
Мы звяр ну лі ся да кан суль-
тан та ўпраў лен ня геа дэз іі і 
кар та гра фіі Дзяр жаў на га 
ка мі тэ та па ма ё мас ці, ад каз-
на га сак ра та ра та па ні міч най 
ка мі сіі пры Са ве це Мі ніст раў 
Бе ла ру сі Іры ны БА РО ДЗІЧ. 
Яна па тлу ма чы ла, што пры-
сва ен нем най мен няў ву лі цам 
у ста лі цы зай ма ец ца Мін скі га-
рад скі Са вет дэ пу та таў, та му 
са сва і мі па жа дан ня мі трэ ба 

звяр тац ца ту ды. Ад нак раз гля-
да юц ца толь кі ка лек тыў ныя 
пра па но вы: адзін ча ла век не 
мо жа на вяз ваць мер ка ван не 
вя лі кай коль кас ці лю дзей. Та-
му для та го, каб звяр нуц ца ў 
гэ тую ўста но ву са сва ёй ідэ яй, 
да вя дзец ца най перш пра вес-
ці па гэ тым пы тан ні мяс цо вы 
сход або рэ фе рэн дум.

Іры на Ба ро дзіч удак лад ні-
ла, як пра во дзіц ца мяс цо вы 

сход. Ён мо жа ад бы вац ца, 
на прык лад, у ра бо чых ка лек-
ты вах. На аб мер ка ван не пад 
пра та кол вы но сіц ца пы тан не, 
лю дзі вы каз ва юц ца «за» і «су-
праць», усе га ла сы ўліч ва юц-
ца, ана лі зу юц ца. Збі ра юц ца 
под пі сы як тых, хто пад трым-
лі вае, так і тых, хто не ўхва ляе 
ідэю. Мяс цо вы рэ фе рэн дум 
пра во дзіц ца ў ад па вед нас ці з 
за ка на даў ствам (Вы бар чым 
ко дэк сам): вы зна ча ец ца іні-
цы я тыў ная гру па і г.д. Спе цы-
я ліст удак лад ні ла, што та кая 
пра цэ ду ра дзей ні чае як для 
пры сва ен ня но вых най мен няў, 
так і для пе ра на зы ван няў.

Так са ма трэ ба ўліч ваць, 
што наз ва, якая пра па ну ец ца, 
па він на ад па вя даць па тра ба-
ван ням ар ты ку ла 16 За ко на 

«Аб най мен нях геа гра фіч ных 
аб' ек таў». Згод на з ім, най-
мен не, якое на да ец ца геа гра-
фіч на му аб' ек ту, па він на ад-
люст роў ваць по гля ды гра ма-
дзян, якія пра жы ва юць у гэ тай 
мяс цо вас ці (вось дзе ля ча го 
пра во дзіц ца іх апы тан не або 
рэ фе рэн дум). Там пра пі са на, 
што наз вы мо гуць на да вац ца 
ў азна ме на ван не гіс та рыч-
ных па дзей, а так са ма ім ёнаў 
асоб, якія ма юць за слу гі пе рад 
дзяр жа вай і гра мад ствам.

Каб упэў ніц ца, што імя Та-
дэ ву ша Кас цюш кі за слу гоў-
вае ўве ка ве чан ня ў бе ла рус-
кай ста лі цы, мы звяр ну лі ся да 
стар шы ні Рэс пуб лі кан скай 
та па ні міч най ка мі сіі пры 
НАН Бе ла ру сі Іга ра КА ПЫ-
ЛО ВА:

