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Ку ды ад пра віць дзі ця: у ла гер 

ці да ба бу лі ў вёс ку? Што год ты ся чы 

баць коў за да юць са бе гэ та пы тан не. 

З ле там мно гія звяз ва юць спа дзя ван ні 

на азда раў лен не і за гар тоў ван не. 

Хтось ці ад во зіць дзі ця на ўсё ле та 

ў вёс ку ці на да чу, ін шыя едуць на 

мо ра, а для ка гось ці лет нія ла ге ры — 

вы дат нае вый сце з сі ту а цыі. Але тут 

не заў сё ды ўсё пра хо дзіць глад ка.

Што трэ ба ўліч ваць баць кам
Перш чым ад пра віць дзі ця ў ла гер, баць кі 

па він ны ўліч ваць не каль кі асаб лі вас цяў. Па-

пер шае, ці ёсць у са мо га дзі цяці жа дан не 

ту ды ехаць. Па-дру гое, ці да зва ля юць уз рост, 

яго ха рак тар, псі ха ла гіч ныя якас ці на доў гі 

час за ста вац ца без баць коў? Ап ты маль ны 

ўзрост, з яко га мож на ад праў ляць дзі ця ў 

ла гер, — во сем га доў. Па-трэ цяе, ці да зва-

ляе зда роўе ма ло га вы тры маць стро гі рас-

па ра дак жыц ця ў ар га ні за ва ным дзі ця чым 

ка лек ты ве?

Ка лі на гэ тыя пы тан ні ў вас ёсць ста ноў чы 

ад каз, мож на сме ла рых та ваць дзі ця да па-

езд кі.

Пад рых тоў ка да ад' ез ду
— Ка лі дзі ця ве дае ад ра вес ні каў, што та-

кое ла гер і коль кі там ці ка ва га, то ў яго хут чэй 

за ўсё сфар мі ра ва на па зі тыў ная ма ты ва цыя, 

і баць кам вар та пад тры маць гэ ты ста ноў чы 

за рад, — ад зна чае ін струк тар-ва ле о лаг 3-й 

га рад ской дзі ця чай клі ніч най па лі клі ні кі 

Мін ска Іры на БРЫТ ВІЧ. — Ка лі ў ма ло га 

та кой ін фар ма цыі ня ма і яно ад чу вае тры во гу 

ма мы і та ты, то яму бу дзе скла да на адап та-

вац ца да но вых умоў. Дзе ці вель мі ўспры-

маль ныя да хва ля ван няў да рос лых. Та му чым 

спа кай ней баць кі бу дуць рэ ага ваць на яго 

ад' езд, тым ляг чэй дзі ця ўспры ме рас ста ван-

не і но выя ўмо вы жыц ця ў ла ге ры.

Баць кам па жа да на са браць як ма га больш 

ін фар ма цыі і рас ка заць дзі ця ці, дзе зна хо дзіц-

ца ла гер, якія ўмо вы, гурт кі, сек цыі і за ба вы 

там ёсць, хто бу дзе ў яго вы ха валь ні кам, ка лі 

мож на бу дзе да яго пры яз джаць і ін шае. Гэ та 

да па мо жа сфар мі ра ваць у ма ло га ці ка васць 

да но вых зна ём стваў і за ня ткаў.

Важ на не за быц ца аб мер ка ваць з дзець мі 

пра ві лы і нор мы па во дзі наў у ка лек ты ве, па-

га ва рыць аб шко дзе ку рэн ня і ал ка го лю, аб 

за ха ван ні мер бяс пе кі ў ла ге ры, бе раж лі вых 

ад но сі нах да ма ё мас ці, пра ві лах па во дзі наў 

на ва дзе.

Пе рад па езд кай баць кі мо гуць да ве дац ца 

пра ад ра сы дзе так, якія едуць у ла гер ра зам 

з ва шым ма лым, і па зна ё міць іх за га дзя — 

ра зам бу дзе ляг чэй адап та вац ца ў но вым ка-

лек ты ве.

Што ўзяць?
Дзі ця па він на пры маць ак тыў ны ўдзел у 

пад бо ры экі пі роў кі для ла ге ра. Не аб ход на 

браць з са бой толь кі тыя рэ чы, без якіх хлоп-

чы ку ці дзяў чын цы не маг чы ма абы сці ся на 

пра ця гу 3—4 тыд няў. Са ма сум ка па він на 

быць з моц ным кор пу сам і руч ка мі. Па жа да на, 

каб яна не бы ла гру васт кай і змя шча ла ся ў 

ша фу.

