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Пётр Мі хай ла віч — адзін 

са «ста ра жы лаў» Ла гой-

скай пош ты. Пра цуе тут з 

1992 го да. Спа чат ку быў 

прос та кі роў цам, а апош нія 

сем га доў — кі роў цам-паш-

тальё нам. Пры зна ец ца, што 

ад ра зу бы ло кры ху скла да на 

на ву чыц ца рас піс ваць га зе-

ты, а ас тат нія аба вяз кі лёг ка 

асво іў.

Пра фе сію муж чы на вы-

браў па пры кла дзе баць кі.

— Ён у саў га се пра ца ваў 

кі роў цам, — рас каз вае су-

раз моў нік. — Я з трох га доў 

з ім ез дзіў. Сад ка ж у вёс цы 

не бы ло, баць ка і браў мя не 

з са бой у ма шы ну. Там і па-

спіш, і па абе да еш. У да ро зе 

ўсё бы ло смач на: су ха ры кі, 

хлеб з са лам. Так і пры ву чыў-

ся. Брат мой так са ма кі роў-

цам стаў — мож на ска заць, 

ды нас тыя.

Сам Пётр Са евіч пас ля ар-

міі шэсць га доў пра ца ваў у 

Мін ску ў аў то бус ным пар ку. 

По тым улад ка ваў ся ў бу даў-

ні чую ар га ні за цыю. Але ка лі 

зра бі лі апе ра цыю на ру цэ і 

за ба ра ні лі па ды маць цяж кас-

ці, пе ра вёў ся на пош ту. Ча-

му пра мя няў ста лі цу на рай-

цэнтр? У Мін ску та ды не бы-

ло перс пек ты вы па бу да ваць 

ква тэ ру, да ва лі толь кі мес ца 

ў ін тэр на це. Пят ра Мі хай ла-

ві ча, які як раз ажа ніў ся, та кі 

ва ры янт не за да валь няў — з 

дзець мі бу дзе цес на. Вось і 

ку піў дом у Ла гой ску. Тым 

больш што гэ тыя мяс ці ны для 

яго род ныя: муж чы на ро дам 

з вёс кі Пру дзі шча Ла гой ска-

га ра ё на.

Служ бо вае «пе жо» ўжо 

за гру жа на — час ад праў ляц-

ца на марш рут. Сён ня гэ та 

26 вё сак, дзе трэ ба рас кі даць 

га зе ты, пе ра даць не каль кі 

ліс тоў і па сыл ку. Плюс яшчэ 

са браць у Ла гой ску ліс ты са 

скры няў і ў двух бан ках пры-

няць да ку мен та цыю. Уся го — 

133 кі ла мет ры. У не ка то рыя 

дні, ка лі трэ ба за ехаць у ад-

да ле ныя на се ле ныя пунк ты, 

кі ла мет раж мо жа да ся гаць 

і 160—170. Ра ней, каб аха-

піць гэ ты ўчас так, па трэб на 

бы ло пяць-шэсць «пе шых» 

паш таль ё наў, а ця пер спраў-

ля ец ца адзін на аў то. За тым, 

каб кі роў ца не ад хі ляў ся ад 

марш ру ту і не пра пус ціў ні-

вод на га ад ра са та, со чыць 

сіс тэ ма на ві га цыі.

У да ро зе лю бу ем ся пры-

ро дай на во кал. І кры ху зайз-

дрос цім паш таль ё ну: та кое 

ха раст во ба чыць што дзень!

— Ла гой шчы на — пры го-

жыя мяс ці ны, — па га джа ец ца 

з на мі за га рэ лы Пётр Мі хай-

ла віч. — А на ма ім па пя рэд нім 

марш ру це, дзе вёс кі Алеш ні-

кі, Мо ла дзі, яшчэ лепш: ад ны 

ўзгор кі. Там, да рэ чы, са мыя 

грыб ныя мяс ці ны. Ка лі се зон 

па чы на ец ца, не пра ехаць. 

Ма шын мо ра, усе з'ез ды на 

абод вух ба ках да ро гі за ня-

тыя.

Муж чы на за ўва жае: кож-

ная па ра го да ці ка вая па-

свой му. «Узім ку едзеш, гля-

неш на ўзбо чы ну — след на 

сне зе: нех та са звя роў прай-

шоў уно чы». У сля дах Пётр 

Мі хай ла віч раз бі ра ец ца — ён 

па ляў ні чы са ста жам. З ліс-

та па да і да кан ца сту дзе ня 

пра па дае ў ля сах. Жар туе, 

што па люе на ўсё, што бе гае. 