— Лі чу, што даў но на спе ла 
не аб ход насць на зваць ву лі цу ў 
Мін ску ў го нар Та дэ ву ша Кас-
цюш кі — ча ла ве ка-ле ген ды, 
які на пра ця гу свай го жыц ця 
па спеў па кі нуць знач ны след 
у гіс то рыі не каль кіх кра ін, за 
што па пра ве лі чыц ца на цы-
я наль ным ге ро ем Бе ла ру сі, 
ЗША, Поль шчы і га на ро вым 
гра ма дзя ні нам Фран цыі. Пра 
знач насць гэ тай асо бы свед-
чаць вось та кія гіс та рыч ныя 
фак ты: Кас цюш ка атрым лі-
ваў вы шэй шую дзяр жаў ную 
ўзна га ро ду з рук пер ша га 
прэ зі дэн та Злу ча ных Шта таў 
Аме ры кі Джор джа Ва шынг то-
на, яго па ва жаў і пад трым лі-
ваў ка роль Ста ні слаў Аў густ 
Па ня тоў скі, яго ва ен ны та лент 
вы со ка ца ніў пал ка во дзец Су-
во раў, Па вел І пра сіў аб аса-
біс тай пры ся зе ра сій ска му 
ім пе ра та ру, ён су стра каў ся 
з ім пе ра та рам На па ле о нам. 
Імем Кас цюш кі на зва ны ву лі-
цы ра сій ска га Санкт-Пе цяр-

бур га, поль ска га Кра ка ва, 
лі тоў ска га Віль ню са. Больш 
за тое, у па мяць аб Кас цюш-
ку пад Кра ка вам на сы па ны 
кур ган. У ЗША яго імя но сіць 
ад на з акруг шта та Ін дыя на, 
а так са ма го рад у шта це Мі сі-
сі пі і вост раў у шта це Аляс ка. 
Пом ні кі Та дэ ву шу Кас цюш ку 
ўста ноў ле ны ў Кра ка ве, Ло-
дзі (Поль шча), у ся мі га ра дах 
ЗША, у Фран цыі і Швей ца-
рыі. Му зей Кас цюш кі ёсць у 
швей цар скім Са лю ры. Яго імя 
но сіць са мая вы со кая га ра ў 
Аў стра ліі. У Нью-Ёр ку ў мет ра-
па лі тэ не на лі ніі мет ро J ёсць 
стан цыя «Koscіuszko Street». 
Але ў пер шую чар гу трэ ба па-
мя таць, што гэ ты не звы чай ны 
ча ла век на ра дзіў ся на бе ла-
рус кай зям лі — ка ля мяс тэч-
ка Ко са ва Сло нім ска га па ве та 
Но ва га род ска га ва я вод ства 
(ця пер гэ та тэ ры то рыя Іва цэ-
віц ка га ра ё на Брэсц кай воб-
лас ці). Тут жа ву чыў ся ў шко-
ле пры Лю бя шоў скім пі яр скім 
ма нас ты ры на Пін шчы не, дзе 
ак тыў на вы ву чаў фран цуз-
скую, ня мец кую, ла цін скую, 
поль скую мо вы, што да ло паз-
ней маг чы масць па сту піць у 
прэ стыж ныя на ву чаль ныя 
ўста но вы Поль шчы і Фран цыі 
і зра біць бліс ку чую кар' е ру. А 
та му спра вай го на ру бе ла ру-
саў-па тры ё таў бу дзе на зваць 
у го нар Та дэ ву ша Кас цюш кі 
ад ну з цэнт раль ных ву ліц ста-
лі цы не за леж най Бе ла ру сі.

Мы за да лі ся пы тан нем 
яшчэ і пра тое, якая кан крэт-
на ву лі ца ў Мін ску маг ла б га-
на ро ва на сіць імя Кас цюш кі? 
Не ка то рыя спе цы я ліс ты вы-
ка за лі дум ку, што на зы ваць 
так пэў ную но вую ву лі цу на 
ўскра і не бы ло б не вель мі ла-
гіч на: маш таб асо бы за слу гоў-

вае па чэс на га мес ца не да лё ка 
ад цэнт ра. Пра гу ча ла дум ка, 
што пра спек ту Дзяр жын ска га 
(ці яго част цы) бы ло б доб ра 
даць імя Та дэ ву ша Кас цюш кі, 
бо гэ та ад на з ма гіст раль ных 
ву ліц ста лі цы, якая вя дзе ў кі-
рун ку Бе рас цей шчы ны — яго 
ра дзі мы.

