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ЛУ ПА ТЫ
Ці не ў кож най вёс цы так — 

што ні ча ла век, то мя нуш ка. І якіх 
там толь кі ня ма!.. Зболь ша га — 
ад па вед ных. Але ж бы ва юць і 
вы клю чэн ні.

У нас вось не ка лі жыў му жык, 
яко га зва лі Лу па тым. А ча му — 
не ра за браць, бо во чы як во чы 
ў яго...

Баць ка рас ка заў, што ад бы ло-
ся гэ та ў пер шыя га ды са вец кай 
ула ды. Вёс ка та ды жы ла вель мі 
бед на, але ж на ро ду ў ёй бы ло 
шмат: толь кі ў на шай ха це больш 
за двац цаць душ — дзед з ба бай, 
баць ка з ма ці, сем бра тоў, пяць 
сяс цёр, не ка то рыя з іх так са ма 
ся мей ныя...

Ка ра цей, і мо ла дзі ў вёс цы 
бы ло, і дзя цей, а вось пра клу бы 
ні хто і не чуў: па ха тах роз ныя вя-
чор кі ла дзі лі, па чар зе. Пры чым 
лю дзі ста рэй шыя на іх так са ма 
пры хо дзі лі, каб па чуць якія на ві-
ны, па гу ляць у кар ты, па дзі віц ца 
на пры го жых хлоп цаў і дзяў чат. 
А ўжо тыя пры дум ля лі ўся ля кія 
гуль ні-за ба вы, спя ва лі пес ні, тан-
ца ва лі...

Ку рыць, як баць ка рас каз ваў, 
та ды так са ма ку ры лі. А вось на 
ал ка голь гэт кай мо ды не бы ло. 
Ад па вед на — і п'я ніц... (Не тое, 
што ця пер: хлоп цы ча сам дзе вак 
на тан цах не ба чаць — увесь ве-
чар пад пло там ва ля юц ца. Аль бо 
ідуць у клуб, каб з не кім па біц-
ца...).

Зрэш ты, бой кі бы лі і ў тыя га-
ды: то ў крыў ду хтось кі нец ца, то 
дзяў чы ну не па дзе ляць...

На ад ну з та кіх вя чо рак хлоп-
цы з су сед няй вёс кі прый шлі і 
з-за не ча га сча пі лі ся з мяс цо вы-

мі. Пры чым — на ву лі цы. А там 
хо лад... І цем ра — хоць ты во-
ка вы ка лі. Дык яны малоцяцца 
моўч кі, а раз ні маць ні хто не ідзе, 
бо лю дзі ж ні чо га не чу юць, не 
ба чаць.

Дзяў чы на ад на, праў да, за ў-
ва жы ла... Згле дзе ла, як дзве ры 
ў ад ну з хат ад чы ні лі ся, як ад туль 
Вась ка вы ска чыў — ды з ла па-
тай, што хлеб у печ са дзяць... 
А гэ та ж ужо не жар тач кі. Ёй жа 
і пры біць ка го мож на. Та му яна ў 
ха ту — і ў крык:

— Люд цы, ра туй це! Там Вась-
ка з ла па тай... Усіх па за бі вае...

— Ка го за бі вае? — на пу жа лі-
ся вяс коў цы. — Які та кі Вась ка 
лу па ты?

Рас пыт ва юць, а яна ад стра ху 
ка ло ціц ца і сваё гне:

— Ды там жа... Вась ка з ла па-
тай... Хут чэй...

Вы ска чылі людзі на ву лі цу і 
бой ку раз нялі.

По тым, вяр нуў шы ся на вя чор-
кі, «раз бор» учы ні лі, з той дзяў-
чы ны па смя я лі ся, па дзя ка ва лі ёй 
за піль насць. А за Вась кам за ад-
но мя нуш ку па кі ну лі — Лу па ты. 
Той і крыў дзіў ся, і не ад гу ка ўся, 
але ж з ёю так і па мёр.

М. Баг да наў,
в. Но вы Па гост, Мёр скі ра ён.

