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— Я ўжо шмат га доў адзі но кі. 

Ра ней у мя не бы ло два сяб ры — тэ-

ле ві зар і кні га. Я ўруч ную скла даў 

кар та тэ ку лі та ра ту ры па гіс та рыч-

ных па дзе ях (на прык лад, што бы-

ло на пі са на пра ча сы праў лен ня 

Ка ця ры ны, Пят ра Пер ша га). Але 

з уз рос там па чаў слеп нуць. І мне 

да вя ло ся рас стац ца і з кні гай, і з тэ-

ле ві за рам. І тут да мя не ў да ма фон 

па зва ніў ма ла ды ча ла век... І я быў 

бы за да во ле ны, каб праз не ка то ры 

час мне па тэ ле фа на ва ла не каль кі 

та кіх ва лан цё раў, люб лю гу та рыць 

з мо лад дзю. Ма гу рас ка заць і пра 

вай ну...

Ба рыс За блоц кі — адзін з па-

да печ ных пра ек та «Да ступ ная ме-

ды цын ская да па мо га і до гляд», у 

ме жах яко га ва лан цё ры на вед ва-

юць лю дзей ва ен на га па ка лен ня. 

З гэ тым дзя ду лем не за су му еш. 

Ба рыс Мі хай ла віч не толь кі ці ка-

віц ца гіс то ры яй і мо жа шмат чым 

па дзя ліц ца. Ураж вае яго ап ты мізм 

і па чуц цё гу ма ру. Знай шла ся ў яго 

і на ва год няя гіс то рыя. Ён ус пом ніў, 

як він ша ваў сва іх ка лег у кас цю ме 

Дзе да Ма ро за, а адзін ду жа моц ны 

дзя цюк згроб яго, па са дзіў на стол 

і за пхнуў у рот цу кер ку ра зам з ба-

ра дой ды ву са мі. Дзя ду ля Ма роз 

та ды ледзь уцёк.

Ба рыс Мі хай ла віч бяс кон ца жар-

туе і на ват са сва іх хва роб мо жа 

па кпіць. Маў ляў, во чы пад вод зяць, 

увя заў ся ён раз за жан чы най, усё 

вер ша мі сы паў, а па ды шоў блі жэй, 

раз гле дзеў, што гэ та хло пец, аж но 

за сму ціў ся, што да рэм на рас пі наў-

ся...

Мак сім Ла гу но віч, сту дэнт Бе-

ла рус ка га дзяр жаў на га ме ды цын-

ска га ўні вер сі тэ та, які пры хо дзіць 

да па ма гаць гэ та му дзя ду лю, пры-

зна ец ца, што та кое сяб роў ства дае 

яму вель мі мно га. Ра зам яны шу ка-

лі звес так пра сва я коў Ба ры са Мі-

хай ла ві ча, якія ва я ва лі на фрон це, 

хло пец да па ма гаў свай му ста рэй-

ша му сяб ру пі саць ліс ты...

Для сту дэн таў ме ды цын ска га 

ўні вер сі тэ та ўдзел у пра ек це яшчэ 

і доб рая прак ты ка. Яны больш да-

вед ва юц ца пра са ста рэ лых лю-

дзей, хва лю юц ца пра іх зда роўе, 

ка лі трэ ба, хо дзяць у ап тэ кі і за каз-

ва юць та ло ны ў па лі клі ні ках, мо-

гуць па ме раць ціск ці да па маг чы 

па гас па дар цы.

— Мож на час та па чуць, што са-

ста рэ лы ўзрост — гэ та страш на. 

А я гэ та ба чыў. Ха дзіў да свай го 

па да печ на га, ка лі ён яшчэ жыў з 

жон кай і ка лі ён за стаў ся адзін і пе-

ра жы ваў та кую вя лі кую стра ту, — 

за ўва жае яшчэ адзін з ва лан цё раў 

Ста ні слаў Се ню ко віч. — У га ла ве 

неш та ўклю ча ец ца, і па чы на еш 

больш ца ніць лю дзей, якія по бач, 

па-ін ша му ста віц ца да сва я коў. Ра-

зу ме еш, на коль кі важ на ліш ні раз 

ім па тэ ле фа на ваць.