У асноў ным на зай ца, а ка лі 

ад кры ва ец ца за гон нае па ля-

ван не, то і на ла ся, ка ба на, 

ка зу лю.

Паш таль ён глу шыць ма-

шы ну. У не ка то рыя вёс кі, 

на прык лад Ма лі наў ку, ён за-

яз джае толь кі дзе ля ад ной 

га зе ты. Апус ка ем яе ў скры-

ню і ру шым да лей. Са мыя на-

пру жа ныя дні, па на зі ран нях 

муж чы ны, — се ра да і су бо та. 

У гэ ты час вы хо дзяць мно гія 

што тыд нё ві кі, та му раз вез ці 

прэ сы трэ ба ўдвая больш, 

чым звы чай на.

На па нэ лі аў то ля жаць ма-

лень кія па пер кі, зма ца ва ныя 

са шчэп кай. «Гэ та шпар га лач-

кі з пра дук та мі, — тлу ма чыць 

кі роў ца. — Я па пя рэд не за-

піс ваю, ка му якія та ва ры па-

трэб ны, каб на ступ ны раз 

пры вез ці. Звы чай на про сяць 

му ку, цу кар, алей, ма ка ро ну, 

кам бі корм для ку рэй. У мно гіх 

мой тэ ле фон за пі са ны — зво-

няць, за каз ва юць».

Лю дзі ўво гу ле пры вяз ва-

юц ца да паш таль ё на. Пётр 

Мі хай ла віч ус па мі нае, што, 

ка лі тры га ды та му яго пе ра-

вя лі на но вы марш рут, пен сія-

не ры з па пя рэд ня га ўчаст ка 

тэ ле фа на ва лі ў ад дзя лен не, 

пра сі лі вяр нуць іх кі роў цу.

У вёс цы Зя лё ны Сад, ка лі 

па ды хо дзім да ад на го з да-

моў, пер шым нас за ўва жае 

са ба ка. Ус кок вае на буд ку і 

су стра кае гуч ным брэ хам.

— Ма лай чы на, хлеб ад-

пра цоў вае, — усмі ха ец ца 

Пётр Мі хай ла віч.

Па чуў шы нас, з ага ро да па-

каз ва ец ца гас па ды ня. Сён ня 

для яе толь кі га зе та. Але Ла-

ры са Паў ла ва рас каз вае, што 

ў дзень, ка лі атрым лі вае пен-

сію, ад ра зу ж аплач вае праз 

пош ту ка му наль ныя па слу гі, 

час та за каз вае та ва ры.

— Праль ны па ра шок, цу-

кар, — пе ра лі чае жан чы на. — 

У нас тут ма га зі на ня ма, толь-

кі аў та кра ма пры яз джае.

— А на по шце не ка то-

рыя пра дук ты на ват тан-

ней шыя, — да дае муж чы на. 

І ўспа мі нае, як на мі ну лым 

марш ру це за жні вень дзве то-

ны цук ру пра даў: — Яго шмат 

бра лі на пад корм ку пчо лам. 

У той мяс цо вас ці іх мно гія 

тры ма юць, па 30—40 вул ляў 

на па се ках ста іць.

Да лей едзем пе ра даць 

па ру ліс тоў. Ад на му муж чы-

ну — па ве дам лен не з ра бо-

ты, ін ша му — ад на та ры у са. 

І зноў за руль.

— Ця пер да ро га нар-

маль ная, а ўзім ку і ўво сень 

па вёс ках скла да на бы вае 

пра ехаць, — пры зна ец ца кі-

роў ца. — Ка лі «Хаў ер» быў, 

да ад на го ся ла два тыд ні 

да брац ца не мог. Па мя таю, 

ка лі да ро гу на рэш це па чыс-

ці лі, гур бы на ўзбо чы нах бы лі 

вы шэй шыя за ма шы ну. Доб-

ра, баб ка ў той вёс цы яшчэ 

ра ней на ку пі ла му кі і алею. 

Хле ба ўжо не за ста ло ся ў яе, 

ад ны блі ны ела. Ра да ва ла ся 

май му пры ез ду, на ўся ля кі 

вы па дак на бра ла пра дук таў 

па бо лей.

На ра бо це Пётр Мі хай ла-

віч з ся мі ра ні цы да ча ты рох 

дня. А па ве ча рах і на вы-

хад ныя звы чай на пра цуе на 

пры ся дзіб ным участ ку: як-ні-

як 12 со так зям лі. У мі ну лую 

ня дзе лю вось дзьму хаў цо вы 

се на кос на цэ лы дзень быў. 