«НЕ ВІ НА ВА ТАЯ Я...»
Мя ня юц ца ча сы, а з імі — бяс-

спрэч на — мя ня юц ца но ра вы. 
Ну вось хоць бы з па мі нан нем 
прод каў. Не ве даю, як у вас, а ў 
нас на Ра даў ні цу лю дзі спа чат ку 
ў царк ву іш лі — там ад мыс ло-
вую служ бу пра ві лі. Пас ля яе кі-
ра ва лі ся на мо гіл кі, і ўжо за тым 
раз бры да лі ся — хто па сва яц кіх 

ха тах, а хто і ў карч му, каб тую 
чар ку гор кай пад няць...

Але ж гэ так бы ло даў ней, ска-
жам так, пры дзя дах. Пры баць-
ках — ці не «па га лоў ны атэ ізм» 
на сту піў. Гэ та зна чыць, што лю дзі 
(пе ра важ на ста рэй ша га ўзрос ту) 
пэў ных тра ды цый яшчэ тры ма лі-
ся, у царк ву і на мо гіл кі ха дзі лі, 
а ўжо мо ладзь — не, бо яна ж 
заў сё ды нос па вет ры тры ма ла: 
пры ка му ніс тах ён дзьмуў зу сім 
не ту ды...

Праў да, на сту пі лі 90-я, і ве-
цер рэз ка змя ніў ся. У кра і ну 
вяр ну ла ся мо ва: лю дзі на ёй 
не толь кі раз маў ля лі, але і пі са-
лі... Па-бе ла рус ку, хо ра ша ста лі 
свят ка ваць Ка ля ды, Вя лік дзень, 
пом ніць і па мі наць прод каў. На 
Ра даў ні цу на ват вы хад ны зра-
бі лі. І...

Не ве даю, як у ін шых мес цах, 
у нас жа на мо гіл кі ста ла з'яз-
джац ца столь кі рад ні, коль кі не 
з'яз джа ла ся на ін шыя вя сел лі! 
На ват свай го ро ду кон курс па-
чаў ся: чым больш ся мей ні каў ка-
ля ма гіл збя рэц ца, тым больш па-
ва жа ны іх род. А гэ та ўжо зван не! 
Хто ж ад та ко га ад мо віц ца?! Вось 
сва я кі і ста лі за га дзя з усі мі са-
звонь вац ца, да маў ляц ца, хто і ў 
коль кі пры е дзе, што з са бой пры-
вя зе. Жан чы ны, як ім і на ле жыць, 
уз гад ня лі ме ню, а ўжо га та ва лі, 
не раў ну ю чы як на Ма ла нні на вя-
сел ле, не менш!

Зрэш ты, стол — гэ та по тым. 
Спа чат ку, пры ехаў шы на ма лую 
ра дзі му, на кла ды, ся мей ні кі сва-
ім «кру гам» ста я лі ва кол ма гіл 
— вя до ма ж, пла ка лі, ус па мі на лі, 
раз маў ля лі... І толь кі по тым ужо, 
у за вяр шэн не, маг лі доб ра нька 
па ся дзець, як за раз ка жуць — за 
на кры тай па ля най.

На ней кую з Ра даў ніц адзін 
та кі і на праў ду вя лі кі, друж ны 
род (маг чы ма, на ват са мы га-
на ро вы!) па ся дзеў ужо: і вы пі лі 
ўсе, і пад сіл ка ва лі ся. Час да моў 
кі ра вац ца, а зна чыць, з ма гі лак 
руч ні кі ды на столь ні кі збі раць. 
Прос тая спра ва: каб яе зра біць, 
ад на ка бе та (са ма на пад' ём цяж-
ка ва тая) за лві цу па сла ла. А той 
што — ад на на га тут, дру гая там. 
Адзі нае — са ма яна, хоць і ту-

тэй шая, але ж пай мен на, як той 
ка заў, рад ню сваю не ве да ла.

— Ды што яе ве даць? — не 
зра зу ме лі сва я кі. — Там цэ лы 
рад наш. З усіх ма гі лак збі рай 
і сю ды.

«Рад» свой за лві ца, вя до ма ж, 
ве да ла, асоб ныя ма гіл кі — так-
са ма, але ж на столь ні кі, як яе і 
на ву чы лі, ста ла збі раць з усіх за-
пар: цэ лы абя рэ мак на тую «па-
ля ну» пры нес ла, па кла ла...

