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Дня мі ў на шым мяс-
тэч ку ад бы ла ся вя лі-
кая па дзея — ад кры-
ла ся но вая царк ва 
Свя ці це ля Мі ка лая 
Цу да твор ца.

Асвя ціў храм і но выя 
зва ны Ула ды ка Ан то ній, 
епіс кап Слуц кі і Са лі гор-
скі. У на ба жэн стве пры-
ма ла ўдзел ду ха вен ства з 
Ка пыль ска га і Са лі гор ска-
га бла га чын ня, а так са ма 
з Мін ска.

Ула ды ка Ан то ній па дзя-
ка ваў усім пры ха джа нам 
за вя лі кую пра цу, якую яны ўкла лі ў 
бу даў ніц тва но ва га хра ма, і асоб ным з 
іх уру чыў уз на га ро ды. У пры ват нас ці, 
на ста я цель пры хо да Мі ха іл Мард ві наў 
уда сто е ны ме да ля Кі ры лы Ту раў ска га, 
а ма туш ка і рэ гент хо ру Але на Мард ві-
на ва атры ма ла ме даль Свя то га кня зя 
Ула дзі мі ра.

Пас ля на ба жэн ства Ула ды ка Ан то ній 
на ве даў му зей Кузь мы Чор на га. Эк скур-
сія ў ім за вяр шы ла ся не вя лі кай па ста-
ноў кай на рэ лі гій ную тэ му, узя тую з кні гі 
«Дзе цям пра пра ва слаў ную ве ру».

Люд мі ла НІ ЖЭ ВІЧ,
жы хар ка аг ра га рад ка Цім ка ві чы,

Ка пыль скі ра ён
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Як да сту кац ца да 
дзі ця чых сэр цаў? 
Як зра біць жыц цё 
сель скіх школь ні-
каў больш яск ра-
вым, паў на цэн ным, 
змяс тоў ным? Над 
гэ тым мы пра цу ем 
даў но, ад кры ва-
ючы но выя фор мы 
баў лен ня воль на га 
ча су. Гэ ты год так-
са ма стаў ад мет-
ным: у нас з'я ві ла-
ся школь нае ляс-
ніц тва.

Але спа чат ку ад мі ніст ра цыя На ва-
груд ска га ляс га са пра па на ва ла нам 
пра вес ці эк скур сію па тэ ры то рыі іх 
гас па дар кі. Ах вот ных на бра ла ся больш 
за 20 ча ла век, хоць на двор'е не зу сім 
спры я ла. Ад ра зу дзе ці тра пі лі ў пі том-
нік, дзе ўба чы лі зу сім ма лень кія, кво-
лыя елач кі, якія толь кі-толь кі на бі ра лі 
моц — так бы мо віць, дрэў цы «ясель най 
гру пы». «Ха це ла ся да кра нуц ца да гэ-
тай пры га жос ці, ха це ла ся да па маг чы 
ім вы рас ці!» — ка за ла ад на з удзель ніц 
эк скур сіі.

За тым мы пе рай шлі ў зо ну ма ла дой 
па сад кі, дзе дрэў цы па кры се на бі ра лі 
моц, дзе га лін кі са мых жва вых ела чак з 
зайз дрос ным ім пэ там імк ну лі ся ўвысь.

Ну а да лей...
Да лей нас су стрэў 

«вя лі ка ўзрос та вы» ель-
нік, дзе по бач з ве ліч чу 
да рос лых дрэў ха це ла ся 
прос та па маў чаць.

Зда ва ла ся б, а што 
тут та ко га? Звы чай ная 
па езд ка ў звы чай ны ляс-
гас, у яло вы лес... Але ж і 
нам, да рос лым, і на шым 
дзе цям так час та не ха-
пае ме на ві та звы чай на-
га, ча ла ве ча га. Дзе ці 
па на зі ра лі за рос там 
дрэў — ад на ра джэн ня 

да ста лас ці. Яны, спа дзя ю ся, зра зу ме лі, 
якой важ най спра вай зай ма юц ца лю дзі, 
што пра цу юць у ляс га се.