Жон ка паш таль ё на — бы-

лы дыс пет чар МНС — ужо 

на пен сіі. «Як на ра дзіў-

ся ўну чак, дык яна ад ра зу 

пай шла на за слу жа ны ад-

па чы нак», — смя ец ца Пётр 

Мі хай ла віч.

Ён уво гу ле шмат усмі ха ец-

ца. Быц цам і не стам ля ец ца 

за дзень за ру лём.

— За столь кі га доў пры-

вык. Ужо хут ка ме му а ры 

мож на пі саць: 40 га доў да ро-

га пе рад ва чы ма. Бу дзе што 

на пен сіі ўспом ніць.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

Ла гой скі раён



На ві ныНа ві ны  

Спа бор ніц тва 
бу ду чых паш таль ё наў

У Мін ску прай шоў VІІІ кон курс пра фе сій на га 

май стэр ства ся род на ву чэн цаў па спе цы яль нас-

ці «Паш то вая су вязь». Во сем ка ман даў з усёй 

кра і ны спа бор ні ча лі за зван не най леп шай.

У пер шы дзень жу ры пра вя ра ла тэ а рэ тыч ныя ве-

ды і прак тыч ныя на вы кі бу ду чых ра бот ні каў су вя зі. 

Кан кур сан там трэ ба бы ло ад ка заць на пы тан ні па 

спе цы яль нас ці і вы ка наць не каль кі паш то вых апе ра-

цый. На прык лад, апра ца ваць ува ход ную пісь мо вую 

ка рэс пан дэн цыю, пры няць за каз ное пісь мо з па ве-

дам лен нем аб уру чэн ні і пісь мо з аб' яў ле най вар тас-

цю. На дру гі дзень на ву чэн цы ўдзель ні ча лі ў вік та ры не 

і па каз ва лі ві зі тоў кі ка ман даў і да маш няе за дан не, 

пры све ча нае Го ду ма лой ра дзі мы. Акра мя гэ та га, 

жу ры ацэнь ва ла фір ма вы стыль кас цю маў.

У вы ні ку трэ цяе мес ца за ня ла ка ман да Брэсц ка га 

дзяр жаў на га ка ле джа су вя зі, дру гое — на ву чэн цы 

Мінск ага дзяр жаў на га ка ле джа сфе ры аб слу гоў ван-

ня. Пер шы мі ста лі сту дэн ты Ві цеб ска га фі лі яла Бе-

ла рус кай дзяр жаў най ака дэ міі су вя зі — Ка ця ры на 

Ар жа ноў ская, Ула дзі мір Кар паў і Ка ця ры на Со ба ле ва. 

У на ступ ным го дзе ме на ві та Ві цебск бу дзе пры маць 

кон курс пра фе сій на га май стэр ства.

Чый мост най леп шы?
З 9 мая да 9 ве рас ня пра хо дзіць кон курс на 

най леп шую мар ку, вы пу шча ную па пра гра ме 

«Еў ро па». Яго пра во дзіць Аса цы я цыя дзяр жаў-

ных паш то вых апе ра та раў Еў ро пы (PostEurop). 

Тэ ма гэ та га го да — «Мас ты».

На кон кур се прад стаў ле на і мар ка, вы да дзе ная 

Мі ніс тэр ствам су вя зі і ін фар ма ты за цыі Бе ла ру сі. На 

ёй — вы ява мос та да Вост ра ва Муж нас ці і Жа лю на 

ра цэ Свіс лач.

Пра га ла са ваць за на шу мар ку мо жа лю бы ах вот ны. 

Для гэ тага не аб ход на зай сці на сайт www.posteurop.

org/europa2018, за поў ніць ка рот кую ан ке ту і ад даць 

свой го лас за ай чын ную паш то вую мі ні я цю ру.

Вес тач кі ма лой ра дзі ме
Бел пош та пра вя ла для школь ні каў се рыю май-

стар-кла саў па вы ра бе паш тоў кі «Ма лая ра дзі-

ма». У кан цы мая ра бот ні кі прад пры ем ства па-

бы ва лі ў гім на зі ях №№ 37, 38 і 74. Дру гак лас ні-

кам і трэ ця клас ні кам рас ка за лі пра не ка то рыя 

пры ёмы па этап на га ства рэн ня вы явы. Дзе ці 

на ма ля ва лі сваю ма лень кую ра дзі му і пад пі са лі 

паш тоў кі род ным і бліз кім. Гэ тыя вес тач кі пош-

та да ста віць ад ра са там бяс плат на.

Пад час май стар-кла саў дзе ці па каз ва лі свае ка лек-

цыі ма рак і паш то вак. На прык лад, трэ ця клас нік 38-й 

гім на зіі Ан тон Ле мя шэў скі ў пост кро сін гу не на ві чок. 