Асаб лі ва ста ран на вар та збі раць прад ме ты 

аса біс тай гі гі е ны. Аба вяз ко ва трэба з са бой 

узяць:

 Зуб ную шчот ку і па сту;

 Ту а лет нае мы ла ў мыль ні цы;

 Гас па дар чае мы ла ці па ке цік праль на га 

па раш ку для мыц ця ніж няй бя ліз ны і шкар пэ-

так;

 Ма чал ку і шам пунь, так са ма, маг чы ма, 

па жыў ны і сон ца ахоў ны крэм;

 Рас чос ку ці шчот ку для ва ла соў, на жні цы 

для па зног цяў;

 Срод кі ад ка ма роў і кля шчоў (рэ пе лен-

ты).

Вар та рас тлу ма чыць дзі ця ці, што аб мень-

вац ца рас чос ка мі, ма чал кай, адзен нем і ін-

шы мі аса біс ты мі прад ме та мі ні ў якім ра зе 

нель га па пра ві лах гі гі е ны. Пад час пра гу лак 

у ле се праз 1—2 га дзі ны дзе ці па він ны пра-

во дзіць рэ гу ляр ныя са ма- і ўза е ма агля ды 

адзен ня і ску ры на на яў насць кля шчоў (на 

ад на тон ным свет лым адзен ні кля шчы больш 

за ўваж ныя).

Адзен не і абу так па він ны ўклю чаць:

 Спар тыў ны кас цюм і за кры ты спар тыў ны 

абу так;

 Ку паль нік, плаў кі;

 Адзен не для паў ся дзён най нос кі (1—2 

кам плек ты);

 Сон ца ахоў ны га лаў ны ўбор;

 Адзен не для ве ча роў ад па чын ку і дыс-

ка тэк;

 5—6 пар шкар пэ так;

 2—3 зме ны ніж няй бя ліз ны;

 Цёп лы сві тар ці коф ту;

 Во да не пра ні каль ную вят роў ку, па жа да-

на з ка пю шо нам;

 Зруч ныя туф лі для паў ся дзён най нос кі;

 Па ка ё выя та пач кі, слан цы для ба сей на.

Дзе цям, ка неш не, не па жа да на да ваць з 

са бой ма біль ны тэ ле фон. Ка лі ж ма лое яго з 

са бой бя рэ, то не аб ход на стро га па пя рэ дзіць, 

каб тэ ле фа на ва ла яно толь кі ў вы пад ку край-

няй не аб ход нас ці. Ка лі дзі ця лю біць чы таць, 

ма ля ваць, мае ней кае ін шае хо бі, то ня хай 

возь ме з са бой кні гу, алоў кі і ін шыя прад ме ты 

для лю бі мых за ня ткаў.

Зна ё мя чы ся з вы ха валь ні кам, баць кі па-

він ны па пя рэ дзіць яго пра асаб лі вас ці ха рак-

та ру дзі ця ці, па ве да міць, ці ўмее яно пла ваць, 

якую ежу не есць і ін шае. Лепш гэ та на ват 

за пі саць на ліс ток і ад даць у ру кі.

Што баць кам за ба ро не на 
пры во зіць у ла гер

У за га рад ных азда раў лен чых ла ге рах звы-

чай на шас ці ра зо вае хар ча ван не. Гэ та сня да-

нак, дру гі сня да нак, абед, пад вя чо рак, вя чэ ра 

і дру гая вя чэ ра. У ла гер за ба ро не на пры во-

зіць чып сы, га зі ра ва ныя на поі, асаб лі ва тыя, 

што ўтрым лі ва юць фар ба валь ні кі. Не вар та 

вез ці яга ды, ма лоч ныя пра дук ты (тва рож ныя 

сыр кі, ма ро жа нае, сыр), мяс ныя пра дук ты 

(каў ба сы, са сіс кі, мяс ныя паш тэ ты), пі рож ныя. 

Фрук ты трэ ба пры во зіць толь кі па мы ты мі.

Ка лі дзе ці па еха лі ў ла гер упер шы ню, баць-

кам не вар та спя шац ца з ві зі там: дзі ця ці не-

аб ход на 2—3 дні адап та цыі ў ла ге ры, і пры езд 

у гэ ты час мо жа толь кі аб васт рыць у яго жа-

дан не вяр нуц ца да до му.

Ка лі ма лое ад чу вае ся бе ў ла ге ры ня ўтуль-

на, па ста ян на на стой вае на вяр тан ні да до му, 

кап рызіць і пла ча, вы ха валь ні кі па він ны па ве-

да міць пра гэ та баць кам і вы ра шыць пы тан не 

яго да лей ша га зна хо джан ня ў ла ге ры.

