
ПАУВЕКАВЫ ЮБ1ЛЕИ ПАРКА

Кал! праходз!ш м1ма Любанска- га сельскага Дома культуры, аба- вязкова звернеш увагу на мема- рыяльную дошку, што месцщца на будынку. 3 тэксту дошк1 вышкае, што у Любаш з 1959 па 1974 год неаднаразова быу 1 некаторы час жыу народны шсьменшк Беларусь драматург Андрэй Макаёнак.Нагодай пражывання Андрэя Ягорав1ча тут з’яулялася модная дружба з сябрам дзяцшства, тагачасным старшынёй калгаса "Новае Палессе” Уладз1м1рам 

Апанасав1чам Сцепчанкам, а некаторы час -1 сямейныя абставшы.Тут, на сцэне Дома культуры, у той час артыстам! тэатра 1мя Янк! Купали з Мжска ставился камедыя "Лявошха на арбще" 1 трапкамедыя "Трыбунал” А па фактах жыцця калгаса Макаёнкам нашсана п’еса “Таблетку пад язык”, дзе прататыпам галоунага героя твора з'яуляецца Сцепчанка.Андрэй Ягорав1ч тут быу як свой 1 прымау актыуны удзел у грамадсюм жыцц! калгаса "Новае Палессе". Вось адзж з фактау.1967 год быу юбтлейным: набл!жалася 50-годдзе Кастрычнщкай рэвалюцьп. У цэнтры Любаш шло будаунщтва: узводз1уся прасторны цагляны будынак сельскага Дома культуры, непадалёк размецип шыро- кую плошчу пад стадыён. А ва- кол ДК1 стадыёна размяшчалася вял^кая пустка. Тут вырашыл! пасадзщь дрэвы 1 парку надаць 1мя 50-годдзя Кастрычшка.Было закуплена дзве тысячы штук саджанцау дрэу 1 кустоу (з ул1кам абсадзщь г калгасны двор). Аргашзацыю пасадю даручыл! са- кратару партаргашзацьп калгаса 

1ларыёну Еустаф'евгчу Еустаф'еву. На пасадцы был! задзейшчаны паляводы калгаса, вучш школы, клубныя работаю. Наведался сюды I старшыня калгаса з гос- цем, Андрэем Макаёнкам, Ну, як жа тут не пасадз!ш дрэуца!-Дрэвы - гэта памяць, - зазначыу Сцепчанка.- На памяць найлепш садзщь дубы. Яны даугавечныя, - удакладшу Макаёнак.Але сярод саджанцау дубкоу знайшлося тольк! два. 1х пасадзьлй па-суседску, а побач яшчэ па два дрэуцы шшых парод. Макаёнак пасадз!у ясень 1 клён1к. На наступны дзень Еустаф'еу знайшоу яшчэ два дубк11 пасадз!у 1х пабл1зу.Прайшл! гады, вырасл! дрэвы. Мала хто помнщь у вёсцы Андрэя Макаёнка, а дрэвы вось ужо паувека берагуць памяць аб вядомым у свой час чалавеку, народным шсьменшку БеларусьГалоуная вулща у Любан! носщь 1мя Сцепчаню. Варта б увекавечыць 1 памяць Макаёнка, надаушы яго 1мя вясковаму парку.
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