Як за ўва жы ла су пра цоў ні ца тэ-

ры та ры яль на га цэнт ра са цы яль-

на га аб слу гоў ван ня на сель ніц тва 

Мас коў ска га ра ё на Та ма ра Пят-

ке віч, у ра ё не мно га лю дзей, якія 

ма юць па трэ бу ў да па мо зе, у тым 

лі ку бы лыя вяз ні і ін шыя прад стаў-

ні кі ва ен на га па ка лен ня, і са цы яль-

ныя ра бот ні кі не заў сё ды мо гуць 

удзя ліць усім ува гу. І да лу чэн не да 

спра вы гра мад скіх ар га ні за цый са-

праў ды ака за ла ся вель мі ка рыс-

ным, тым больш што даб ра чын нае 

аб' яд нан не «Цэнтр па ака зан ні са-

цы яль ных па слуг роз ным ка тэ го-

ры ям на сель ніц тва» ў ме жах вы-

шэй зга да на га пра ек та пра ца ва ла 

ў тым лі ку і з дзя ду ля мі і ба бу ля мі, 

якіх хва ро бы пры ка ва лі да лож ка.

Як ака за ла ся, да па мо га па трэб-

на бы ла не толь кі бы лым вяз ням, 

але і іх сва я кам, якія да гля да юць 

не ма біль ных ба буль і дзя ду ляў і не 

ма юць па трэб ных ве даў і на вы каў. 

Праб ле ма ўзні кае на ват з тым, каб 

пад няць, пе ра вяр нуць, пе ра су нуць 

ля жа ча га ча ла ве ка, асаб лі ва ка лі 

та кі хво ры мно га ва жыць. А час та 

та кія апе ра цыі да во дзіц ца ра біць 

ху дар ля вым. Да та го ж трэ ба пе-

ра соў ваць лю дзей з бо ля мі, яз ва мі, 

про леж ня мі. І тым не менш усе гэ-

тыя скла да нас ці мож на пе ра адо-

лець, ка лі ве даць пра су час ныя 

срод кі до гля ду ля жа чых хво рых, 

па ці ка віц ца на ву ко вы мі па ды хо-

да мі, кі нэс тэ ты кай.

Спе цы я ліст-кан суль тант па до-

гля дзе цяж ка хво рых лю дзей Га лі-

на Корж, якае мае вель мі ба га ты 

во пыт у гэ тай спра ве (пра ца ва ла 

ў хос пі се і До ме мі ла сэр нас ці), 

рас каз вае, якія праб ле мы ад кры-

ва лі ся, ка лі яна на вед ва ла сем'і: 

«Ча сам сва я кі не ве да юць, як пра-

віль на на дзець пам пер сы ста ро му, 

як па мыць га ла ву. Бы лі вы пад кі, 

ка лі з-за не да хо пу ве даў у род ных 

не ка то рыя па да печ ныя за ста ва лі-

ся ня мы ты мі не каль кі ме ся цаў.

Іс нуе шмат роз ных хіт ры каў, 

якія мо гуць знач на спрас ціць до-

гляд не ма біль на га ча ла ве ка. Так, у 

за ход ніх кра і нах сён ня час та вы ка-

рыс тоў ва юць коў зкія прас ці ны, каб 

пе ра су нуць ча ла ве ка ў пра вы, ле-

вы бок, пе ра са дзіць з лож ка ў ка-

ляс ку і вы вез ці на ву лі цу, да ста віць 

да ма шы ны. А не ка то рыя са ста рэ-

лыя, якія ра ней не маг лі ру хац ца, 

ад чу ва юць, што на па доб най прас-

ці не са мі мо гуць «па сліз гаць» — і 

па вяр нуц ца.

Га лі на Корж упэў не на, што мно-

гія ля жа чыя хво рыя здоль ныя да 

боль шай са ма стой нас ці, ка лі пра-

віль на ар га ні за ваць іх пра сто ру. Ка-

мусь ці мож на аб ста ля ваць па лі чку, 

рас клас ці на ёй не аб ход ныя прад-

ме ты. А не ка то рых на огул мож на 

па ста віць на но гі. Бы вае, што ча ла-

век толь кі на не ка то ры час страч-

вае ма біль насць (на прык лад, пас-

ля апе ра цыі), але ка лі дзей ні чаць 

ня пра віль на, мож на так і па кі нуць 

яго ля жа чым. Ча сам род ныя, каб 

да па маг чы, тра цяць вя лі кія срод кі, 

а пас ля атрым лі ва ец ца, што но вая 

мэб ля не спра шчае жыц цё ста рых, 

а, на ад ва рот, да дае пе ра шкод. На-

прык лад, з вы со ка га ме ды цын ска-

га лож ка скла да на ўзняц ца.

