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Паўдзельнічаць у 
старажытных абрадах, 
пашпацыраваць 
па мясцінах, якія 
памятаюць якуба 
коласа, на свае вочы 
пабачыць зорак 
сусветнай эстрады – 
у першыя выхадныя 
жніўня супрацоўнікі 
філіяла «Энергазбыт» 
РуП «мінскэнерга» 
святкавалі чарговы 
фестываль 
«Беларусіяда». 

Сёлета кола замкнулася, і 
мерапрыемства прыйшло 
да сваіх вытокаў: туды, «дзе 
льецца нёман срэбраводны». 
менавіта на стаўбцоўскай 
зямлі фестываль распачынаў-
ся шэсць гадоў таму. А калі 
азірнуцца яшчэ далей, то ў 
1912 г. можна ўгледзець па-
чатак і іншай вялікай спра-
вы: менавіта тут, на хутары 
Смольня недалёк ад вёскі 
мікалаеўшчына, пазнаёміліся 
янка Купала і якуб Колас. Су-
стрэча стала падмуркам доў-
гага сяброўства – гэтаксама, 
як і «Беларусіяда» становіцца 
месцам, якое цягам ужо шасці 
гадоў звязвае між сабой па-

Натхненне 
Нёмана

каленні супрацоўнікаў «Энер-
газбыта».

АД ТРойцы  
ДА ЖАНіцьБы цяРЭшкі

Першы конкурсны дзень «Бе-
ларусіяды» быў прысвечаны 
беларускаму фальклору і мі-
фалогіі. Кожнай камандзе па-
трэбна было паказаць у сваім 
выступе абрады, вераван-
ні, культурныя каштоўнасці 
ці традыцыйныя святы, якія 
адлюстроўвалі б гістарычныя 
падзеі, быт і культуру нашых 
продкаў. Энергазбытаўцы 
паназіралі, як на беларускай 
зямлі праходзілі заручыны, 
кумаўство, вяселле, Купалле, 
масленіца, тройца; удзельнікі 
варажылі на Святкі, спявалі 
сучасныя і старадаўнія бела-
рускія песні, кідаліся ў танцы, 
пасыпалі гасцей зернем на 
шчасце і апантана заахвочвалі 
сваім настроем іншых. Глы-
бока прачуліцца атмасферай 
кожнага нумара дапамагалі 
шматлікія дэкарацыі і рэквізіт: 
упрыгожанні, гліняны посуд, 
саматканыя ручнікі, натураль-
ныя прадукты на сталах пад-
час выступаў, драўляныя колы, 
сценкі рагозу, вянкі, сплеце-
ныя з галiначак бярозы і рабі-
ны… Выступы шчыра аздаблялі 

народнымі прымаўкамі і выра-
замі. «Паглядзіць на такую га-
спадыню – кіне на стол гнілую 
бульбіну» – толькі паспявай 
занатоўваць! А колькі варыян-
таў беларускага нацыяналь-
нага строю ўбачылі гледачы! 
Спадніцы, камізэлькі, кашулі, 
боты, нагавіцы, капялюшыкі, 
завушніцы, мятлікі… З касцю-
маў энергазбытаўцаў насамрэч 
можна было б зрабіць выставу 
беларускага фальклора. 

Арыентавацца ў белару-
скай культуры энергетыкам 
дапамагаў бяссменны вядучы 
«Беларусіяды» Яўген АПА-
НАСЕВІЧ. Ад яго энергазбы-
таўцы даведаліся, напрыклад, 
што калодзеж быў галоўным 
месцам сацыялізацыі на бе-
ларускай вёсцы, а дачку, якой 
прыйшоў час выходзіць замуж, 
бацька вазіў па вёсцы і крычаў: 
«Паспялуха!»

…напрыканцы дня журы 
абрала пераможцаў гэта-
га конкурсу. Першае месца 
заняла Стаўбцоўскае мрА 
(міжраённае аддзяленне): у 
іх трапна атрымалася прадэ-
манстраваць гасцям фестыва-
лю тройцу – цыкл святаў, які 
падкрэслівае пільнае назіран-
не нашых продкаў за прыро-
дай і патрэбу ў яе падтрымцы. 
Прысутныя жартавалі (а мо 
і не?), што менавіта абрадам 

гэтай каманды ўсе павінны 
быць удзячны за добрае над-
вор’е цягам усяго мерапрыем-
ства. Другое месца заняў АКП 
(апарат кіравання прадпрыем-
ствам), чыю рэканструкцыю 
народнай гульні «Жаніцьба 
Цярэшкі» упадабалі ўсе пры-
сутныя. яе сутнасць зводзіц-
ца да таго, каб пазнаёміць не-
жанатую моладзь між сабой: 
спрадвеку праз жартоўную 
жаніцьбу некаторыя пары, 
якія склаліся падчас гуль-
ні, потым сапраўды браліся 
шлюбам. трэцімі ў конкурсе 
сталі спецыялісты мАЗЭЭ 
(мінскае аддзяленне па збы-
це электрычнай энергіі), якія 
запрасілі гасцей ў атмасферу 
Купалля – знакамітага свята 
ў гонар летняга сонцастаяння.