З па чат ку гэ та га го да ў вы ні ку пра-

ве рак ма га зі наў вы яў ле ны 171 від 

хар чо вай пра дук цыі, якая не ад-

па вя да ла па тра ба ван ням бяс пе кі. 

Больш за 49 тон за ба ро не на да 

рэа лі за цыі. Пра гэ та па ве да мі ла 

за гад чык ад дзя лен ня гі гі е ны хар-

ча ван ня Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра 

гі гі е ны, эпі дэ мі я ло гіі і гра мад ска-

га зда роўя Вія ШУ КЕ ВІЧ. Так са ма 

спе цы я ліст рас ка за ла, на што вар-

та звяр таць ува гу, каб не на быць 

са пса ва ныя пра дук ты.

Са мыя рас паў сю джа ныя па ру шэн ні, 

якія да пус ка юць ма га зі ны, — па ру шэн-

ні ўмоў за хоў ван ня і рэа лі за цыі, тэр мі-

наў пры дат нас ці та ва ру, яго мар кі роў кі, 

ад сут насць да ку мен таў, якія па цвяр-

джа юць якасць і бяс пе ку, не зда валь ня-

ю чы са ні тар ны стан аб' ек таў, аб ста ля-

ван ня і ін вен та ру.

— У лю бым ма га зі не звяр тай це ўва-

гу на са ні тар ны стан ганд лё вай за лы, 

знеш ні вы гляд пра даў ца, на тэр мін пры-

дат нас ці пра дук цыі. Ка лі та вар вы клі-

кае су мнен ні, па пра сі це да ку мен ты, якія 

па цвяр джа юць яго якасць і бяс пе ку, — 

ра іць Вія Шу ке віч.

Спе цы я ліст на гад вае, што хар чо выя 

пра дук ты, якія хут ка псу юц ца, па тра бу юць 

асаб лі вых умоў рэа лі за цыі і за хоў ван ня.

— Яны рэа лі зу юц ца пры тэм пе ра ту-

ры 4 (+/-2) гра ду сы. У ма га зі не па ві нен 

быць ха ла дзіль нік, які спраў на пра цуе. 

Ця пер яны з тэр мо мет ра мі, і не скла да-

на пра ве рыць, пры якой тэм пе ра ту ры 

за хоў ва юц ца пра дук ты. Ка лі вы за ўва-

жы лі, што ха ла дзіль нае аб ста ля ван не 

пра цуе не эфек тыў на, та вар у та кім ма-

га зі не лепш не на бы ваць, — ад зна чае 

су раз моў ні ца.

Так са ма ў пе ры яд лет няй спё кі важ-

на ста ран на пры трым лі вац ца пра ві лаў 

пры пры га та ван ні і за хоў ван ні страў. 

Пе рад тым як чыс ціць фрук ты, у пры-

ват нас ці апель сі ны, ман да ры ны, ба на-

ны, іх вар та спа лас нуць у кі пя чо най ці 

пра точ най ва дзе. Хар чо выя пра дук ты 

па він ны за хоў вац ца ў мес цах, не да-

ступ ных для на ся ко мых, гры зу ноў і хат-

ніх жы вёл. Пры транс пар ці роў цы ежы, 

якая хут ка псу ец ца, не аб ход на вы ка-

рыс тоў ваць тэр ма кан тэй не ры. Акра мя 

гэ та га, важ на мыць ру кі пе рад пры га-

та ван нем ежы, пры мя няць асоб ныя 

дош кі для сы рой і га то вай пра дук цыі, 

пры га та ва ныя стра вы хут ка аха лодж-

ваць і змя шчаць у ха ла дзіль нік. Ка лі вы 

ад чу ва е це сімп то мы атруч ван ня — боль 

у жы ва це, млос насць і ін шае, — у та кім 

ста не га та ваць не рэ ка мен ду ец ца ні для 

ся бе, ні для ін шых.

Як ад зна чае за гад чык ад дзе ла эпі-

дэ мі я ло гіі Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра гі-

гі е ны, эпі дэ мі я ло гіі і гра мад ска га зда-

роўя Ула дзі мір ПА ШКО ВІЧ, сё ле та на зі-

ра ец ца зні жэн не за хва раль нас ці на кі шэч-

ныя ін фек цыі на 12 %, у тым лі ку і на ві-

рус ныя. А змян шэн не вы пад каў ві рус на га 

ге па ты ту А ад зна ча ец ца на 70 %.