Ця пер мы з па двое ным жа дан нем 
бу дзем удзель ні чаць у ак цы ях «Наш 
лес» па доб ра ўпа рад ка ван ні ляс ных 
на са джэн няў і «Па са дзі дрэ ва», ця пер 
у нас з'я віц ца яшчэ больш кар му шак 
і шпа коў няў... І ня хай на шы ме ра пры-
ем ствы ка мусь ці зда дуц ца прос ты мі 
і не муд ра ге ліс ты мі — ме на ві та яны 
без ліш ніх слоў кра на юць дзі ця чыя 
ду шы.

Ак са на ЗА СА ДЗІН СКАЯ,
на мес нік ды рэк та ра па вы ха ваў чай 

ра бо це Пят рэ віц ка га дзі ця ча га са да-
ся рэд няй шко лы На ва груд ска га ра ё на 
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Сваё 145-год дзе хут ка ад зна чыць 
на ша Ма шчон ская шко ла, якая 
80 га доў та му ста ла ся рэд няй. 
А вось ці бу дуць у яе ін шыя юбі леі 
і круг лыя да ты, па куль пы тан не.

Ця пер у гэ тай шко ле ву чыц ца больш 
за 70 дзя цей. Пры клад на столь кі ж за-
ста нец ца ў най блі жэй шыя га ды. Шко ла 
па спя хо ва прай шла акрэ ды та цыю, вуч ні 
з го ду ў год ста но вяц ца пе ра мож ца мі 
ра ён ных алім пі яд і спар тыў ных спа бор-
ніц тваў, на роў ных з га рад скі мі ад на год-
ка мі зда юць эк за ме ны пры па ступ лен ні 
ў на ву чаль ныя ўста но вы. І тым не менш 
над шко лай на віс ла па гро за за крыц ця. 
Вуч няў збі ра юц ца ва зіць за во сем кі ла-
мет раў у аг ра га ра док Ход цы.

Ця пер там, у дзі ця чым сад ку — ба-
за вай шко ле, ву чыц ца кры ху больш 
за 50 вуч няў. Школь ні кі з на ва коль ных 
вё сак, як не ка лі іх баць кі, ужо не пер шы 
год хо дзяць у на шу, Ма шчон скую, бо 
Ход цаў ская не ме ла і не мае ста ту су ся-
рэд няй. І гэ та не вы пад ко ва — Ма шчон-
ская шко ла і та ды, і ця пер геа гра фіч на 
раз ме шча на так, што ва кол яе кан цэнт-
ру юц ца най боль шыя вёс кі рэ гі ё на. Та му 
яе і аб ра лі асноў най.

— Ка лі за кры юць на шу шко лу, — 
лі чыць яе ды рэк тар Вік тар Паў ла віч 
КУ ЧЫН СКІ, — то для са праўд на га ад-
ра джэн ня аг ра га рад ка Бе лая Лі па перс-
пек тыў бу дзе знач на менш.

Згод ны з ім і баць кі вуч няў, бы лыя 
вы пуск ні кі, якія з го рыч чу аб мяр коў ва-
юць та кую не вя сё лую перс пек ты ву на 
сай це «Ад на клас ні кі», дзе іс нуе гру па 
«Ма шчон ская шко ла — шлях да ве даў». 
Яна аб' яд ноў вае шмат зем ля коў, рас кі-
да ных па роз ных кут ках на шай кра і ны і 
бы ло га Са вец ка га Са ю за.

Да рэ чы, для іх род ная шко ла не 
толь кі на сталь гіч ны ўспа мін, але і мес ца 
па ста ян ных су стрэч ад на клас ні каў, якія 
не ба чы лі адзін ад на го дзя сят кі га доў. 
Яны ўдзяч ныя ка лек ты ву пе да го гаў, 
якія па мя та юць пра іх і пры ма юць гэ так 
жа гас цін на, як у да лё кім дзя цін стве. Са 
свай го бо ку і вы пуск ні кі па маг чы мас-
ці імк нуц ца да па ма гаць род най шко ле. 
Вя до ма ж, з на дзе яй, што яна бу дзе 
жыць яшчэ доў гія га ды.

