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Што ба чу...
ХТО КА ГО ЛЮ БIЦЬ, 
ТОЙ ТА ГО ЧУ БIЦЬ?

У кра ме хай не вя лiч кая, але ж чар га. Лю дзi ста яць спа-

кой на, тры ма юць бяс печ ную дыс тан цыю. Ад нак не ўсе: 

муж чы на, якi толь кi што зай шоў, спа кой на кi руе да ваб най 

ма ла дзi цы...

— Не на блi жай ся, — стро га за гад вае тая.

— Гэ та з ча го б? — здзiў ля ец ца муж чы на.

— А то не ве да еш: вi рус хо дзiць...

— Бач ты: учо ра ве ча рам ён та бе не за мi наў, а сён ня ўжо «не 

на блi жай ся»... Ну i не бу ду...

Муж чы на, як вы гля дае, крыў дзiц ца i сы хо дзiць. Дай бог, толь кi 

да ве ча ра!

Соф'я АТРОХ АВА,

Слуц кi ра ён.

Ка жуць, што най леп шая з 

кнiг — пры ро да, вось толь кi 

пi шац ца яна асаб лi вай мо вай, 

якую трэ ба яшчэ вы ву чаць.

Як раз для гэ та га кло па там 

ра ён на га ўпраў лен ня па аду-

ка цыi, ад дзе ла па над звы чай-

ных сi ту а цы ях, дэ парт амен та 

ахо вы, ка му наль нi каў i iн шых 

уста ноў у на шым За вi тан скiм 

ле се ство ра ны пра гу лач на-

па зна валь ны марш рут.

На па чат ку яго — драў ля ныя ва-

ро ты, стэн ды, якiя па ве дам ля юць 

аб тым, што мож на бу дзе па ба-

чыць. Да лей — сця жы на, усла ная 

са сно вы мi шчэп ка мi i ўпры го жа ная 

муд ры мi вы слоў я мi, якая зна ё мiць 

з унi каль най пры ро дай Бе ла ру сi, 

яе жы вёль ным i рас лiн ным све там. 

Пры чым ро бiць гэ та вель мi цi ка ва. 

На ад ной з па ля нак, на прык лад, 

вы ве ша ны ка вал кi дрэў — стук-

нуў шы па якiм-не будзь з iх драў ля-

ным ма ла тком, мож на па чуць ад-

мыс ло вы гук.

Да лей, ся род пянь коў ды грыб-

коў, соў i са вя нят, зроб ле ных з 

пры род ных ма тэ ры я лаў, — аль тан-

ка, на дрэ ве — ру сал ка, унi зе кот, 

ку фар са скар ба мi. На ма ляў нi чых 

стэн дах — iн фар ма цыя пра пту шак 

ды iн шых на сель нi каў на шых ля-

соў: пра стра ка зу, якая мо жа ля-

таць з хут ка сцю 57 кi ла мет раў у 

га дзi ну; пчол, якiм трэ ба зра бiць 

10 мiль ё наў вы ле таў, каб са браць 

паў кi ла гра ма мё ду...

Та кiх вось до сыць не ча ка ных 

ад крыц цяў на эка ла гiч най сця жы-

не шмат, як i роз ных фi гу рак, зроб-

ле ных ру ка мi на шых та ле на вi тых 

умель цаў з са ло мы, дро ту, мо ху, 

до шак...

Уба чы лi мы i «ку то чак зда роўя» 

з ад мыс ло вай сця жы най для хадзь-

бы ба са нож ды iн шы мi ка рыс ны мi 

цi ка вiн ка мi, «па лян ку бяс пе кi» з

па жар най боч кай, ка нём (ма тэ ры я-

 лы — дрэ ва i са ло ма), з ка ло дзе-

 жам, зво нам, утуль най аль тан кай 

з па трэб ны мi i за па мi наль ны мi 

пад каз ка мi на конт та го, што ра-

бiць, ка лi за блу каў, як дзей нi чаць у 

над звы чай ных сi ту а цы ях, як ра та-

вац ца ад уку саў на ся ко мых. Як для 

да рос лых, так i для дзя цей цi ка выя 

бу дуць «ляс ная ап тэ ка» з га ю чы мi 

тра ва мi, па ля на з ва лу на мi, кам па-

зi цыя «Бе ла снеж ка i сем гно маў», 

«Два нац цаць ме ся цаў», рэ зi дэн-

цыя ба бы Ягi...

Зрэш ты, усе цу ды За вi тан ска га 

ле су пе ра лi чыць не маг чы ма, iх вар-

та ўба чыць. Для нас, лю дзей ста-

ла га ве ку, пра гул ку па эка ла гiч най 

сця жы не ар га нi за ваў ра ён ны Цэнтр 

са цы яль на га аб слу гоў ван ня. I яна 

бы ла на столь кi цi ка вая ды ка рыс-

ная, што нi хто не ста мiў ся i на ват не 

за ўва жыў прой дзе ных кi ла мет раў.