***
Маг чы ма, мы не вы ка на лі 

цал кам на ва год няе жа дан-
не чы та ча. Ад нак па спра ба-
ва лі звес ці ра зам зор кі, якія 
мо гуць па спры яць та му, каб 
ма ра пра наз ву ву лі цы ста ла 
рэ аль нас цю. Ідэя Ула дзі мі-
ра Ва лет кі за слу гоў вае ўва гі 
і пад трым кі. Ад нак да кан ца 
яе рэа лі зоў ваць да вя дзец ца 
яму са мо му. Зрэш ты, наш чы-
тач ад зна чае, што га то вы для 
плён най пра цы дзе ля па мя ці 
Кас цюш кі. У сва ім ліс це ў рэ-
дак цыю па ве да міў, што мо жа 
ўзна ча ліць іні цы я тыў ную гру-
пу, якая зай ма ла ся б спра ва мі 
бу ду чай ву лі цы імя Кас цюш кі. 
Та му шу кае ад на дум цаў (кан-
так ты Ула дзі мі ра Іва на ві ча 
мож на атры маць у рэ дак цыі). 
Акра мя та го, ма рыць пра тое, 
каб у ста лі цы з'я віў ся яшчэ і 
пом нік гэ та му ча ла ве ку — у 
ідэа ле кон ны. Ужо знай шлі ся 
спон са ры, га то выя ах вя ра ваць 
срод кі на та кую спра ву. За ста-
ло ся толь кі ад крыць доб ра ах-
вот ны ра ху нак.

А яшчэ Ула дзі мір Ва лет-
ка мае ўлас ны га да валь нік 
ру жаў. Бу ду чай вяс ной хо ча 
па да рыць свае най леп шыя 
квет кі ся дзі бе Кас цюш кі ў 
Ко са ве. Квет кі — ба дай што 
леп шае пры знан не ў лю бо ві. 
У тым лі ку і сла ву та му зем-
ля ку...

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.
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ТРЫ АРЭШ КІ 
ДЛЯ ПАД ПІС ЧЫ КАЎ

Сяб роў ка (яна пра цуе дзі ця чым псі хо ла гам) па скар дзі-
ла ся: адзін з яе па да печ ных за явіў, што Дзе да Ма ро за 
ня ма. Уяў ля еш, ка жа, так і ска заў. Га доў пяць хлоп чы ку. 
«Ну не ве даю, — ад каз ваю, — ду маю, што іс нуе. Не каль кі 
га доў та му ў ліф це на пра цы ра зам еха лі. Я па пра сі ла за 
ба ра ду па тры мац ца і за га да ла жа дан не». — «І, вя до ма, 
спраў дзі ла ся», — не за су мня ва ла ся сяб роў ка. Ну без-
умоў на! Не важ на, як вы гля дае Дзед Ма роз (на коль кі 
па-роз на му, на ват на пра ця гу ад на го дня) і што ён уво-
гу ле мас кі ру ец ца пад звы чай на га пе ра апра ну та га ча ла-
ве ка, ча сам не ка га доб ра зна ё ма га. Га лоў нае, што цуд 
ва ўсёй гэ тай свя точ най мі тус ні ёсць. І цуд вель мі ўсім 
нам не аб ход ны. Як азо на вы слой для за ха ван ня жыц ця 
на пла не це Зям ля. Не важ на, дзя ку ю чы яко му ме ха ніз-
му цу ды ад бы ва юц ца, а ма ры здзяйс ня юц ца. Га лоў нае, 
што яны ад бы ва юц ца.