...На ад ной з ня даў ніх су стрэч пры сут-
ні ча лі вуч ні, якія скон чы лі яе 50 і больш 
га доў та му. Ха це ла ся б спа дзя вац ца, што 
і ця пе раш нія вуч ні бу дуць мець маг чы-
масць са брац ца ў шко ле на яе 200-га до-
вым юбі леі. Што цал кам маг чы ма, ка лі, 
пры ма ю чы ра шэн не аб ска ра чэн ні коль-
кас ці ўста ноў аду ка цыі, ад каз ныя асо бы 
ўлі чаць не толь кі эка на міч ны бок праб ле-
мы, але і мно гае ін шае.

Аляк сандр ПІС КУ НОЎ, член Са ю-
за пісь мен ні каў Бе ла ру сі, вы пуск нік,
Сен нен скі раён
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Ча ла век — ча ла ве куЧа ла век — ча ла ве ку  ��

ПА-РА НЕЙ ША МУ 
Ў СТРАІ...

Не так даў но лёс 
звёў мя не з ура чом, 
які ўпер шы ню ў на-
шай кра і не зра біў 
ад кры тую апе ра-
цыю на сэр цы. Бы ло 
гэ та ў Круп ках, дзе 
ў да лё кім 1962 го дзе 
Мі ка лай Мі ка ла е віч 
ШЧА ЦІ НІН пра ца ваў 
хі рур гам, на мес ні-
кам га лоў на га ўра ча 
ра ён най баль ні цы.

Не як па во се ні ту ды пры вез лі дзе вя ці-
клас ні ка з аг ня стрэль ным ра нен нем. Трэ ба 
бы ло тэр мі но ва вы ра шаць, што ра біць, як 
ра та ваць...

У той час сту дэн таў ме ды цын ска га ін сты-
ту та ву чы лі: да кра неш ся да сэр ца — ста неш 
за бой цам, тым больш — ва ўмо вах ра ён най 
баль ні цы... А да ўся го род ныя пад лет ка ска-
за лі ня праў ду: быц цам ён сам і вы пад ко ва 
стрэ ліў у ся бе. Толь кі праз шмат га доў вы-
свет лі ла ся, што ў юна ка стра ля лі... На той жа 
мо мант вель мі важ на бы ло ве даць на пра мак 
ку лі ў сэр цы, яе раз мя шчэн не...

На на ра дзе ка ле гі вы каз ва лі роз ныя мер-
ка ван ні. Ад ны па пя рэдж ва лі: «Не бя ры ся, бо 
да бром гэ та не скон чыц ца», ін шыя (іх бы ла 
боль шасць) пад тры ма лі ра шэн не Мі ка лая 
Мі ка ла е ві ча дзей ні чаць. Аб гэ тым жа на ка-
ле нях ма лі ла ма ці пад лет ка...

Скон чы ла ся ўсё доб ра: сын за стаў ся жыць. 
Хі рург за вы со кае пра фе сій нае май стэр ства 
быў уз на га ро джа ны Га на ро вай гра ма тай 
Мінска га аб лас но га ад дзе ла ахо вы зда роўя 
і аб ка ма праф са юзаў ме ды цын скіх ра бот ні-
каў. Да та го ж вы дат на пра ве дзе ная апе ра-
цыя ад кры ла Мі ка лаю Мі ка ла е ві чу да ро гу ў 
ас пі ран ту ру: ён па сту піў на ка фед ру агуль най 
хі рур гіі Мінск ага ме ды цын ска га ін сты ту та. 
Ра зам з ка ле га мі зай маў ся рэ кан струк цый-
най і ад наў лен чай хі рур гі яй. У 1966 го дзе ра-
зам з су пра цоў ні ка мі рых та ваў і ўдзель ні чаў 
у ІV Усе са юз най кан фе рэн цыі, пры све ча най пе-
ра са дцы ор га наў і тка нак. На фо ру ме вы сту піў 
з на ву ко вай ра бо тай «Пра фе сій ныя ас пек ты 
хі рур гіч най дэ ан та ло гіі», пра во дзіў апе ра цыі, 
пла на выя кан суль та цыі, аў тар больш як 80 на-
ву ко вых ра бот.