А там «аглаб лё вую» як раз на-
лі лі. Да ро та не да нес лі — як ней-
кі шум з бо ку мо гі лак, з бо ку іх 
«ра да»: «Па кра лі!..», «З кла даў? 
Ня ўжо?..», «Ды быць не мо жа!», 
«Во якое сум лен не ў лю дзей...».

Па чуў шы гэ тыя сло вы, жан кі 
з га на ро ва га ро ду, ну вя до ма ж, 
пай шлі па гля дзець, што ж ад бы-
ва ец ца.

І за лві ца сле дам за імі... Гля-
ну ла на «мес ца зла чын ства» і 
ка жа:

— Люд цы, дык гэ та ж я... Але 
не кра ла! Бронь Бо жа! Мне ска-
за лі па збі раць, я і са бра ла...

У лю дзей ад ра зу ка мень з 
ду шы: па смя я лі ся, усім ка га лам 
да та го «абя рэм ка» пай шлі — 
раз бі раць, дзе чыё. А за ад но і 
«пры гу біць» ча гось — за адзін-
ства «кла наў», за тое, каб не 
«чу жэць», каб пом ніць рад ню... 
І аба вяз ко ва з'яз джац ца...

Ад нак па жа дан не гэ та збыц-
ца не па спе ла, бо зноў ку ве цер 
пе ра мен. У царк ве ста лі ка заць, 
што спа чы лым на шы пыш ныя 
па мін кі зу сім не па трэб ны, па-
трэб ны толь кі ма літ вы. Му сіць, 
та му ў мі ну лае ста лі ады хо дзіць 
ма са выя «з'ез ды» рад ні і вя лі кія 
бя се ды.

Ці прый шлі на іх мес ца ма літ-
вы — не ве даю.

Соф'я Ку сян ко ва,
в. Лу чын, Ра га чоў скі ра ён.

«ХТО ЯМУ КА ПАЕ...»
Не так даў но мы з му жам 

ад зна чы лі «шкля ное» вя сел ле 
— пят нац ца ці год дзе ся мей на га 
жыц ця. За ста лом, як заў сё ды, 
па прось бе дзя цей уз га да лі зна-
ём ства... Па ву чаль ная, між ін-
шым, гіс то рыя.

У той год я толь кі скон чы ла 
шко лу, зда ла эк за ме ны, і ма-
ма ад пра ві ла мя не ад па чыць 
да сва ёй стры еч най сяст ры (а 
ма ёй, зна чыць, цёт кі) Ма ру сі. 
Ехаць да яе, а тым больш да 
чор та на ро гі, у вёс ку, я вель-
мі не ха це ла, бо ні ко га там не 
ве да ла, ра біць ні чо га не ўме-
ла...

Але ж цёт ка, дай Бог ёй зда-
роўя, да гэ та га не зму ша ла. Яна 
— хіт рая — яшчэ за сне дан нем 
па чы на ла ней кую раз мо ву аль бо 
рас каз. Слу хаць яе бы ло вель мі 
ці ка ва, та му я кру ці ла ся по бач. 
І та кім вось чы нам, не за ўваж на 
для ся бе, апы на ла ся то ў ага ро-
дзе з ма ты кай, то ў лу зе з граб-
ля мі, то ў ле се з бі тон чы кам для 
ягад...

Гэ та — удзень. Але ж па ду-
ма ла цёт ка і пра мае ве ча ры. 
Ледзь не на заўт ра пас ля пры ез-
ду яна па вя ла мя не да су сед кі, 
па зна ё мі ла з яе дач кой. Ска за-
ла той:

— На стач ка, ты ж тут за ва да-
тар ка. Ты на тан цы хо дзіш. Дык 
вазь мі з са бой маю гос цю, па зна-
ём там з дзяў чат ка мі...

Цёт цы Ма ру сі На сця не ад-
мо ві ла, але зга дзі ла ся вель мі 
не ах вот на: я ёй (на тва ры бы ло 
на пі са на) зу сім не да рэ чы бы ла... 
Бо ў той ве чар, як вы свет лі ла-
ся, мо ладзь збі ра ла ся на дзень 
на ро дзі наў, а ўжо по тым — на 
тан цы.