ЖНіВеНьСкі кВЭСТ

наступны конкурсны дзень 
распачаўся з квэста па маты-
вах твораў якуба Коласа: ва-
коліцы, якія памятаюць бела-
рускага Песняра, натхняюць 
даведацца пра яго творчасць як 
мага больш. «У вас ёсць ноч, 
каб прачытаць творы якуба 
Коласа», – такі наказ даваў 
вядучы ўдзельнікам напярэдад-
ні квэста і меў рацыю: цытаты 
твораў Канстанціна міцкевіча 

прыносілі камандам дадатко-
выя балы.

Сам квэст складаўся з не-
калькіх этапаў. Спачатку трэ-
ба было знайсці 11 QR-кодаў 
з творамі Коласа, раскіданых 
паабапал галоўнай алеі турба-
зы. Паказваеш усе – атрым-
ліваеш мапу, на якой адзна-
чаны кропкі-станцыі: іх неаб-
ходна было прайсці і атрымаць 
ключы. Удзельнікам давялося 
выконваць самыя розныя за-
данні. так, напрыклад, яны 
гулялі ў коласаўскага «Кра-
кадзіла»: за 10 хвілін трэба 
было здагадацца, што без слоў 
паказвае адзін з удзельнікаў 
каманды іншым. За кожную 
пратэрмінаваную хвіліну ў 
каманды адбіралася па адной 
запалцы (а яны былі патрэб-
ныя на наступным этапе рас-
пальвання вогнішча!). таксама 
энергазбытаўцы праходзілі па-
ласу перашкодаў, спаборнічалі 
ў меткасці, каб прастрэліць 
шарык і расшфраваць у ім па-
трэбную лакацыю коласаўскіх 
мясцін, і нарэшце дайшлі да 
перадапошняй кропкі квэста: 
музея-сядзібы «Смольня». 
тут энергетыкам патрэбна 
было знайсці фотаздымак ка-
сманаўта Пятра Клімука, які 
браў з сабой на арбіту збор-
нік вершаў Коласа. У сядзібе  
ўдзельнікі засталіся паслухаць 
мясцовых экскурсаводаў, якія 
расказалі цікавосткі з жыцця 
Песняра, але часу было не так 
шмат, таму многія паставілі 
для сябе «птушкачку» вяр-
нуцца сюды пазней. 

Апошняй часткай квэсту 
стала «рыбакова хата»: да 
пераправы праз раку пускалі 
толькі па кодавай фразе «Ба-
цька нёман», якую ўдзельнікі 
разгадалі праз мінулыя за-
данні. тым, хто на байдарках 
вырушыў на іншы бераг ракі 
без тэлефона, трэба было 
знайсці крыніцу ведаў – кнігу 
з шыфрам, каб вярнуцца з ёй 
да каманды і разам, выкары-
стоўваючы ўсё ключы, склас-
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в начале августа специалисты  
ОаО «Белэнергоремналадка», среди которых 
были генеральный директор, руководители 
структурных подразделений, работники 
отделов и члены их семей, отправились на 
велосипедную экскурсию  
в г. августов (Польша).

В последние годы велодвижение в стране набирает все 
большую популярность, постепенно возрастает число 
желающих отдохнуть от городской суеты и прокатить-
ся на велосипеде по живописным местам Беларуси. 

Велосипедная колонна оАо «Белэнергоремна-
ладка» проехала более 45 км по красивейшей на-
бережной Августовского канала, наслаждаясь пре-

красными пейзажами. Кто-то смог с удовольствием 
побродить по городу, познакомиться с его достопри-
мечательностями, а кто-то прокатиться на теплоходе 
и поплавать. Все участники получили заряд положи-
тельных эмоций и полезную физическую нагрузку.

алеся таНЧук

БЭРН за активные путешествия!

ці асноўную фразу. Першымі 
нялёгкі квэст адолелі супра-
цоўнікі Вілейскага мрА, дру-
гімі прыйшлі мАЗЭЭ, зам-
кнулі тройку лідараў энерге-
тыкі маладзечанскага мрА. 

З ДНёМ НАРоДЗіНАў, 
ЭНеРгАЗБыТ! 