Ця пер Мі ка лай Мі ка ла е віч пра цуе ан гі я хі-
рур гам у Мін скім кан суль та цый на-ды яг нас-
тыч ным цэнт ры, пра во дзіць кан суль та цыі для 
ўра чоў — хі рур гаў і не ўро ла гаў па лі клі нік ста-
лі цы па за хвор ван нях вен і ар тэ рый, вя дзе 
пры ём. Цу доў на вы гля дае: ад кры ты, заў сё ды 
з гу ма рам і ўсмеш кай. У воль ны час, як пры-
зна ец ца, за хап ля ец ца лі та ра ту рай, аса біс та 
ве даў Ула дзі мі ра Ка рат ке ві ча.

...Ня даў на Мі ка лай Мі ка ла е віч ад зна чыў 
80-га до вы юбі лей, і праз лю бі мую «Звяз ду» я 
ха чу па жа даць ша ноў на му док та ру зда роўя, 
ак тыў на га даў га лец ця і плён най пра цы!

Вік то рыя АЛЯК САНД РА ВА,
г. Мінск.

«УС ПОМ НІМ МЫ — 
УС ПОМ НЯЦЬ НАС»

...Ка лі ёсць та кая маг чы масць, хоць 
раз на ты дзень ды ста ра юся прай сці 
па сва ёй род най ву лі цы, па гля дзець 
на бу ды нак шко лы.

Страш на ўспом ніць, але па рог яе я пе-
ра сту піў у 1954 го дзе! Даў но, зда ва ла ся б, 
але і сён ня пом ню сва іх ад на клас ні каў, сва іх 
на стаў ні каў. Адзін з іх, Ула дзі мір Іг на та віч 
Ля пёш кін, вы кла даў у нас род ную мо ву і лі-
та ра ту ру, усім, ка го ці ка ві ла пры го жае пісь-
мен ства, чы таў вер шы — у тым лі ку свае. 
Трэ ба ска заць, што быў ён не ама та рам, а 
са праўд ным паэ там — аў та рам мно гіх збор-
ні каў. Да гэ туль у па мя ці яго рад кі пра сяб роў, 
пра лю дзей свай го па ка лен ня:

Ні хто з нас не му ціў ва ды,
Ні хто не за слу жыў да ко ру,
І за пра жы тыя га ды
Нам ані кро пель кі не со рам.
Гэ та са праў ды так: наш Ула дзі мір Іг на та-

віч быў по тым ды рэк та рам ста ліч ных школ 
№2 і 23, За слу жа ным на стаў ні кам БССР, уз-
на чаль ваў вы да вец тва «На род ная асве та».

У па мя ці яшчэ і тое, што гэ ты ча ла век 
за свае ўлас ныя гро шы па ста віў пом нік ад-
на вяс коў цам, якія за гі ну лі ў га ды Вя лі кай 
Ай чын най вай ны.

...Па куль жы вём, нель га, па-мой му, за бы-
ваць пра тых, ка го бо лей ня ма. Як той ка заў, 
ус пом нім мы — ус пом няць, маг чы ма, і нас?