— Па куль эпі дэ мі я ла гіч ная сі ту а цыя 

спры яль ная. Ад нак па чы на ец ца се зон 

ад па чын каў, і не ўсю ды ста но ві шча та-

кое ж спа кой нае. Пры вы ба ры кра і ны 

для па езд кі вар та да ве дац ца аб эпі дсі-

ту а цыі ў гэ тым рэ гі ё не. Важ на афор міць 

ме ды цын скую стра хоў ку — яна да зво-

ліць атры маць ме ды цын скую да па мо-

гу, — на гад вае экс перт. — Ін фек цый-

ныя за хвор ван ні зда ра юц ца, ка лі бак-

тэ рыі і ві ру сы трап ля юць у ар га нізм 

праз ня мы тыя ру кі, ня якас ную ва ду і 

пра дук ты хар ча ван ня. Та му са чы це за 

гі гі е най на ад па чын ку: вы ка рыс тоў вай-

це бу ты ля ва ную ва ду, хар чуй це ся ў да-

зво ле ных ту ра пе ра та рам мес цах, не 

на бы вай це пра дук ты на сты хій ных рын-

ках. Для аха ло джан ня на по яў не вы ка-

рыс тоў вай це лёд, пры га та ва ны з не вя-

до мых кры ніц.

Ка лі пас ля вяр тан ня з-за мя жы вы ад-

чу лі ся бе дрэ нна, звяр ні це ся да ўра ча і 

рас ка жы це, дзе ад па чы ва лі. Не вар та 

зай мац ца са ма ля чэн нем, у тым лі ку са-

ма стой на пры зна чаць са бе ан ты бі ё ты кі.

У су вя зі з на ступ лен нем 
спя кот на га на двор'я 
Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя 
звяр тае ўва гу на не бяс пе ку 
атры ман ня цеп ла во га ўда ру. 
Ме ды кі рэ ка мен ду юць 
пры трым лі вац ца піт но га рэ жы му 
і на сіць га лаў ныя ўбо ры.

Най больш да цеп ла во га ўда ру схіль-
ныя па жы лыя лю дзі і дзе ці. У но ва на ро-
джа ных пра цэ сы тэр ма рэ гу ля цыі раз ві-

тыя не ў поў най ме ры, з уз рос там яна 

так са ма па гар ша ец ца. Да гру пы ры зы-

кі ад но сяц ца і ця жар ныя жан чы ны.

Асноў най пры чы най цеп ла во га ўда ру 

з'яў ля ец ца ўздзе ян не вы со кай тэм пе-

ра ту ры ва ўмо вах вы со кай віль гот нас ці. 

Так са ма цеп ла вы ўдар мо жа ўзнік нуць 

з-за на шэн ня цёп ла га і сін тэ тыч на га 

адзен ня.

У га ра чае на двор'е рэ ка мен ду ец ца 

на сіць лёг кае адзен не з на ту раль ных 

тка нін (іль ну, ба воў ны) і піць больш вад-

ка сці. Па маг чы мас ці ўста на віць до ма 

кан ды цы я нер. Пе рад тым, як ужы ваць 

ле ка выя срод кі, пра кан суль та вац ца з 

ура чом. Не па кі даць аў та ма біль на сон-

цы, ка лі ж гэ та зда ры ла ся, не ся дзець у 

га ра чай ма шы не больш за 10 хві лін. Па-

збя гаць цяж кай фі зіч най на груз кі і са-

чыць за тым, каб дзе ці не гу ля лі ў га ра-

чае на двор'е пад ад кры тым сон цам.

Вы со кая тэм пе ра ту ра це ла (40 гра-

ду саў і вы шэй) з'яў ля ец ца га лоў най 

пры кме тай цеп ла во га ўда ру. Час та да 

яе да да ец ца сма га, ад сут насць по та-

ад дзя лен ня, па ча шча ныя ды хан не і 

сэрцабіцце, пуль су ю чы га лаў ны боль. 

Са з'яў лен нем та кіх сімп то маў не аб-

ход на не ад клад на вы клі каць хут кую 

да па мо гу.

АСЦЯ РОЖ НА: СПЁ КА!

СледСлед на зям лі на зям лі

УСІМ ДА ХАМ ДАХ!
Жы хар вёс кі Ха дзя ві чы Сло нім ска га ра ё на Ры гор 

Ва жэй ка па чаў бу да ваць са бе ха ту не дзе пас ля вай-

ны. Сце ны па ста віў хут ка, а вось на да ху — вы ра шыў 

сэ ка но міць: ска рыс тацца гіль замі ад сна ра даў.

