20 рождается в день,
предписанный доктором.
■ Большинство людей теряют 50% вкусовых
ощущений к 60-ти годам.

Старонку падрыхтавала бібліятэкар Брылёўскай сельскай бібліятэкі Юлія ЯЦКОВА
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2 ліпеня 2010 г. на 80-м годзе
жыцця памёр Мікалай Дзмітрыевіч Смалякоў.
Па афіцыйных звестках ён
нарадзіўся 4 студзеня 1931 года, але, па словах самаго Мікалая Дзмітрыевіча, гэта адбылося 19 снежня 1929 года на хутары ў Брылях - як раз на Міколу зімовага. З гэтай нагоды і
атрымаў сваё імя. У бацькоў,
Дзмітрыя Уладзіміравіча і Аксінні Арцёмаўны, было 11 дзяцей, і Мікалай быў сёмым. З
маленства ён быў вельмі жвавым, ахвочым да працы, і даволі рана зразумеў што такое
працаваць да сёмага поту. На
яго вачах адбывалася калгаснае будаўніцтва, і тут ён апынуўся ў самым гушчары тых
падзей, бо яго бацька Дзмітрый
Уладзіміравіч быў старшынёй
мясцовага калгаса, і ўсе складаныя справы калектывізацыі
праходзілі праз іх сям’ю. А потым была вайна - з жахамі
акупацыі і вызваленне ў 1944
годзе. Пасля вайны, ў 1948-м,
скончыў навучанне ў Брылёўскай школе і скіраваўся ў самастойнае жыццё.

Прозвішча падпісчыка

Адслужыў у арміі, вучыўся,
атрымаў адпаведную электратэхнічную адукацыю і ўсё сваё
свядомае жыццё аддаў менавіта гэтай справе. Шмат у якіх
месцах Магілёўшчыны прыйшлося Мікалаю Дзмітрыевічу
цягнуць электрычны дрот і
ўпершыню далучаць вяскоўцаў ла “лямпачкі Ільіча”. Але
асноўны свой працоўны стаж
ён атрымаў у калгасе імя Ільіча.
Тут ён звязаў свой лёс з Аленай Арцёмаўнай Лёгкай, і яны
разам збудавалі утульнае радзіннае гняздо, дзе на свет з’явіліся дзеці Міхаіл, Валянціна і
Уладзімір, а потым шэсць унукаў і тры праўнука.
І было жыццё -- вельмі насычанае работай і ўзнёслымі
адносінамі да кожнага надыходзячага дня. І была павага ад
сяброў па працы і землякоў -за разважлівасць, розум і нязгасную дабрыню.
Менавіта такой памяць і застанецца назаўсёды.
Бывайце, Мікалай Дзмітрыевіч!
АДНАВЯСКОЎЦЫ.
ікалай
Дзмітрыевіч Смалякоў
выканаў сваю
жыццёвую праграму нават не па мінімуму, а па максімуму -- пабудаваў
дом, выгадаваў
двух сыноў і дачку, пасадзіў яблыневы сад. І кожны
год цвілі гэтыя яблынькі, а потым
чырвонабокія яблыкі дрогка клаліся ў мазолістыя
далоні нашага
“Дзямідавіча”…
Такое вось
жыццё.
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