Па чуў шы пра гэ та, я ха це-
ла вяр нуц ца да моў, але На сця 
ска за ла, што не трэ ба ні чо га 
ўсклад няць ды раз во дзіць тут 
цы ры мо ніі: «Па ду ма еш, ні хто не 
за пра шаў, без па да рун ка... Пра-
сцей трэ ба быць...»

Вось так, ні се ла ні па ла, я 
апы ну ла ся за свя точ ным ста лом, 
у но вай для ся бе кам па ніі — пе-
ра важ на з дзяў чат.

Хлоп цаў так са ма там тро хі бы-
ло, але ж раз гле дзец ца я прос та 
не па спе ла, бо На сця (мы се лі з 
ёй по бач) пра цяг ну ла ру ку, каб 
неш та ўзяць, і... на ка ле ні мне 
пе ра ку лі ла фу жэр з чыр во ным 
ві ном.

Ад не ча ка нас ці я пад ско чы ла, 
вя до ма ж, за лі ла ся чыр ван ню, 

зня ме ла, за пла ка ла, ку ляй вы-
бег ла з ха ты.

Чу ла: ляп ну лі дзве ры — нех-
та, зна чыць, за мной... Ду ма ла, 
На сця. Не...

Я ста я ла ад на — у мок рай 
спад ні цы, па ся род чу жо га два-
ра... А са мае страш нае — не 
ра зу ме ла, у якім ба ку жы ве мая 
цёт ка, бо вёс ка вя лі кая, а тым 
ча сам сцям не ла...

— На, на кінь маю са роч ку, 
— па чу ла рап там з-за спі ны, — 
а спад ні цу — скінь. Па мыць яе 
трэ ба, а то вы сах не — вы кі неш. 
Ві но зу ба мі не ад дзя рэш. Во тут 
ка лон ка з ва дой...

Ка заў гэ та хло пец у свет лай 
са роч цы. Ка заў спа кой на, пе ра-
ка наў ча і неш та пры гэ тым ро бя-
чы: на лі ва ю чы ў та зік ва ды, шу-
ка ю чы гас па дар чае мы ла, рас-
па вя да ю чы, што жы ве ў су сед нім 
до ме, што за вуць яго Мі шам...

З ха ты між тым вый шла На-
сця, ста ла — най больш Мі шу —  
клі каць на зад, за стол, але ён не 
пай шоў.

Па куль сох ла спад ні ца, мы 
ся дзе лі з ім на ла вач цы, раз маў-
ля лі, маў ча лі. По тым ён пра во-
дзіў мя не да цёт кі і ска заў, каб 
на заўт ра я аба вяз ко ва прый шла 
на тан цы. Мне ха це ла ся пай сці, 
але ж пасля гэ тай гіс то рыі бы ло 
вель мі ня ём ка... Та му па ве ча рах 
мы ся дзе лі з цёт кай до ма, гля-
дзе лі тэ ле ві зар.

Ёй, да рэ чы, пра маю «пры го-
ду» нех та з за столь ні каў рас ка-
заў. Ды яшчэ і да даў, што На сця 
ўжо не пер шы раз па збаў ля ец ца 
ад... «кан ку рэн так», на ват спой-
вае іх, каб са мой за ста вац ца 
«бе лай і пу шыс тай»...

Праў да, са мной усё атры ма-
ла ся як раз на ад ва рот, бо Мі ша 
по тым пры знаў ся, што каб не 
той фу жэр з ві ном, каб не мая 
рэ ак цыя, не звяр нуў бы на мя не 
ўва гі...

Праз год мы рас пі са лі ся.
А вось На сця ў дзеў ках так і 

за ста ла ся. Му сіць, не здар ма лю-
дзі ка жуць: «Хто яму ка пае, той 
сам ту ды і трап ляе».

Л.К., г. Баб руйск.
Руб ры ку вя дзе 

Ва лян ці на ДОЎ НАР.

Свой по глядСвой по гляд  ��

МОЖ НА ЖЫЦЬ 
ПРЫ ПЯ ВА Ю ЧЫ?