У ле се іх та ды ва ля ла ся шмат. Так што вяс коў цу за ста-

ва ла ся за прэг чы ка ня, на збі раць, пры вез ці да моў, по тым 

зу бі лам вы сек чы роў ныя ка ва лач кі ме та лу. Імі і на кры ты 

яго ха та, ве ран да, хлеў. Ця пер на ся дзі бе гэ та га ўмель ца 

і пра ца го лі ка зна хо дзіц ца мяс цо вы ФАП. І дах над ім — ну 

як но вы! «Ты ся чу га доў пра ста іць», — ка жуць вяс коў цы.

Сяр гей ЧЫГ РЫН, фо та аўтара.

Асноў ны ўдар па пар ты за нах 

Ле пель ска-Ушац кай зо ны рых та-

ва ла ба я вая гру па фон Гот бер га. 

Злу чэн ні СС і па лі цыі раз ліч ва лі 

акру жыць і зні шчыць «ляс ных 

бан ды таў». Каб гэ та га не ста ла-

ся, пар ты за нам не ха па ла зброі. 

Зда быць яе вы ра шы лі ў са міх во-

ра гаў: зра бі лі за са ду на да ро зе 

Ві шань кі — Гра чэ ві чы, на па лі на 

ка ло ну гіт ле раў цаў і, зні шчыў шы 

больш за дзя ся так нем цаў, уз-

бро і лі ся са мі.

Бой гэ ты ад быў ся ра ні цай, а 

ўжо апоўд ні кар ні кі ўвар ва лі ся ў 

ха ту ві шань цаў Бу е ві чаў. Ця жар-

ную Мі ха лі ну, яе му жа і сы на Ста-

ся вы піх ну лі на ву лі цу, дзе ўжо 

са браў ся на тоўп, пад кан во ем 

па вя лі ў па ча так вёс кі. Во сем са-

мых ду жых муж чын (у тым лі ку 

Іо сі фа Бу е ві ча) там ад лу чы лі ад 

ін шых і па гна лі ў бок Іка нак. Ас-

тат ніх, за чы ніў шы ў ха-

тах Пе ту хо вых і Шу ма-

но ві чаў, пад па лі лі...

Стась з ма ту ляй і 

дзе вя ці га до вым су се-

дам Яфі мам Бу лы нён-

кам апы ну лі ся ля вак-

на па ла ю чай ха ты... 

Хлоп чы кі вы бі лі шы бу, 

вы лез лі вон кі са мі, да-

па маг лі Мі ха лі не. По-

тым, пад ку ля мі, па бег-

лі да ле су...

Іх, усіх тра іх, па ра ні-

ла, але най горш прый-

шло ся Мі ха лі не. Яна, 

ця жар ная, упа ла і, зда ва ла ся, 

ужо сы хо дзі ла кры вёй. Ва ўся кім 

ра зе, двое кар ні каў, апы нуў шы-

ся по бач, схі лі лі ся над ёй, пры-

зна лі мёрт вай і пай шлі. Яна ж, 

тро хі сча каў шы і са браў шы 

апош нія сі лы, па па ўзла да лей — 

ура та ва ла ся са ма і ўра та ва ла 

да чуш ку, Янеч ку...

А вось баць ку свай го Яні на 

Іо сі фаў на так і не ўба чы ла: вась-

мя рых ад лу ча ных ад ін шых муж-

чын ка та ва лі ў Ікан ках у ха це 

Шчар ба ко вых. Вы гна ныя ад туль 

гас па да ры, вяр нуў шы ся да моў, 

уба чы лі, што ўсе сце ны там бы-

лі ў кры ві. Ах вя рам, мяр ку ю чы 

па ўсім, пад па зног ці за га ня лі 

ігол кі, це лы аб лі ва лі ва рам, а 

ўрэш це, амаль за му ча ных, за-

вя лі ў су сед нюю Ме жы цу і з вы-

со ка га аб ры ву скі ну лі ў рэч ку. 

Праз ней кі час бы ло зной дзе на 

це ла Іва на Бу лы нён ка. Яго па-

ха ва лі на мяс цо вых мо гіл ках.

...Вы брац ца з па ла ю чых хат 

па шчас ці ла не толь кі Мі ха лі не 

ды хлоп чы кам, а яшчэ дзвюм 

дзяў чын кам Ве ры Бу лы нё нак і 

Мар фе Атраш ке віч, а так са ма іх 

род ным. Ура та ва лі ся і тыя, хто, 

як толь кі па чуў пра нем цаў, 

па ўця ка лі з хат.

Пас ля вы зва лен ня яны па ча-

лі но вае жыц цё. Мі ха лі не з 

дзець мі дзядзь ка да па мог ад бу-

да ваць ха ту. У ёй Яні на і вы рас-

ла, по тым па еха ла ў Ба ры саў да 

бра та.