Ра i са ХВIР,

г. Ня свiж.

Ве дай на шых!

Для ду шы, 
для сям'i, для лю дзей

Аб тым, што на ша Ган на Iва наў на Жда нюк цу доў ная май-

стры ха, я чу ла i ра ней, ка лi пра ца ва ла ў шко ле i ву чы ла яе 

дзя цей... Але та ды гэ та жан чы на толь кi спра ба ва ла, па чы на ла 

вы шы ваць iко ны. Ця пер жа...

У адзiн з па ко яў за хо дзiш, як у му зей, бо ўсе сце ны там у аб-

ра зах — вя лi кiх, пры го жых, мож на ска заць,шэ дэў раль ных!

Над кож ным з iх май стры ха пра цуе па тры-ча ты ры ме ся цы, 

по тым едзе ў Ма ла дзеч на, куп ляе спе цы яль ны ба гет са шклом, 

до ма вы бi рае са мае ўда лае мес ца, хоць гэ та, вi даць, i скла да на, 

бо вы шы вак на сце нах ну вель мi шмат! Кож на га, хто за хо дзiць да 

гас па ды нi-май стры хi, яны су стра ка юць яшчэ ў вi таль нi...

Не ад стае ад жон кi i гас па дар. Ён шмат што ўмее ра бiць сва-

i мi ру ка мi, i та му на пад вор ку ў iх ну столь кi роз ных цi ка вi нак! 

Ёсць на што па гля дзець, над чым па раз ва жаць, ча му па дзi вiц-

ца. А най перш, вi даць, — па ра да вац ца руп лi вас цi, ста ран нас цi 

ды шмат лi кiм та лен там на шых лю дзей, якiя i ў ста лым ве ку не 

мо гуць ся дзець склаў шы ру кi, не мар ну юць свой час, ад ме ра ны 

Бо гам, на пра гляд пус тых се ры я лаў — ста ра юц ца неш та зра бiць. 

Для ду шы, для сва ёй сям'i, для iн шых лю дзей.

Вась та кiя ў нас Жда ню кi.

Га лi на ПЯТ РОЎ СКАЯ,

в. Ар да шы, Смар гон скi ра ён.

За пра шаль нiк

Дзень ма цi... У гэ тае свя та мы 

згад ва ем не толь кi iх, на шых 

са мых род ных, але i тых, хто 

пры няў у сям'ю дзя цей-сi рот.

Га лi на Iва наў на Му хi на з Ба ра-

на вi чаў не ду ма ла, на прык лад, што 

не ка лi з вя лi кай цеп лы нёй пры ту лiць 

да ся бе чу жо га хлоп чы ка, за бя рэ яго 

ў свой дом з На ва груд скай шко лы-

iн тэр на та для дзя цей з цяж кi мi па-

ру шэн ня мi маў лен ня, па ру шэн ня мi 

псi хiч на га раз вiц ця, цяж кас ця мi ў на-

ву чан нi. Але ж так ад ной чы ста ла ся, 

аб чым нi са ма жан чы на, нi муж яе 

Iгар Ула дзi мi ра вiч нi коль кi не шка ду-

юць. Сваё ра шэн не яны тлу ма чаць 

ко рат ка i сцiп ла: «А хi ба мож на бы ло 

iнакш?»

Сяб роў ства з хлоп чы кам па ча ло-

ся во сем га доў та му. Сяр гей стаў 

на вед ваць сям'ю ў вы хад ныя i свя-

точ ныя днi, жыў на ка нi ку лах. I гэ та га 

бы ло да стат ко ва, каб пе ра ка нац ца, 

на коль кi важ ная пад трым ка ста рэй-

шых, ад чу ван не та го, што ў лю бой 

жыц цё вай сi ту а цыi та бе ёсць да ка-

го звяр нуц ца. У Га лi ны Iва наў ны ды 

Iга ра Ула дзi мi ра вi ча заў сё ды ха па ла 

ўва гi i для сва iх сы ноў-уну каў, i, вя-

до ма ж, для не чу жо га Сяр гея: гас-

па ды ня до ма ста ла для яго пры кла-

дам да бры нi i кло па ту, гас па дар жа 

ста ра ўся на ву чыць пад лет ка ўся му, 

што ўмее сам.

На пы тан не, якiя па ра ды Му хi ны 

да лi б iн шым «пры ём ным» баць-

кам, Га лi на Iва наў на ад ка за ла так: 

«У вы ха ван нi, вi даць, ня ма ней кiх 

унi вер саль ных пра вi лаў. Да кож на га 

дзi ця цi па трэ бен свой па ды ход, свой 

клю чык, i вель мi па трэб на цяр пен-

не. Не вар та ча каць хут кiх вы нi каў 

i пе ра мен. Будзь це шчы рыя, i дзе цi 

ад ка жуць уза ем нас цю. Лю боў уз-

рас тае ў ду шах тых, хто iмк нец ца 

яе па мна жаць».