Му сiць, у мно гiх у жыц цi ўзнi ка юць пы тан нi, на якiя шу ка еш 
i не мо жаш знай сцi ад ка заў. Ну вось на прык лад: цi не ў кож-
ным ну ма ры ра ён най га зе ты я чы таю за пра шэн нi на пра цу. 
Зна чыць, на вы твор час цi, у iн шых сфе рах жыц ця па тра бу юц ца 
ра бо чыя ру кi. I та му ча ла век, на ват не ма ю чы спе цы яль нас цi, 
мож на ўлад ка вац ца, мо жа неш та за раб ляць... Ня хай не вя лi кiя 
гро шы, але ж ся бе ды сям'ю ён, му сiць, пра кор мiць?

Та ды хто мне ска жа, ча му столь кi лю дзей ва ўзрос це 40—50 
га доў, гэ та зна чыць, у са мым роск вi це сiл, у нас не пра цу юць?

Да лей. У на ро дзе та кiх вось «бес пра цоў ных» на зы ва юць бам-
жа мi — людзь мi без пэў на га мес ца жы хар ства. Ду маю, што гэ та 
не зу сiм пра вiль на. На коль кi мне вя до ма, з'я ва гэ тая прый шла да 
нас з За ха ду. Ту ды, у кра i ны з моц най эка но мi кай, заў сё ды з'яз-
джа лi ся ах вот ныя бо лей за раб ляць, ле пей жыць... Ча сам iх бы ло 
вель мi шмат — на столь кi, што яны па чы на лi зай маць пра цоў ныя 
мес цы, усё больш i больш вы цяс ня ю чы ка рэн нае на сель нiц тва. 
Та кiм чы нам, нех та вы му ша на за ста ваў ся без пра цы i, ад па вед-
на, без гро шай.

А да лей — бо лей: не ма ю чы срод каў пла цiць за жыллё, та кiя 
бес пра цоў ныя па збаў ля лi ся ква тэр, на бы ва ю чы ста тус лю дзей 
без пэў на га мес ца жы хар ства.

На шы «бам жы» — лю дзi iн ша га скла ду. Яны, у боль шас цi, ма-
юць жыл лё, а га лоў нае — яны мо гуць, але не хо чуць пра ца ваць. 
У iх iн шыя жа дан нi: па-пер шае, нi ад ка го не за ле жаць, па-дру гое, 
мець гро шы на пра пой...

Зга дзi це ся, на ват ча ла век ся рэд ня га да стат ку не мо жа са бе 
да зво лiць што дзён ную вы пiў ку. А яны са бе да зва ля юць — i пе-
ра важ на та му, што са дзяц ца на шыi са ста рэ лым пен сi я не рам-
баць кам. Тыя прос та вы му ша ны iх утрым лi ваць, «цяг нуць», бо 
што зро бiш? Толь кi па спра буй «скi нуць», па спра буй па пра кнуць 
та ко га сы на цi дач ку — у леп шым вы пад ку на рвеш ся на зня ва гу, 
у гор шым...

Кры мi наль ную хро нi ку апош нiм ча сам хоць ты не чы тай.
Яно зра зу ме ла: ся род на шых «бам жоў», а дак лад ней — сва-

бо да лю бi вых дар ма е даў, ёсць тыя, ад ка го даў но ад мо вi лi ся сем'i, 
ка го вы гна лi з пра цы, тыя, хто ў мi ну лым «ся дзеў»... У вёс ках, 
у мяс тэч ках (не ка жу чы ўжо пра га ра ды), па кож ным сель са ве це 
та кiх на бя рэц ца ка ля дзя сят ка. I са мае, на мой по гляд, страш нае, 
што iх прык лад за раз ны. Iн шыя, у тым лi ку мо ладзь, ба чаць, што 
мож на жыць пры пя ва ю чы i па пi ва ю чы i пры гэ тым нi дзе нi чо га не 
ра бiць. Вось што па ло хае.

Та му ў мя не пы тан не: цi вя дзе хто-не будзь улiк так зва ных 
«бам жоў», цi цi ка вiц ца, ча му яны не ма юць пра цы i не шу ка юць 
яе? «Хво рыя»? Та ды хай па ка жуць да вед кi, што пра ца ваць iм 
за ба ро не на, хай iдуць ля чыц ца...