І жа дан ні, за га да ныя пад Но вы год, спраў джва юц ца. 
Пры гэ тым іх трэ ба пра віль на за гад ваць. Ра сі я не з ня-
даў ніх ча соў пад бой крам лёў скіх ку ран таў пі шуць свае 
за па вет ныя жа дан ні на па пер цы, спаль ва юць, вы сы па-
юць по пел у ке ліх з шам пан скім і вы пі ва юць гэ тае шам-
пан скае. Італь ян цы, па куль га дзін нік б'е два нац цаць 
ра зоў, спя ша юц ца з'ес ці 12 ві на гра дзін, па зба віў шы ся 
ад ві на град ных кос та чак, і за гэ ты час ста ра юц ца не 
за быць, што па жа да лі.

Ну а пад піс чы кі «Звяз ды»... Не ка то рыя за га дзя тэ ле-
фа ну юць у рэ дак цыю і вы каз ва юць свае жа дан ні. Не ка-
то рым жур на ліс ты тэ ле фа ну юць са мі і пы та юц ца, ча го  
яны па жа да лі б пад Но вы год. Мо жа зда рыц ца і так, што 
жа дан ні вы кон ва юц ца аван сам — для бу ду ча га пад піс-
чы ка «Звяз ды». Яму яшчэ шмат га доў рас ці, але ён ужо 
ве дае, што «Звяз да» — та кая га зе та, якая да па маг ла 
ажыц ця віць яго ма ру, — ёсць. Што на яго спа дзя юц ца, і 
ў яго, па куль яшчэ не вя лі ка га ча ла веч ка, але бу ду ча га, 
маг чы ма, вя лі ка га спарт сме на, ве раць.

Пад Но вы 2016 год мы вы ра шы лі са мі па спра ба ваць 
ажыц ця віць тры жа дан ні сва іх пад піс чы каў. Пра іх мы 
рас каз ва ем на гэ тых ста рон ках. Ад но, чац вёр тае, за ста-
ло ся вы ка за ным, але па куль не здзейс не ным. 19-га до вая 
дзяў чы на з вёс кі Крас ная Сла ба да Са лі гор ска га ра ё на 
па жа да ла план шэт. За не каль кі дзён да Но ва га го да нам 
не па шан ца ва ла знай сці та го Дзе да Ма ро за, які гэ тае 
жа дан не мо жа вы ка наць. Але не дзе ён, без умоў на, ёсць. 
І ка лі ён чы тае гэ тыя рад кі, то ня хай ве дае, што яго ча ка-
юць і ў яго ве раць. А зна чыць, жыц цё на пла не це Зям ля 
пра цяг ва ец ца, а цу ды — зда ра юц ца.

Пя ці га до вы Са ша Ба ра ду лін — адзін з са мых 
ма лень кіх вы ха ван цаў шко лы фут боль на га клу-
ба «Мінск». Ён яшчэ хо дзіць у дзі ця чы са док, 
але ўжо ма рыць стаць фут ба ліс там, а та му мяч, 
які хлоп чы ку вы ра шы ла па да рыць на Но вы год 
«Звяз да», прый шоў ся яму да спа до бы. Ра зам з 
Ар цё мам Ва сіль е вым, на па да ючым «Мін ска» і 
ад ным з са мых та ле на ві тых ма ла дых фут ба ліс-
таў Бе ла ру сі, які на час на шай ак цыі стаў Дзе дам 
Ма ро зам, Са ша хві лін пят нац цаць га няў мяч па 
спарт за ле, біў па ва ро тах і за бі ваў га лы. І не дзіў-
на! Хлоп чык хо ча гу ляць, як зор ны пар ту га лец 
Крыш ці я ну Ра нал ду, і стаць на па да ючым.

— Спарт сме наў у на шай сям'і ня ма, — пры зна ец ца 
шмат дзет ная ма ці Тац ця на. — Ста рэй шыя бра ты Па ша 
і Мі ша гу ля юць у фут бол у воль ны час, а Са ша ад ра зу 
за ха цеў за пі сац ца ў фут боль ную сек цыю. Ён упрош ваў 
мя не ўсё ле та: «Ма ма, ад вя дзі мя не на фут бол!». У 
вы ні ку па га дзі ла ся. Ён хоць і быў ма лень кі (хлоп чы каў 
2010 го да на ра джэн ня бу дуць на бі раць толь кі ў на-
ступ ным го дзе), але Ва ле рый Вік та ра віч Ко таў, трэ нер 
гру пы пад рых тоў кі, ска заў, што Са ша бе гае хут ка, як 
ге пард, у яго ёсць здоль нас ці, якія трэ ба раз ві ваць.