...I са праў ды, пас ля за кан чэн ня 

шко лы Сяр гей па сту пiў у лi цэй ма-

шы на бу да ван ня, яму вы дзе лi лi па-

кой у iн тэр на це, ад нак ся мей ная ра да 

вы ра шы ла, што хло пец бу дзе жыць 

до ма. У воль ны ад за ня ткаў час ён да-

па ма гаў па хат няй гас па дар цы, га та-

ваў абе ды, у вы хад ныя днi на вед ваў 

царк ву.

А сё ле та, ад ву чыў шы ся ў лi цэi, 

ён пай шоў пра ца ваць на за вод i 

зноў атры маў па кой у iн тэр на це. 

Га лi на Iва наў на i Iгар Ула дзi мi ра вiч 

да па маг лi зра бiць там ра монт, ку-

пi лi не аб ход ную мэб лю i бы та вую 

тэх нi ку. Ад нак на пы тан не, дзе ён 

бу дзе жыць, Сяр гей з усмеш кай 

ад ка заў: «До ма. А па кой нi ку ды 

не дзе нец ца».

Хло пец вель мi ўдзяч ны лё су за 

но вую сям'ю. Жыц цё ў ёй зра бi ла 

яго са ма стой ным, на ву чы ла з па ва-

гай ста вiц ца да ста рэй шых, ца нiць 

блiз кiх i лю боў, з якой мож на адо-

лець усе вы пра ба ван нi.

Iна ПЕ ТУШ КО ВА,

вы ха ва цель На ва груд скай

спе цы яль най 

шко лы-iн тэр на та.

ЗАВІТАЙЦЕ Ў ЗАВІТАНСКІ ЛЕС

Ча ла век ся род лю дзей

«...I ЛЮ БОЎ, 
З ЯКОЙ МОЖ НА АДО ЛЕЦЬ УСЁ»

Пошту чытала 

Валянціна ДОЎНАР.

ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫ ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫ

ШТО ЛЮДЗІ ПІШУЦЬ ШТО ЛЮДЗІ ПІШУЦЬ ШТО ЛЮДЗІ ПІШУЦЬ

НІ ШТО СА БЕ 
АПРА НУЎ СЯ
Муж чы на ўкраў у та ва ры ша 
кам плект адзен ня

Су пра цоў ні кі кры мі наль на га вы шу ку 

Ган ца віц ка га РА УС вы свет лі лі асо бу 

зла мыс ні ка, які здзейс ніў кра дзеж 

кам плек та адзен ня — ка муф ляж най 

курт кі, май кі, шта ноў, шкар пэ так і бей с-

бол кі — з до ма жы ха ра ад ной з вё сак

ра ё на. Ім ака заў ся не пра цу ю чы 35-га-

до вы муж чы на.

Гра ма дзя нін пры ехаў у су сед нюю вёс ку, 

дзе пра жы ваў та ва рыш, з якім ён па зна ё -

міў ся тры га ды та му на за роб ках у Ра сіі. 

Вяс ко вец вы ра шыў на ве даць ста ро га сяб ра, 

ад нак апош ня га до ма не бы ло. Гэ тая ака ліч-

насць не збян тэ жы ла ня про ша на га гос ця. 

Ён уз ла маў дзве ры і пра нік у яго жыл лё.

Перш за ўсё на во чы зла мыс ні ку тра пі ла ся 

гас па да ро ва адзен не. Муж чы на даў но ма рыў 

аб на віць свой гар дэ роб, але срод каў не бы ло. 

Ён хут ка пе ра апра нуў ся ў но вае, а на ўза мен 

па кі нуў сяб ру свае ста рыя рэ чы. За тым муж-

чы на пай шоў у кух ню і... па чаў га та ваць, па ве-

дам ляе УУС Брэсц ка га абл вы кан ка ма.

Але ўсё пай шло не так, як ён пла на ваў: 

«свя точ ны бан кет» «са пса ва ла» ма ці гас па-

да ра до ма, якая так не да рэ чы прый шла ад-

ве даць сы на. Жан чы на, уба чыў шы не зна ём-

 ца, які гас па да рыў у кух ні, па ча ла гуч на 

кры чаць. «Госць» спа ло хаў ся, вы ска чыў на 

двор, сеў на ве ла сі пед і з'е хаў.

Як ака за ла ся, ён на кі ра ваў ся ў цэнтр вёс-

 кі і там зу сім вы пад ко ва су стрэў свай го

сяб ра-па цяр пе ла га. Муж чы на пра па на ваў 

ад зна чыць цу доў ную су стрэ чу вы піў кай. Да 

та го ча су сцям не ла, і гас па дар не па знаў на 

зла мыс ні ку ўлас ныя рэ чы. Па куль апош ні 

быў у кра ме, вяс коў цу па тэ ле фа на ва ла ма-

ці, і ён па спя шаў да до му.

Укра дзе нае кан фіс ка ва на. След чы мі 

да дзе на пра ва вая ацэн ка дзе ян ням па да-

зро на га.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