Як на мой ро зум, та кiх «бес пра цоў ных» трэ ба штра фа ваць — 
за кож ны ме сяц дар ма ед ства.

Дзе iм браць гро шы на штраф? Гэ та iх праб ле мы, на вы пiў ку 
ж яны зна хо дзяць...

Л.Л., Ла гой скi р-н.

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Мар га ры та ЮРУЦЬ, вы пуск нi ца гiм на зii №5, г. Ба ра на вi чы:

«НА ВАТ I НЕ ВЕ ДАЮ, 
ЦI ПА ШАН ЦА ВА ЛА МНЕ...»

— Бу дзе ня праў дай, ка лi 
ска жу, што цэнт ра лi за ва нае 
тэс цi ра ван не зда ваць бы ло 
не страш на. Хоць i доб ра рых-
та ва ла ся, але хва ля ван не не 
па кi да ла да апош ня га. Толь кi 
ва аў ды то рыi, дзе па вiн на бы-
ло пра хо дзiць тэс цi ра ван не, 
я змаг ла су па ко iц ца. Страх 
сам не ку ды знiк. Доб ра яшчэ, 
што на пя рэ дад нi бы ло не так 
шмат ча су, каб хва ля вац ца: 
вы пуск ны мы ад гу ля лi 11 чэр-
ве ня, а ўжо 14 трэ ба бы ло iс цi 
зда ваць бе ла рус кую мо ву.

Пра 100 ба лаў ма рыць, вi-
даць, кож ны, хто пры хо дзiць 
на тэс цi ра ван не. Я так са ма. 
Але, пры знац ца, та кi вы нiк не 
стаў сюр пры зам, бо з сё ма га 

кла са да во дзi ла ся ўдзель нi чаць у алiм пi я дах па бе ла рус кай 
мо ве: я ез дзi ла i на воб ласць, i на рэс пуб лi ку, а рых та вац ца 
заўж ды да па ма га ла на стаў нi ца з ма ёй гiм на зii, Та ма ра Iва наў на 
Ра ма нюк. У прын цы пе, дзя ку ю чы ён i на тэс цi ра ван нi я змаг ла 
па ка заць най леп шы маг чы мы рэ зуль тат.

Ду маю, зра зу ме ла, што ра шэн не зда ваць ме на вi та бе ла-
рус кую мо ву не бы ло вы пад ко вым. Я на ват i не су мня ва ла ся: 
алiм пi яд ны во пыт яшчэ больш пад ма ца ваў упэў не насць, што 
зроб ле ны вы бар — толь кi на ка рысць. Як ака за ла ся, шка да ваць 
i са праў ды не да вя ло ся.

Акра мя бе ла рус кай мо вы, зда ва ла яшчэ гра мад стваз наў-
ства i анг лiй скую мо ву. У су ме, ра зам з атэс та там, я маю 372 
ба лы. Зда ва ла ся б, ня дрэн на, але на конт па ступ лен ня па куль 
за гад ваць не спя ша ю ся. Я збi ра ю ся ў Бе ла рус кi дзяр жаў ны 
ўнi вер сi тэт на фа куль тэт мiж на род ных ад но сiн, ха чу стаць спе-
цы я лiс там па мiж на род ным пра ве. Пра гэ та я ма ру з вось ма га 
кла са. Быць ма тэ ма ты кам цi ме ды кам не схiль ная, заўж ды 
больш па да ба лi ся гу ма нi тар ныя на ву кi.

На мой по гляд, каб атры маць доб ры вы нiк на ЦТ, па трэб ны 
як ве ды, так i ней кая до ля шан ца ван ня: на прык лад, ка лi бу дзе 
вы ра шац ца, якi ва ры янт та бе тра пiц ца. Уда ча па спры яе вы цяг-
нуць той, што ака жац ца са мым прос тым ме на вi та для ця бе. 
Маг чы ма, мне так са ма па шан ца ва ла...

Да р'я КО СIК, вы пуск нi ца СШ №2, г. Ва ло жын:

«ТВОЙ УЗ РО ВЕНЬ ЗА ЛЕ ЖЫЦЬ 
АД НА СТАЎ НI КА...»