Ма ма іх, Мі ха лі на, за ста ва ла-

ся ў Ві шань ках, пра ца ва ла ў 

кал га се, за муж бо лей не вый-

шла, хоць жан чы на бы ла пры го-

жая. Пад ста расць яна пе ра еха-

ла да Яні ны ў го рад, дзе, да рэ-

чы, яшчэ раз пе ра жы ла вы пра-

ба ван не аг нём. З-за сва воль-

ства су сед скіх хлап чу коў уз нік 

па жар. Мі ха лі на ў ха це бы ла ад-

на і ні бы зноў вяр ну ла ся ў той 

дзень вай ны, ка лі аба-

рва ла ся жыц цё 114 яе 

ад на вяс коў цаў.

...У род ныя Ві шань-

кі Яні на Іо сі фаў на пры-

яз джае амаль кож ны 

год: ус па мі нае дзя цін-

ства, су стра ка ец ца з 

вяс коў ца мі, ся род якіх 

усё менш і менш ста-

но віц ца тых, хто па мя-

тае жу дас ны дзень 

рас пра вы.

Іры на Тор бі на, 

г. Чаш ні кі.

АДЗІН ДЗЕНЬ ВАЙ НЫ
У апош нія га ды пе рад вы ха дам 

на пен сію я пра ца ва ла ў шко-

ле-ін тэр на це для дзя цей-сі рот. 

Кла сы там бы лі вя лі кія — да 

40 ча ла век (вось і ўтры май 

дыс цып лі ну!), вуч ні ўвесь час 

мя ня лі ся... Не ка га пе ра во дзі лі 

ў ін шыя шко лы, нех та «па сту-

паў» у на шу... І ўсе, вя до ма ж, 

з роз ны мі ве да мі. Не дзі ва, што 

з мно гі мі вуч ня мі трэ ба бы ло 

зай мац ца да дат ко ва. Але ж 

дзе ці ёсць дзе ці: з імі то цяж-

ка, то ве се ла.

Дзі ма, пом ню, прый шоў у пя ты 

клас. Ку ча ра вы, бя ля вы, шуст ры, на 

ўро ках ён ста ра ўся ад каз ваць пер-

шым, на ват не па ду маў шы. На пы-

тан не, якія ат мас фер ныя апад кі бы-

ва юць уво сень, ад ка заў, на прык лад: 

«Яб лы кі, гру шы, слі вы...»

Ці ка вае тлу ма чэн не даў і сло ву 

«лаз ня». Гэ та, маў ляў, не што ін шае, 

як... «лаз», «дзір ка ў пло це», у якую 

мож на не ку ды пра лез ці...

Шас ці клас нік Ге на як раз на ад ва-

рот быў чар ня вы і вель мі маўк лі вы. 

Ён не лю біў па ды маць ру ку, быц цам 

ба яў ся — ці то пы тан няў, ці то сва іх 

ад ка заў. А тут...

Ідзе не як раз урок паў та рэн ня, 

вуч ні быц цам на вы пе рад кі спя ша-

юц ца па ка заць свае ве ды: пы тан-

не — ад каз, пы тан не — ад каз, адзін 

пе рад ад ным.

Ге на, як звы чай на, ся дзіць ці ха. 

І рап там... цяг не ру ку, на ват тра се 

ёю! Ну, ду маю, неш та ве дае... Ад ва-

жыў ся хлоп чык!.. Вы клі каю і чую: 

«Ка лі лас ка, вы ключ це свят ло. 

У кла се ж сон ца све ціць!»

Дзе ці ў ро гат: Ге на — бач — за 

эка но мію...

А вось у Са шы ўжо ін шы кло пат 

быў. Ён — вы со кі, стат ны юнак — 

пры ехаў да нас ад не куль з Ма гі лёў-

шчы ны і пас ля пер ша га ж уро ка 

шчы ра пры знаў ся, што па-бе ла рус-

ку «ні ў зуб на гой», што на ша мо-

ва для яго, як за меж ная... А на пе ра-

дзе ж у хлоп ца эк за мен. Як ён бу дзе 

зда ваць?

Ста лі мы з Са шам зай мац ца асоб-

на: слоў ні кі, кан спек ты, пе ра ка зы, 

маг ні та фон ныя за пі сы, вер шы...

Урэш це ўсё гэ та пры нес ла плён: 

хло пец здаў эк за мен, і, што здзі ві ла, 

на ват лепш за ад на клас ні каў!