З 2015 го да Са ша пад кі раў ніц твам Анд рэя Доў на ра, 
бы ло га гуль ца на шай на цы я наль най збор най, трэ ні ру ец-
ца амаль як пра фе сі я нал — ча ты ры ра зы на ты дзень і на 
трэ ні роў кі пры хо дзіць ад ра зу пас ля дзі ця ча га сад ка.

— На пя рэ дад ні Но ва га го да зы чу Са шу зда роўя, каб 
вы рас у доб ра га фут ба ліс та, гу ляў у клас най ка ман дзе 
і не тра піў у дрэн ную кам па нію, — ка жа Дзед Ма роз 
Ар цём Ва сіль еў. — У мя не фут боль ны мяч з'я віў ся ў са-
мым ма лен стве. Ён быў ма ёй лю бі май цац кай. Амаль 
ні ко лі з ім не рас ста ваў ся, на ват біў до ма ва зы, што 
вель мі за сму ча ла ма ці, але я ўсё роў на ста віў пе рад 
са бой та бу рэт кі і ста ра ўся іх абы граць, як фут ба ліс таў. 
Мяч па ві нен быць до ма ў лю бо га хлоп чы ка, які хо ча ў 
бу ду чы ні стаць гуль цом. Бо фут ба ліст без яго, як ра-
бо чы без рук. Гэ та прос та не маг чы ма.

— Як пацяплее, бу ду з ім у два ры ле там гу ляць, — 
пры знаў ся сціп лы Са ша. — Сяб роў у мя не ха пае.

Ка лі мы ўжо па кі да лі спар тыў ную за лу, Аляк сандр 
То мін, прэс-ата шэ ФК «Мінск», ска заў, маў ляў, хто 
ве дае, мо жа, мы толь кі што за фік са ва лі гіс та рыч ную 
па дзею і з хлоп ца са праў ды вы рас це год ны фут ба ліст. 
Што ж, доб рая на го да па гу та рыць з ім га доў так праз 
15. А па куль жадаем та бе доб ра га Но ва га го да, Са ша, 
і ня хай усе твае ма ры здзейс няц ца. Як гэ та, відаць, 
ад бы ло ся ў Крыш ці я ну.

Та рас ШЧЫ РЫ.

ЯК «ПРА ПІ САЦЬ» У СТА ЛІ ЦЫ 
ТА ДЭ ВУ ША КАС ЦЮШ КУ?
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Ста ліч ны пра спект імя Дзяр жын ска га вя дзе ў кі рун ку Бе рас цей шчы ны.

«ХА ЧУ ГУ ЛЯЦЬ, ЯК РА НАЛ ДУ»

Наш чы тач Ула дзі мір Ва лет ка з Мін ска рас ка заў, што 
ма рыць пра тое, каб ад на з ву ліц у бе ла рус кай ста лі цы 
бы ла пе рай ме на ва ная ў го нар Та дэ ву ша Кас цюш кі. У 
сва ім ліс це ў рэ дак цыю ён на пі саў: «4-га лю та га бу дзе 
ад зна чац ца 270 га доў з дня на ра джэн ня на ша га сла ву та-
га зем ля ка Та дэ ву ша Кас цюш кі. Вель мі ха це ла ся б, каб 
у Мін ску з'я ві ла ся ву лі ца, на зва ная яго імем». Жа дан ні 
чы та чоў — для нас за кон. Та му «Звяз да» вы ра шы ла 
на пя рэ дад ні Но ва га го да вы свет ліць, што па трэб на для 
та го, каб ву лі ца з но вай наз вай з'я ві ла ся ў Мін ску.
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