Ула дзі мір ГО ЛУ БЕЎ,
г. Мінск
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За ча пі лаЗа ча пі ла  ��

Н. ЗІ ГУ ЛЯ. 
«Го рад 
на скры жа ван ні 
да рог і эпох» («Звяз да» ад 26 ліс та па да)

— Вель мі доб ра, што га зе та ад соч вае вы ка-
нан не дзярж пра гра мы ў рай цэнт рах воб лас ці. А 
ўліч ва ю чы, што та кі агляд ро біц ца пры да па мо зе 
Ма гі лёў ска га абл вы кан ка ма, хо чац ца па ра іць, каб 
вы кан ка мы ін шых аб лас цей бра лі та кі во пыт на 
ўзбра ен не. Бо час та атрым лі ва ец ца, што за кон 
іс нуе, а на спра ве ні чо га не ро біц ца. Тут бач на, 
што ра бо та, мо жа, і не та кі мі вя лі кімі тэм па мі, але 
ж вя дзец ца. Вель мі ка рыс ным для мя не ста ла і 
зна ём ства з ней кі мі ад мет ны мі асаб лі вас ця мі га-
ра доў ра ён на га пад па рад ка ван ня. Па не вя ліч кіх 
за ма лёў ках мож на ў цэ лым уя віць жыц цё кан крэт-
на га на се ле на га пунк та. Лі чу пра ект га зе ты вель-
мі па зна валь ным, і не толь кі для ін вес та раў. Так 
тры маць! А яшчэ аба вяз ко ва з'ез джу ў Кры чаў на 
Па цём кін скія за ба вы. Ці ка ва па гля дзець на тое 
мес ца, дзе гу ля ла са ма ім пе ра тры ца.

Іван За каб лу каў, Ві цеб ская вобласць.

С. БА РЫ СЕН КА. 
«Што ад бі рае ў на шых муж чын 
10 га доў жыц ця?» («Звяз да» ад 30 ліс та па да)

— Зна ё мы ўрач-уро лаг рас ка заў не як пра ад на го 
па цы ен та... Бы ло та му глы бо ка за сем дзе сят пяць. 
Прый шоў на пры ём ды мо ліць: «Дай це што-не будзь... 
мо жа, сэр ца і не вы тры мае, але ж ха чу яшчэ хоць 
раз у раі з жан чы най па бы ваць, па куль не па мёр...» 
А тут вы свят ля ец ца, што ў нас ужо ў пяць дзя сят 
па ло ва муж чын для гэ та га не зу сім пры дат ныя. І ні 
ўро лаг, ні ві яг ра ім не па трэб ныя. Мож на бы ло б іх 
па шка да ваць, але ж з яко га пе ра па ло ху? Са мі ся бе 
да вод зяць, што дня ро бяць усё маг чы мае, каб не 
за тры мац ца на гэ тым све це. Ды і на огул! Азір ні це ся 
на во кал: коль кі не да гле джа ных, не пры бра ных, па-
цёр тых, без гус тоў ных... Муж чы ны су час ныя на ват ад 
ка ры е су ся бе аба ра ніць не мо гуць, што ўжо ка заць 
пра ін шыя вы пра ба ван ні... Што ж ра біць нам, жан чы-
нам, якія жа да юць жыць доў га ды... якас на? Мы ж у 
пяць дзя сят яшчэ... ого-го! Цу ке рач кі! А тут...

Святлана, г. Мінск.

С. ЯС КЕ ВІЧ. 
«У са ба кі во чы па зы чыў шы» 
(«Звяз да» ад 1 снеж ня)

— Пра чы та ла і гор ка па смя я ла ся: гэ та ж трэ ба, 
якія ў лю дзей праб ле мы бы ва юць — са ба ку ўкра лі 
за дзве ты ся чы до ла раў. Тут ду ма еш, як да зар пла-
ты да цяг нуць, а по тым, атры маў шы яе, за пла ціць 
за ка му наль ныя па слу гі, ад даць част ку дзе цям-
сту дэн там і ся дзець да лей, на ват не да зва ля ю чы 
са бе ма рыць пра но вае па лі то ці бо ты.