Не дзі ва, што мно гія сем'і, якія 

спа чат ку з не да ве рам гля дзе лі 

на да па мо гу ва лан цё раў (маў ляў, 

ча му тут мож на на ву чыць), пас ля 

па кі да лі ў ан ке тах шмат па дзяк і 

па жа дан няў, каб па доб ныя ве ды 

ста на ві лі ся да ступ ны мі.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

Са цы яль ны кло патСа цы яль ны кло пат

ПА ЗВА НІ ЦЕ МНЕ 
Ў ДА МА ФОН...

Бы лыя вяз ні канц ла ге раў ча ка юць ва лан цё раў

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

На пра ця гу двух ты ся ча год дзяў лю дзі, паў та ра ю чы 

подз віг даб ра дзей ных муд ра цоў, імк нуц ца пры нес ці 

На ро джа на му ў Віф ле е ме Бо га дзі ця ці свае за па вет-

ныя пры на шэн ні. А якія да ры мы мо жам пры нес ці 

сён ня да яс ляў Не маў ля ці Хрыс та? У нас свай го ні чо га 

ня ма, усё, што ма ем, — дар Бо жы. Але на шы мі да-

ра мі Яму мо гуць стаць пла ды на шай лю бо ві да Бо га, 

пла ды ду ху: «лю боў, ра дасць, мір, доў га цярп лі васць, 

доб расць, мі ла сэр насць, ве ра, ла год насць, ус тры ма-

насць», бо ка лі «мы жы вём ду хам, то па вод ле ду ху і 

ўчын кі ра біць па він ны. Не бу дзем га на рыц ца са бою, 

адзін ад на го раз драж няць, адзін ад на му зайз дрос-

ціць» (Гал. 5, 22—26). Спа сі цель ча кае ад нас дзейс-

най лю бо ві да на шых бліж ніх — слу жэн ня ім: «На сі це 

ця жа ры адзін ад на го, і гэ так вы ка на е це за кон Хрыс-

тоў» (Гал. 6, 2); па кры вай це ўсё лю боўю; «цяр пен нем 

ва шым зда будзь це ду шы ва шы» (Лк. 21, 19); будзь це 

«уваж лі вы мі ад но да ад на го, за ах воч ва ю чы да лю бо ві 

і доб рых спраў» (Яўр. 10, 24), стаў це ся да на ва коль-

ных лю дзей з лю боўю і ла год нас цю, у мір ным ду ху, 

каб спра ва мі мы маг лі свед чыць аб ду хоў най сі ле і 

пры га жос ці Пра ва слаўя, каб у свят ле Хрыс то вым іш лі 

прад вы зна ча ным Бо гам жыц цё вым шля хам, ус хва ля-

ю чы Гос па да і Спа сі це ля на ша га і дзя ку ю чы Яму.

На сле ду ю чы ў лю бо ві Спа сі це лю, мо ля чы ся за 

тых, што крыў дзяць нас і го няць нас (гл. Мф. 5, 44), 

кла по ця чы ся пра да бро не толь кі пра ва слаў ных, 

але і ўся го на ро да, Баць каў шчы ны на шай і Царк вы 

Хрыс то вай, бу дзем імк нуц ца ра біць доб рыя спра вы, 

якія пе ра тво раць нас і бу дуць спры яць зме не да леп-

ша га на ва коль на га све ту. Зда быў шы Бо жую лю боў 

і зна хо дзя чы ся ў Свя той Пра ва слаў най Царк ве, за-

хоў ва ю чы яе адзін ства, мы ро бім ся адзі ным Це лам 

Хрыс то вым, Якое не змо жа ў гэ тым све це пе ра-

маг чы ні я кае зло і без за кон не, бо «свят ло ў цем ры 

све ціць» і свят ло іс цін на га жыц ця цем ра агар нуць 

не мо жа (Ін. 1, 5).