Ся род кар так, якія са браў хлоп чык, ёсць эк зэмп ля ры з 

Ні дэр лан даў, Ра сіі, ЗША, Тай ва ня. Для Ан то на пе ра піс-

ка — гэ та маг чы масць за ма ца ваць ве ды па анг лій скай 

мо ве. Яго ад на клас нік Мац вей Аб ра шын па хва ліў ся 

вя лі кай ка лек цы яй ма рак — у ёй ка ля 300 адзі нак. Та кі 

па да ру нак яму зра біў дзя ду ля, які ўсё жыц цё за хап ляў ся 

фі ла тэ лі яй і не вяр таў ся з па да рож жаў без но вых мі ні я-

цюр. А Аляк сей Ар лоў у гэ тым на ву чаль ным го дзе на ват 

аба ра ніў на ву ко ва-да след чую ра бо ту на тэ му «Паш тоў кі 

цёп лае пры ві тан не». Хлоп чык вы ра шыў да ве дац ца, на-

коль кі па пу ляр ная паш тоў ка як сро дак зно сін ся род яго 

ад на го дак, якія эмо цыі ад чу ва юць яе атры маль ні кі.

Ме ра пры ем ствы бы лі ар га ні за ва ны ў рам ках пра-

ек та «Паш то вая аду ка ва насць», які на кі ра ва ны на ін-

фар ма ван не на ву чэн цаў аб па слу гах пош ты, пост кро-

сін гу, пра віль ным ад ра са ван ні ў гуль ня вой фор ме.

Прык лад для ін шых
У Ма гі лё ве на зва лі прад пры ем ствы, якія бу дуць 

за не се ны на аб лас ную Дош ку го на ру па вы ні ках 

ра бо ты за 2017 год. Ся род ар га ні за цый, што 

да сяг ну лі най леп шых па каз чы каў у сва ёй дзей-

нас ці, — Ма гі лёў скі фі лі ял Бел пош ты.

Пад час уру чэн ня па свед чан ня стар шы ня Ма гі лёў-

ска га абл вы кан ка ма Ула дзі мір Да ма неў скі ад зна чыў, 

што пос пе хі пе ра мож цаў — прык лад для ўсіх ас тат ніх. 

«Гэ та лю дзі, якія ад да юць кра і не свае ве ды, умен ні і 

лю боў», — пад агуль ніў ён.

Да рэ чы, на Го мель шчы не на Дош ку го на ру як най-

леп шы паш то вы аб' ект за не се ны Ра га чоў скі ра ён ны 

ву зел су вя зі, а на Брэст чы не — Лу ні нец кі.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ



На марш ру цеНа марш ру це  

АДЗІН ЗА ПЯ ЦЯ РЫХ
Коль кі вё сак за дзень мо жа аб слу жыць мо та да стаў ка?

Ра ней, каб аха піць гэ ты 
ўчас так, па трэб на бы ло 
пяць-шэсць «пе шых» 
паш таль ё наў, а ця пер 
спраў ля ец ца адзін 
на аў то.

Спецпраект газеты «Звязда» сумесна з РУП «Белпошта»

Звы чай на паш таль ё ны аб хо дзяць марш рут пеш шу ці 

аб' яз джа юць на ве ла сі пе дзе. Але ў сель скай мяс цо вас-

ці ку ды зруч ней пе ра соў вац ца на ма шы не: па-пер шае, 

адзін ра бот нік мо жа аха піць больш на се ле ных пунк-

таў, па-дру гое, пра сцей да стаў ляць та ва ры (усё ж та кі 

ба гаж нік аў то змя шчае больш, чым сум ка). Ме на ві та 

та му пош та раз ві вае мо та да стаў ку. На прык лад, у Ла-

гой скім ра ё не та кі від аб слу гоў ван ня пра цуе на трох 

марш ру тах. Мы пра еха лі ся ра зам з ра бот ні кам ад дзя-

лен ня Пят ром СА ЕВІ ЧАМ і па гля дзе лі, коль кі мож на 

па спець за дзень.

У не ка то рыя вёс кі за яз джа ем дзе ля ад ной га зе ты.

Пётр СА ЕВІЧ уру чае ліст мяс цо вай жы хар цы.

Ла ры са ПАЎ ЛА ВА з вёс кі 
Зя лё ны Сад аплач вае праз 

пош ту «ка му нал ку» і за каз вае 
праль ны па ра шок.

Цу кар — адзін з са мых за па тра ба ва ных та ва раў на вёс цы.