А ка лі сур' ёз на, я на мес цы су пра цоў ні каў мі лі цыі 
пра па жу не шу ка ла б. Ка лі ў гра ма дзян кі ёсць гро-
шы на та кія жы выя цац кі, то ня хай бы яна най ма ла 
пры ват на га дэ тэк ты ва шу каць тое, што згу бі ла па 
дур но це. А мі лі цэй скія сі лы лепш бы за дзей ні чаць 
на ін шае. Ну, на прык лад, з на ступ лен нем зі мы горш 
ста но віц ца на шым адзі но кім ста рым у вёс ках. Дзе ці 
ра дзей пры яз джа юць, а злыд ні, га то выя па жы віц ца 
дар мо вым, не дрэм люць. Ды і ў го ра дзе ха пае та кіх 
лю дзей, якім па трэб ная аба ро на ад злых сва я коў, ад 
прай дзі све таў, што вы да юць ся бе за са цы яль ных і 
ме ды цын скіх ра бот ні каў. І ка лі яны ўба чаць, што тут 
час та бы ва юць лю дзі ў фор ме, то ліш ні раз па ду ма-
юць, ці вар та ры зы ка ваць.

Ма рыя С, г. Кобрын.

Н. НІ КА ЛА Е ВА. 
«Па ка лен не «гугл» («Звяз да» ад 27 ліс та па да)

— Вы пі ша це: «Су час ная аду ка цыя бу ду ец ца не ва-
кол фі гу ры настаyніка, а ва кол фі гу ры вуч ня. Пе да гог 
перастаў быць адзі най кры ні цай ін фар ма цыі ў кла се, а 
вуч ні больш не з'яў ля юц ца па сіў ны мі слу ха ча мі. У гэ-
тай сі ту а цыі па тра бу ец ца ўмен не не толь кі яе зда быць, 
але і асэн са ваць, і кры тыч на аца ніць. Атрым лі ва ю чы 
но вую пор цыю ін фар ма цыі, вуч ні па він ны на ву чыц ца 
раз гля даць яе з роз ных па зі цый, ра біць вы сно вы ад-
нос на яе дак лад нас ці і каш тоў нас ці».

Я не ма гу па га дзіц ца з гэ тым сю жэ там. Пач нем 
з кан ца. Спра ва ў тым, што ву чань здоль ны яе (ін-
фар ма цыю) не толь кі зда быць, але і асэн са ваць, і 
кры тыч на аца ніць , ка лі ва ло дае кры тэ ры я мі ад па-
вед най ацэн кі. А гэ тыя кры тэ рыі ён мо жа на быць 
толь кі ў пра цэ се за сва ен ня пэў ных тэ а рэ тыч ных 
ве даў. Але на ша Мі ніс тэр ства аду ка цыі ўзя ло курс 
на вы мы ван не тэ о рыі з на ву чаль на га пра цэ су, гэ та 
па-пер шае. Па-дру гое, нель га ба чыць у пе да го гу 
толь кі сро дак прад стаў лен ня і пе ра да чы ін фар-
ма цыі. Яго ро ля — у пе ра ўтва рэн ні ін фар ма цыі ў 
ве ды вуч няў (у зра зу ме лую ім ін фар ма цыю), бо са-
ма стой на вуч ням спра віц ца з гэ тай за да чай вой як 
цяж ка! Па-трэ цяе, ін фар ма цыю трэ ба раз гля даць 
не з «роз ных па зі цый», а ў свят ле за свед ча ных (як 
гэ та ро біц ца ў доб рых пад руч ні ках), праў дзі вых па-
зі цый. А ўво гу ле, я з за да валь нен нем чы таю ва шы 
ма тэ ры я лы. Але асця рож ней на па ва ро тах!

Пра фе сар Ула дзі мір Бяр коў, 
Рэс пуб лі кан скі ін сты тут вы шэй шай шко лы

�

Сі ту а цыяСі ту а цыя  �� Не толь кі на сталь гія
Быць ці не быць 200-га до ва му юбі лею шко лы?

Да кра нан неДа кра нан не  ��

Фо та На тал лі ЮШ КЕ ВІЧ.

Лю боў без ліш ніх слоў
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Доб рая на ві наДоб рая на ві на  ��

ЯШЧЭ НА АДЗІН ХРАМ БОЛЬШ!


