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«ЧА ЛА ВЕК ПА ВІ НЕН СПЯ ВАЦЬ!»

Вёс ка Сня дзін пад Пет ры-

ка вам зна хо дзіц ца на са мым 

бе ра зе Пры пя ці, і рэд ка ка лі ў 

час вяс но вых па во дак ва да не 

пад бі ра ец ца да са мых да моў. 

Сё ле та па вод ка так са ма на блі-

зі ла ся да на се ле на га пунк та, 

па пу жа ла пен сі я не раў, якіх тут 

боль шасць, на га да ла ім пра мі-

ну лыя бед ствы. Але спы ні ла ся, 

не пай шла ня зва ным гос цем у 

ха ты ды хля вы. І ўсё-ткі да са-

май ся рэ дзі ны мая Сня дзін быў 

ад рэ за ны ад свай го рай цэнт ра, 

па куль не за пра ца ваў па ром. 

Га лоў ная да ро га па-ра ней ша му 

за ста ец ца це раз Пры пяць.

— Ка лісь ці тут бы лі сель скі 

Са вет, саў гас, свая лес прам га-

саў ская пя кар ня, вуз ка ка лей ка, 

шко ла, ме ды цын ская ўста но ва, 

не каль кі крам, — мы жы лі ба га та, 

лі чы, пры ка му ніз ме, — з го на рам 

і ў той жа час з го рыч чу ў го ла се 

ка жуць вяс коў цы пра сваю ма-

лую ра дзі му. — Толь кі ця пер гэ та 

зра зу ме лі... А вяс но вая па вод ка 

вя лі кай бя ды не чы ніць — ва да 

пры хо дзіць і сы хо дзіць.

На ла вач цы ка ля до ма ну мар 

тры нац цаць, дзе жы ве ста рэй-

шы на вёс кі і са цы яль ны ра бот нік 

Ва лян ці на Кі ры ло віч, збі ра юц ца 

ад на вяс коў цы. Та кая вось за вя-

дзён ка, мож на ска заць, тра ды-

цыя — па ба чыц ца, па га ва рыць, 

па-су сед ку па пла кац ца. Ча сам і 

па спя ваць — ус пом ніць па лес-

кі фальк лор. Ця пер пен сі я не ры 

з не цярп лі вас цю ча ка юць ле та: у 

час школь ных ка ні ку лаў вёс ка, як 

у бы лыя ча сы, на поў ніц ца дзі ця-

чы мі га ла са мі.

Ана толь КЛЯ ШЧУК,

фо та аў та ра.

Больш здым каў і ві дэа 

гля дзі це на сай це zvіazda.by

СНЯ ДЗІН І СНЯ ДЗІН ЦЫСНЯ ДЗІН І СНЯ ДЗІН ЦЫ
Іван ШАЛ КО ВІЧ — 

мат рос на па ром най 
пе ра пра ве «Сня дзін».

Пен сі я нер ка 
Ні на ЗА НКЕ ВІЧ 
і яе тэх на ло гія 
вы рошч ван ня 
па мі до раў.

Ма рыя 
ДА МА СЕ ВІЧ — 

вы ка наў ца 
на род ных 

пе сень-ба лад.

Ста рас та вёс кі 
Ва лян ці на КІ РЫ ЛО ВІЧ 
(у цэнт ры) 
са сва і мі су се дзя мі.

Дзміт рый 
РУБ ЧЭЎ СКІ 
на ўлас ным 

трак та ры 
да па ма гае 

ад на вяс коў цам 
на сяў бе.