Пра асвя шчэн ныя ар хі па сты ры, ша ноў ныя ай цы, 

па чэс ныя іна кі і іна кі ні, да ра гія бра ты і сёст ры, апя-

ва ю чы ў гэ тую свя тую ноч све та спа сі цель нае свя та 

Рас тва Хрыс то ва га, ха чу ма лі тоў на па жа даць кож-

на му з вас зда роўя ду шэў на га і ця лес на га, мі ру ў 

ва шых сем' ях.

На ва лец це, якое на дыш ло, ня хай бу дзе для ўсіх 

на ро даў Баць каў шчы ны на шай го дам бла га сла вё на га 

мі ру і ства раль най пра цы! Бо жае бла га сла вен не ня хай 

бу дзе з усі мі ва мі на ўсіх шля хах ва ша га жыц ця.

Па вел,

Міт ра па літ Мін скі і За слаў скі,

Па тры яр шы Эк зарх усяе Бе ла ру сі

Рас тво Хрыс то ва

2018/19 гг.,

го рад Мінск.

Жа но чы біз несЖа но чы біз нес

Прад пры маль ная 
зем ле ўлас ні ца

Са цы яль ны пра ект з та кой наз вай стар та ваў у Бе ла ру сі для 

іні цы я тыў ных жан чын, якія жа да юць за няц ца вы рошч ван нем 

сель ска гас па дар чых куль тур для атры ман ня пры быт ку. Мяр-

ку ец ца, што не менш як 500 яго ўдзель ніц ство раць на сва іх ся-

дзіб ных участ ках прак тыч ныя ла ба ра то рыі і бяс плат на атры-

ма юць у ка ры стан не цяп лі цы, на сен не, грунт і ўгна ен не.

Увесь год сяль ча нак бу дуць бяс плат на ву чыць ас но вам аг ра біз не-

су. Пер шы этап пра ек та, у якім паў дзель ні ча лі 25 жан чын, прай шоў, 

да рэ чы, у кан цы снеж ня. Удзель ні цы да ве да лі ся пра ўжо рэа лі за ва ныя 

пра ек ты і шля хі ўва саб лен ня біз нес-ідэй.

Ар га ні за та ры аграр на га ра мяст ва для жан чын, «Бе ла рус кі дзі ця чы 

фонд» і тэ ры та ры яль ны цэнтр са цы яль на га аб слу гоў ван ня на сель ніц тва 

Ар шан ска га ра ё на ка жуць, што пра гра ма аду ка цый на га пра ек та скі ра-

ва на на на ву чан не вы рошч ван ню, апра цоў цы і рэа лі за цыі сель ска гас па-

дар чай пра дук цыі з мэ тай за ня тас ці і са ма за ня тас ці на сель ніц тва.

Як ад зна чы ла за гад чы ца ад дзя лен ня са цы яль най адап та цыі 

і рэ абі лі та цыі тэ ры та ры яль на га цэнт ра са цы яль на га аб слу гоў-

ван ня на сель ніц тва Ар шан ска га ра ё на Тац ця на СА ЛТА НА ВА, 

пад час на ву чан ня аграр ныя біз нес ву мен атры ма юць комп лекс ную 

пад трым ку ў рэа лі за цыі прад пры маль ніц кіх пра ек таў. Ім абя ца юць 

пра па на ваць дак лад ны план дзе ян няў, апра ба ва ныя ра шэн ні, тэх-

на ло гіі і ін стру мен ты кі ра ван ня пра ек та мі. Жан чы ны атры ма юць 

пра цу ю чую ма дэль фер мер скай гас па дар кі па рас лі на вод стве для 

да лей шай рэа лі за цыі.

Пад час на ступ на га эта пу пра ек та, які пач нец ца ў сту дзе ні, удзель ні цы 

на ве да юць шэ раг аг ра ся дзіб і біз нес-ін ку ба тар Ма ла дзёж най са цы яль-

най служ бы ў Мін ску, дзе для іх прой дуць лек цыі і май стар-кла сы.