Ба ле ла ду ша і за Мі хась ку. На 

са мым па чат ку чэр ве ня да на шых 

дзя цей да лу чы лі гру пу бу ду чых пер-

ша клас ні каў з Лід ска га дзет до ма. 

Яны, а зна чыць і мы, на стаў ні кі, збі-

ра лі ся ў ла гер. «Ні ко лі не пра ца ва ла 

з та кі мі ма лень кі мі, — раз гу бі ла ся 

я. — Мо жа, ці спраў лю ся?» — «Ды 

не бой це ся, — су па ко і ла на ша ды-

рэк тар. — Пра цуй це з імі ну... як са 

сва і мі ўну ка мі».

На той час у мя не ўжо праў да бы-

лі дзве ўну чач кі. Му сіць, та му і но-

выя дзет кі з дзет до ма зда лі ся та кі-

мі ж мі лы мі. У ад на го з хлоп чы каў 

амаль тут жа знай шоў ся ста рэй шы 

брат (прос та з ін шым проз ві шчам), 

у дру го га, як ака за ла ся, ма ма ву чы-

ла ся ў на шай шко ле, і ён па ёй вель-

мі су ма ваў...

Вы дзя ляў ся з усіх і Мі хась ка — 

круг лень кі, ру жо ва шчо кі. Да гэ туль 

ён жыў толь кі з та там і, па доб на, быў 

па-муж чын ску ску пым на лас ку. 

А дзі ця ці ж яна па трэб на...

Пом ню, пе рад «ад бо ем» абы хо-

джу спаль ні, а хлоп чык ці хень ка про-

сіць:

— Ка лі лас ка, па ся дзі це са мной.

Ну як тут ад мо віць, як не пры сес-

ці — хоць на не каль кі хві лін (бо лей 

нель га, бо ін шыя дзе ці бу дуць раў-

на ваць)...

А Мі хась ку та го і да стат ко ва: ён 

шчас лі ва ўсмі ха ец ца і за сы нае.

Пры ехаў шы да моў, рас каз ваю 

пра гэ та ўнуч кам, і мая ча ты рох га-

до вая Хрыс цін ка рап там ка жа:

— Ба бу ля, а ты за бя ры Мі ха ся да 

ся бе і га дуй. Ня хай у на шай ма мы 

(за ўваж це — не ў яе!) ма лень кі бра-

цік бу дзе.

— Нель га, — ка жу, — у хлоп чы-

ка ж ёсць та та, ён не ад дасць сын ка 

ў чу жую сям'ю.

І вось ка нец жніў ня. Усе дзе ці 

вяр та юц ца з ла ге ра. Мі ха сёк зда лёк 

усмі ха ец ца мне — па знаў!

Ён жа і яшчэ праз некаль кі дзён 

пад бя гае... за пла ка ны.

— Што зда ры ла ся? — пы таю ў 

ма ло га.

— Ды во, па гля дзі це, — паль чы-

кам тыц кае ў рот, — мой зу бік вы-

паў.

— Ні чо га, — су па кой ваю, — гэ-

та ж ма лоч ны. Ін шыя, дзі ця чыя зу-

бы, так са ма вы па дуць, а вы рас туць 

но выя, моц ныя, як у да рос лых.

— А по тым за ла тыя, як у вас? — 

ра ду ец ца Мі хась.

...Гэ та бы ла на ша апош няя су-

стрэ ча. Хлоп чы ка за бра лі ў са на тор-

ную шко лу, і я пра яго больш ні чо га 

не чу ла.

У хут кім ча се пе ра ста ла іс на ваць 

і на ша шко ла-ін тэр нат: там раз мяс-

ціў ся лі цэй, там ву чац ца ін шыя дзе-

ці, з які мі ўжо ін шым на стаў ні кам то 

цяж ка, то ве се ла.

Ле а нар да Аля шэ віч,

г. Смар гонь.

Га доў з 20 ужо па ста ян на чы таю 
«Звяз ду», не раз па ры ва ла ся на пі саць, 
бо мно гія ар ты ку лы, як той ка заў, чап ля лі 
за жы вое. Асаб лі ва — ка лі раз мо ва 
іш ла пра га рот ны лёс на шай мо вы, 
пра вёс кі, дзе да жы ва юць апош нія 
жы ха ры, ці на шу зям лю. Так атры ма ла ся, 
што ад баць коў мы пры ня лі яе жы вой 
і больш-менш да гле джа най, 
а вось якой пе ра да дзім...

