
Беларусіяда: новыя перамогі! 

Яшчэ некалькі год таму выкладчыкі і студэнты факультэта 

народнай культуры Беларускага дзяржаўнага педагагічнага 

універсітэта імя Максіма Танка выказвалі свае думкі пра тое, што ў 

сучасны момант шырока не разглядаецца магчымасць аб’яднання 

людзей падчас правядзення спартыўнага свята, заснаванага на 

традыцыйных гульнях беларусаў, на неабсяжнай спартыўнай 

спадчыне нашага народа. І гэта нягледзячы на тое, што такія 

спартыўныя відовішчы, калі цэнтральнае месца належала менавіта 

народнай гульні, ужо праводзіліся на Беларусі. Ды і забавы, падобныя да сучасных 

спартыўных гульняў, можна знайсці ў гісторыі развіцця традыцыйнай фізічнай культуры 

беларусаў. І таму так моцна хацелася звярнуць увагу на неабходнасць адраджэння і 

папулярызацыі беларускай гульнёвай спадчыны, народных спартыўных традыцый.  

Тады і нарадзілася канцэпцыя спартыўна-культурнага свята “Беларусіяда”, якое 

было б арганізавана па прынцыпу чэмпіянату і ўяўляла б сабой спартыўныя 

спаборніцтвы (камандныя і асабістыя) па беларускіх народных гульнях. А ў маі месяцы 

2005 года эксперыментальнай пляцоўкай арганізацыі і правядзенння Беларусіяды стаў 

факультэт народнай культуры БДПУ. 

У аснову мерапрыемства былі пакладзены найбольш адметныя беларускія народныя 

гульні, выбраныя па прынцыпах беларускіх традыцый, распаўсюджанасці па рэгіёнах, 

відовішчнасці і накіраванасці на развіццё разнастайных спартыўных якасцяў: “Лапта” – 

актыўная і захапляючая гульня на спрытнасць і кіданне ў цэль; “Два агні” – рухавая 

забава з мячом па прынцыпу “выбівалаў”; “Рыбакі” – спаборніцтва на хуткасць; сілавыя 

відовішчы, дужанні з традыцыйнымі правіламі “Пацяг” і “Перацяжкі”; стральба з рагаткі. 

І вось “Беларусіяда” з эксперыментальнай пляцоўкі атрымала далейшае жыццё. У 

гэтым годзе аздараўленчы летнік “Змена”, які знаходзіцца ў Смалявіцкім раёне Мінскай 

вобласці, прапанаваў адпачываючым цікавую і насычаную праграму. На працягу ўсёй 

чацвёртай змены дзеці былі зацікаўлены арыгінальнымі забаўляльнымі і спартыўнымі 

мерапрыемствамі, якія не толькі іх згуртавалі, здружылі, але і дазволілі выявіць свае 

творчыя здольнасці.  

Тэрыторыя летніка “Змена” размеркавана такім чынам, што кожны адпачываючы 

можа знайсці сабе месца і занятак па інтарэсу: маленькі і вялікі стадыёны сустракалі 

дзяцей разнастайнымі спартыўнымі гульнёвымі праграмамі, летняя эстрада і закрытая 

канцэртная пляцоўка прапаноўвала весела і пазнавальна правесці час, паўдзельнічаць у 

розных забаўляльных мерапрыемствах і атрымаць прызы і падарункі. Акрамя таго, 

блізкае размяшчэнне карпусоў старэйшых і малодшых адпачываючых дазволіла 

арганізаваць цесныя сяброўскія зносіны і правядзенне гульнёвых праграм для ўсіх 

атрадаў. 

Чацвёртая змена летніка “Змена” сустрэла дзяцей яскравым афармленнем і цікавай 

канцэпцыяй. Цалкам летнік пераўтварыўся ў алімпійскую вёску, атрады – у краіны, а 

адпачываючыя – у спартсменаў і артыстаў, якія ўдзельнічалі ў культурна-спартыўным 

свяце “Беларусіяда 2008”. Гэта мерапрыемства ўяўляла сабой правядзенне спаборніцтваў 

па народных гульнях, такіх як “Лапта”, “Два агні”, “Рыбакі”, “Пацяг”, “Перацяжкі” і 

стральба з рагаткі, а таксама арганізацыю своеасаблівых Дзён культуры таго ці іншага 

атрада-краіны. На летняй эстрадзе падчас змены прайшлі цікавыя і захапляльныя 

мерапрыемства, такія як гульнёвая праграма “Угадай мелодыю”, інтэлектуальнае шоў 

“Гульні сладкаежак”, музычна-харэаграфічны конкурс “Танцы на палянцы”, конкурсныя 

праграмы “Міс” і “Містэр Беларусіяды” і іншыя. І, зразумела, цэнтральнымі падзеямі 
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былі народныя гульні. Адпачываючыя не толькі пазнаёміліся з народнымі відамі спорта, 

навучыліся гуляць у народныя гульні, яны ўзбагаціліся ведамі пра народную культуру, 

паспрабавалі свае сілы ў розных спаборніцтвах, правялі свой адпачынак актыўна і 

карысна.  

Педагагічны атрад “Кантакт” факультэта народнай культуры Беларускага 

дзяржаўнага педагагічнага універсітэта імя Максіма Танка, пад кіраўніцтвам выкладчыка 

Марыі Аляксандраўны Бабчанок, вельмі плённа і адказна арганізаваў падрыхтоўку і 

правядзенне культурна-спартыўнага свята “Беларусіяда 2008”. Каманда важатых з 

захапленнем, арыгінальна і весела праводзіла спартыўныя і культурныя мерапрыемства. 

Кожны дзень адпачываючыя былі заняты падрыхтоўкай і ўдзелам у разнастайных шоў, 

конкурсах, гульнёвых праграмах. Для назірання за правядзеннем спартыўных гульняў 

было створана спецыяльнае інфармацыйнае табло, на якім былі адлюстраваны ўсе вынікі 

спаборніцтваў, а персанал летніка меў нават сваю уніформу з сімволікай Беларусіяды. 

Такім чынам, у аздараўленчым летніку “Змена” прайшлі свае, беларускія 

алімпійскія гульні, якія супалі па часу правядзення з Алімпійскімі гульнямі ў Пекіне, 

таму ўсе адпачываючыя адчувалі сябе адначасова і ў эпіцэнтры падзей алімпійскага года 

і ў эпіцэнтры сваёй роднай беларускай народнай гульні.  
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