— Усе гэ тыя ўста но вы — на шы па тэн цый ныя парт нё ры, якія ў бу-

ду чы ні змо гуць да па маг чы ўдзель ні цам у вы твор час ці, пе ра пра цоў цы, 

упа коў цы і пра соў ван ні пра дук цыі, — за ўва жы ла Ры ма ЕПУР, вы ка-

наў чы ды рэк тар пра ек та. — Азна ё міў шы ся з пры кла да мі ўда лых 

фер мер скіх і аса біс тых пад соб ных гас па да рак, жан чы ны атры ма юць 

во пыт ра шэн ня не стан дарт ных за дач, рэа лі за цыі твор ча га і прад пры-

маль ніц ка га па тэн цы я лу, кан суль та цыі экс пер таў.

Да кан ца го да кож ная ўла даль ні ца пры ся дзіб на га ўчаст ка змо жа 

са браць улас ны ўра джай і пад лі чыць пры бы так ад яго рэа лі за цыі. 

Ся род удзель ніц пра ек та з'я вяц ца мен та ры, якія змо гуць да лу чыць 

да біз не су ад на сяль ча нак, упэў не ны ар га ні за та ры.

«Звяз да» бу дзе са чыць за рэа лі за цы яй пра ек та і аба вяз ко ва па зна-

ё міц ца з яго ўдзель ні ца мі, каб да ве дац ца, на коль кі цяж ка і рэ аль на па-

чаць свой аграр ны біз нес і стаць прад пры маль най зем ле ўлас ні цай.

Іры на СІ ДА РОК.

На су вя зі!На су вя зі!

Бяс плат ны ін тэр нэт 
на ві цеб скіх марш ру тах

МТС за бяс пе чыў Wі-Fі-до ступ на 32 аў то бус ных рэй сах, якія 

ад праў ля юц ца з Ві цеб ска. Ця пер іх па са жы ры мо гуць бяс-

плат на ка рыс тац ца ін тэр нэ там. Аў то бу сы з Wі-Fі кур сі ру юць 

на пры га рад ных і між га род ніх марш ру тах.

Бяс плат ны ін тэр нэт з'я віў ся на марш ру тах па між Ві цеб скам і 

Мінскам. За ста вац ца ан лайн мож на пад час па езд кі з аб лас но га цэнт-

ра ў Ле пель, Глы бо кае, Ра со ны, Уша чы, Па ста вы, Брас лаў, Чаш ні кі, 

На ва по лацк і Но ва лу комль. Акра мя Ві цеб ска, аў то бу сы з Wі-Fі вы яз-

джа юць з аў та вак за лаў На ва по лац ка, Ор шы, Глы бо ка га і Брас ла ва. 

У пры ват нас ці, ка рыс тац ца ін тэр нэ там мож на ў аў то бу сах з Ор шы ў 

Ві цебск, На ва по лацк, Ле пель, Гор кі, Арэ хаўск і Шы бе кі.

Бяс плат ны Wі-Fі да ступ ны лю бо му па са жы ру аў то бу са. Трэ ба 

толь кі прай сці ідэн ты фі ка цыю: увес ці ну мар ма біль на га тэ ле фо на на 

пар та ле аў та ры за цыі. У ад каз прый дзе SMS з ко дам, які трэ ба па зна-

чыць пры пад клю чэн ні. Сет ка на ла джа ная та кім чы нам, каб ін тэр нэ-

там маг лі кам форт на ка рыс тац ца ўсе па са жы ры. За каз чы кам Wі-Fі 

ў аў то бу сах вы сту пі ла прад пры ем ства «Ві цеб скаб лаў тат ранс».

«Бяс плат ны ін тэр нэт у гра мад скім транс пар це па сту по ва ста но віц ца 

стан дар там якас ці аб слу гоў ван ня, по пыт на яго рас це, — пад крэс лі вае 

на чаль нік упраў лен ня па ра бо це з клі ен та мі Люд мі ла СА ЎЧУК. Усё 

час цей па са жы ры ці ка вяц ца, ці ёсць Wі-Fі ў са ло не, і як да яго пад клю-

чыц ца. І ўсё больш пе ра воз чы каў звяр та юц ца да нас дзе ля ўка ра нен ня 

га то вых ра шэн няў «пад ключ» з тым, каб за бяс пе чыць ка рыс таль ні каў 

якас ным ін тэр нэ там на пра ця гу ўся го марш ру ту».

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Нараджэнне Святла