Працягнуўся фестываль і з 
іншай нагоды: у гэтым годзе 
філіял святкуе 75 год з дня за-
снавання, таму мэтай другога 
выступу каманд стала павінша-
ваць арганізацыю максімальна 
запамінальна. І гэта сапраўды 
атрымалася! «Энергазбыт» 
віталі як традыцыйнымі пес-
нямі і танцамі, так і арыгіналь-
нымі нумарамі: напрыклад, на 
свяце прысутнічалі «шлях-
цічы», «футбалісты ранальда і 
Аршавін», а таксама «спажыў-
цы электраэнергіі».

Безумоўным пераможцам 
гэтага конкурсу стала Стаўб-
цоўскае мрА. яны зладзілі для 
калег цудоўны канцэрт, на які 
сабраліся «зоркі» сусветнай 
эстрады, у якіх на гэтыя 10 
хвілін пераўвасобіліся супра-
цоўнікі аддзялення: на чырво-
най оскараўскай дарожцы вы-
ступалі Алла Пугачова, Сяргей 
Шнураў, Філіп Кіркораў і Стас 
міхайлаў, а міхаіл Баярскі ў 
выкананні энергетыкаў змяніў 
звыклае «тысяча чарцей» 
на «тысяча кілават-гадзін». 
Срэбра конкурса ўзяла Пу-
хавіцкае мрА, якое стварыла 
сапраўднае свята з мімам, пес-
нямі, пернікамі і шарамі-пада-
рункамі для гледачоў. трэцяе 
месца журы аддала Клецкаму 
мрА, якое склала прыпеўкі 
на тэму «Энергазбыту»: іх 
энергетыкам на біс давялося 
выконваць і пасля мерапры-
емства.

АгульНАя СПРАВА

«як і заўсёды, мяне ўразілі 
нашы людзі, – расказаў Ан-
дрэй ШЭРШАНЬ, дырэктар 
філіяла «Энергазбыт» рУП 
«мінскэнерга». – З кожным 
годам узровень іх мастацкасці 
вырастае, і мне вельмі пры-
емна назіраць за такой эва-
люцыяй. У снежні мы нават 
плануем зрабіць святочны 
канцэрт, прысвечаны 75-год-
дзю «Энергазбыта», выклю-
чна ўласнымі сіламі: за шэсць 
гадоў «Беларусіяды» ў нас 
назбіралася дастаткова год-
ных нумароў. Паглядзіце: гэта 
былі ўжо не проста сцэнкі, гэта 
былі тэатралізаныя выступы з 
адпаведным падыходам і дэка-
рацыямі. нам таксама хочацца 
адказаць сваім супрацоўнікам 
павышэннем арганізацыйнага 
камфорту: сёлета мы адмо-
віліся ад намётаў на карысць 

дамкоў для каманд, дзе людзі 
могуць адпачыць, развесі-
ць і папрасаваць касцюмы. я  
ўдзячны ім за тое, што яны так-
сама ідуць насустрач і гатовыя 
ўкладваць у мерапрыемства 
свае сродкі (як духоўныя, так 
і матэрыяльныя): самастойна 
мы б не былі здольныя зрабіць 
усё на такім высокім узроўні. І 
цяпер «Беларусіяду» нам пра-
весці значна прасцей, чым не 
правесці».

«Людзі далучаюцца да ме-
рапрыемства з усё большым 
імпэтам, – пагаджаецца стар-
шыня прафкаму «Энергазбы-
та» Ала АНІШЧАНКА. – Калі 
падлічыць удзельнікаў, у гэтым 
годзе на «Беларусіяду» пры-
ехаў кожны сёмы супрацоўнік 
філіялу, і мы не збіраемся спы-
няцца на гэтым. Бо яны апан-
таныя гэтай ідэяй! нягледзячы 
на асабістыя справы, цягам 
некалькіх месяцаў людзі за-

ставаліся на рэпетыцыі пасля 
працы, а зараз ужо пытаюцца 
пра тэму наступнага фестыва-
лю, каб пачаць рыхтавацца і да 
яго. Падчас гэтай падрыхтоўкі 
яны больш даведваюцца пра 
гісторыю нашай зямлі, пашы-
раюць свае веды пра культу-
ру Беларусі і перадаюць гэта 
сваякам. таксама менавіта тут 
яны атрымоўваюць магчы- 
масць бліжэй пазнаёміцца з 
тымі, хто працуе побач».

…Сёлетняя «Беларусіяда» 
скончылася, але яе справа 
працягваецца ў сэрцах удзель- 
нікаў. невыпадкова пасля та-
кога досведу людзі зайдуць у 
бібліятэку па томік «на ро-
станях», выправяцца ў пада-
рожжа па беларускіх палацах 
ці касцёлах, а магчыма, і нат-
хняць на водар роднай зямлі і 
іншых. мо і вы з намі?    

Лілія гаЙДаРжЫ 
фота аўтара