Тры во га, зга дзі це ся, не бес пад стаў ная, бо, што 

і ка заць, за рас та юць на шы га ро ды і ўзлес кі роз най 

не чыс цю, цяж ка з ёю зма гац ца, але ж не як трэ ба, 

бо ні хто не вы тра віць той жа бар шчэў нік на под-

сту пах да ся дзіб і ка над скі су мнік на мо гіл ках. Трэ-

ба не як са мім.

Мы з му жам па за ле тась ку пі лі ха ту ў вёс цы. Да 

гэ та га яна га доў з дзе сяць пус та ва ла, і ся лі ба — 

со рак со так зям лі — прос та па та на ла ў роз ным 

быль ня гу. Неш та мы ад ра зу ж вы сек лі, неш та па-

спра ба ва лі па вы дзі раць з ка ра ня мі... З бар шчэў ні-

кам і су мні кам зна ё мы аг ра ном па ра іў зма гац ца з 

да па мо гай ка сы: ка заў, што ка лі што год двой чы ў 

се зон іх скош ваць, то га доў праз пяць гэ тыя агрэ-

са ры вы мруць.

Так доў га ча каць нам, вя до ма ж, не ха це ла ся, 

та му бар шчэў нік (яго, на шчас це, не так шмат бы-

ло) мы з усі мі не аб ход ны мі пе ра сця ро га мі прос та 

вы ка па лі, а вось су мнік ужо ка сі лі.

І што вы ду ма е це — ён спа ло хаў ся? На ват не 

збі раў ся: ён з но вай сі лай ад рас таў і вы рас таў, а 

мес ца мі — на ват па спя ваў за цвіс ці і вы спе ліць на-

сен не!

Мы зжы на лі яго і спаль ва лі ды пра цяг ва лі ва я-

ваць з ка ра ня мі. Вы коп ваць іх, ад ра зу ска жу, спра-

ва не жа но чая, асаб лі ва ка лі кус ты вя лі кія. Тут і 

вост рая рыд лёў ка па трэб на, і сі ла не ма лая...

Хоць і шка да бы ло зям лю, не каль кі ра зоў пры-

мя ня лі яда хі мі ка ты. Зноў жа не ска жу, што гэ та 

па на цэя... А та му ста рыя кус ты па блі зу ад ха ты мы 

вы ра шы лі ўзяць хіт рас цю. Ле тась па вяс не на кры-

лі іх ста ры мі шпа ле ра мі і ану ча мі, за сы па лі сло ем 

зям лі, на верх на са дзі лі ніз ка рос лых ак са мі так. 

Атры ма лі ся вель мі пры го жыя гор кі, пад які мі, мы 

спа дзя ём ся, ужо кан чат ко ва за гі ну лі ка ра ні рас лі-

ны-агрэ са ра.

...Яе, да рэ чы, не здар ма так на зы ва юць. І пра-

віль на пі шуць, што на ся ва ец ца, што не вы вес ці. 

Мы па спра ба ва лі, у нас неш та атры ма ла ся. Маг-

чы ма, атры ма ец ца і ў вас? Усё ж ад ным агрэ са рам 

ста не менш... Хоць у ад ным асоб на ўзя тым га род-

чы ку.

Аль бо аб га род цы на мо гіл ках.

Л. Вай то віч,

г. Мінск.

«ЗУ БЫ ВЫ РАС ТУЦЬ НО ВЫЯ...»
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АГРЭ СА РАЎ 
СТАНЕ 
МЕНШ

Мемарыял 
у Ві шань ках.

Свой дзень на ро дзі наў гэ та жан чы на мо жа свят ка ваць 

двой чы. Ка лі ве рыць паш пар ту, Яні на Іо сі фаў на 

Бу е віч-Ко ле сень на ра дзі ла ся ў вёс цы Ві шань кі Чаш ніц ка га 

ра ё на 25 мая, а ка лі рас ка зам род ных, то 9 са ка ві ка 

та го ж 1944-га...

Яні на Бу е віч-Ко ле сень.

Яні на з ма май Мі ха лі най у пер шыя пас ля ва ен ныя га ды.

Будзь це піль ныяБудзь це піль ныя

КАБ НЕ НА БЫЦЬ 
СА ПСА ВА НЫЯ ПРА ДУК ТЫ...

У ЛА ГЕРЫ... БЕЗ МА МЫУ ЛА ГЕРЫ... БЕЗ МА МЫ

Як да па маг чы дзі ця ці Як да па маг чы дзі ця ці 
адап та вац ца і ні чо га не за быцьадап та вац ца і ні чо га не за быць
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Рэ за нансРэ за нанс Ча ла век — ча ла ве куЧа ла век — ча ла ве куКаб пом ні лі...Каб пом ні лі...

Пошту чытала Валянціна ДОЎНАР.