— Звест ку пра сто ба лаў 
мне да сла лi SMS-па ве дам лен-
нем (та кую па слу гу мож на за-
мо вiць у Iн сты ту це кант ро лю ве-
даў). Ка лi па ба чы ла на эк ра не 
ма бiль на га трох знач ную лiч бу, 
не па ве ры ла ад ра зу, а та му ху-
цень ка пай шла да кам п'ю та ра 
i ста ла пра вя раць, цi са праў ды 
ў мя не вы шэй шы бал. Рэ ак цыя 
бы ла вель мi эма цы я наль най: 
ад на ча со ва i слё зы, i вя лi кая 
ра дасць!

У тым, што атры маю 100 ба-
лаў, кры ху су мня ва ла ся. Са мы 
вы шэй шы вы нiк, пра якi асмель-
ва ла ся ду маць — 96 ба лаў. Ка лi 
ўзгад ваць рэ пе ты цый нае тэс цi-

ра ван не, то ту ды я ха дзi ла трой чы. Ба лы бы лi вы со кi мi: 91, 90 i 
94, але гэ та нель га бы ло лi чыць га ран ты яй пос пе ху.

Пе рад са мым тэс цi ра ван нем я пры хва рэ ла, з-за са ма ад чу-
ван ня хва ля ван не ады шло на дру гi план, та му ў дзень тэс та 
прый шла ў аў ды то рыю i без лiш ня га на пру жан ня на пi са ла ўсё, 
што ве да ла.

З рэ пе ты та рам я не зай ма ла ся. У шко ле быў фа куль та тыў, 
на якi ха дзi ла пяць ча ла век, я ў тым лi ку. Плюс са ма стой ная 
пад рых тоў ка до ма. Мож на яшчэ ўлi чыць па пя рэд нiя тры га ды, 
пад час якiх я ўдзель нi ча ла ў алiм пi я дах па бе ла рус кай мо ве. Гэ-
та ста ла ад ным з вы ра шаль ных фак та раў вы ба ру тэс цi ра ван ня 
ме на вi та па гэ тым прад ме це. Тут яшчэ паў плы ва ла, без умоў на, 
i тое, што ў ма ёй сям'i раз маў ля юць па-бе ла рус ку.

За раз я ма ру па сту пiць у Бе ла рус кi дзяр жаў ны ме ды цын-
скi ўнi вер сi тэт, та му зда ва ла яшчэ i хi мiю з бiя ло гi яй. Стаць 
ура чом ха це ла з дзя цiн ства. Тэст па бе ла рус кай мо ве здаў ся 
са мым лёг кiм з усiх трох. Ха чу да даць, што не аба вяз ко ва для 
та го, каб уда ла здаць тэс цi ра ван не, зай мац ца з рэ пе ты та рам. 
Ду маю, ка лi па чаць рых та вац ца на пры кан цы 10-га кла са, мож-
на раз лiч ваць на ня дрэн ны бал. Яшчэ твой уз ро вень ве даў на 
тэс цi ра ван нi за ле жыць ад на стаў нi ка, якi вы кла даў у тва ёй 
шко ле. Мне i ма iм ад на клас нi кам не спат рэ бi ла ся звяр тац ца 
да рэ пе ты та раў.

Ма рыя КI СЯ ЛЁ ВА, вы пуск нi ца СШ №2, г. Па ста вы:

«РАЗ ЛIЧ ВА ЛА НА БРАЦЬ 
БОЛЬШ ЗА 90 БА ЛАЎ...»

— Як толь кi вый шла з аў ды то рыi, дзе зда ва ла тэс цi ра ван не, 
ад ра зу па тэ ле фа на ва ла сва ёй на стаў нi цы i ўдак лад нi ла тыя 
пы тан нi, у якiх бы ла не ўпэў не на. Ка лi ста ла зра зу ме ла, што 
я ад ка за ла пра вiль на, пра мiль гну ла дум ка пра маг чы мыя 100 
ба лаў. Але вы нiку ўсё роў на здзi вi ла ся, бо най вы шэй шы бал 
на бi ра юць ня мно гiя. Са мае яр кае па чуц цё ў той мо мант — за-
да валь нен не ад та го, што ўся пра ца i пад рых тоў ка не ака за лi ся 
мар ны мi.

Мне не спат рэ бi ла ся на вед ваць рэ пе ты та ра. Усе ве ды 
змаг ла атры маць на ўро ках i фа куль та ты вах па бе ла рус-
кай мо ве ў Та ма ры Мi ка ла еў ны За ха рэ вiч, за што ёй вя лi кi 
дзя куй! Мно гiя абi ту ры ен ты вы бi ра юць для тэс цi ра ван ня 
рус кую мо ву. Ду маю, гэ тае ра шэн не аб умоў ле на тым, што 
рус кую яны най больш вы ка рыс тоў ва юць у паў ся дзён нас-
цi. Я ж вы ра шы ла зда ваць бе ла рус кую, та му што гэ та мая 
род ная мо ва.

Хва ля ва ла ся, вель мi ба я ла ся, што не апраў даю як сва iх ча-
кан няў, так i над зеi тых, хто мя не пад трым лi ваў. На са мiм тэс-
цi ра ван нi па ста ра ла ся за ся ро дзiц ца толь кi на за дан нях i больш 
нi пра што не ду маць, каб нi чо га не пра пус цiць i не на ра бiць 
не да рэ чных па мы лак. Мне да па маг ло рэ пе ты цый нае тэс цi ра-
ван не, але най перш у тым, што да ты чыць афарм лен ня.

Пры зна ю ся, што раз лiч ва ла на браць дак лад на больш за 
90 ба лаў. Па-мой му, тым, хто хо ча прос та атры маць мi нi маль-
ны бал, да стат ко ва бу дзе i шан ца ван ня, а вось каб да сяг нуць 
вы со кай план кi, па трэб на пад рых тоў ка. Але ў ма iм вы пад ку, 
вi даць, кроп ля ўда чы ўсё ж бы ла.

За раз я ўжо ве даю вы нi кi па ўсiх ас тат нiх тэс тах. Не 100 
ба лаў, але так са ма ня бла га. Па сту паць бу ду, хут чэй за ўсё, 
у Бе ла рус кi дзяр жаў ны эка на мiч ны ўнi вер сi тэт. Праў да, з фа-
куль тэ там па куль не вы зна чы ла ся.

Ган на ГА РУС ТО ВIЧ.

МА РАЦЬ — УСЕ, 
АТРЫМ ЛI ВА ЮЦЬ — АДЗIН КI!Люб лю вя сен нiя i лет нiя рын кi 

i кра мы — ёсць на чым по зiр-
ку спы нiц ца, ёсць чым ся бе 
па це шыць. Смач ныя «вi та мi-
ны» так i про сяц ца на стол! 
Вось толь кi цэ ны на гэ тыя вi-
та мi ны ча сам за шкаль ва юць. 
Ра дыс ка, на прык лад, амаль 
43 ты ся чы — так i зу сiм па-
ло хае. Вы свет лiць, праў да, 
ад куль пры ве зе ны «за ла ты» 
пра дукт у адзiн з су пер мар-
ке таў Ба ра на вiч, не ўда ло ся. 
На цэн нi ку ад но сло ва: iм парт. 
Не атры ма ла ся вы свет лiць, i 
на вош та вез лi. Бо свай го, род-
на га, бе ла рус ка га, на ба за ры 
— еш не ха чу. Ня ма яго, ру жо-
ва-бе ла га, толь кi ў кра мах.

Зрэш ты, дзя куй за мор скай ра-
дыс цы. Ме на вi та з-за яе ад пра вi ла-
ся ў свое асаб лi вы рэйд па рын ках 
Брэст чы ны: па гля дзець i па лi чыць, 
чым жа ўсё ж яны нас кор мяць i за 
якiя гро шы?

Ля ха вi чы — га ра док не вя лi кi, 
з на сель нiц твам ка ля 12 ты сяч. I 
ры нак у iм, ад па вед на, ма лень кi. 
За буй ны мi па куп ка мi ля ха вi ча не 
тра ды цый на ез дзяць у су сед нiя 
Ба ра на вi чы, ба ла зе да iх кры ху 
больш за 20 кi ла мет раў. На сва iм 
жа рын ку жы ха ры рай цэнт ра куп-
ля юць га род нi ну i са да вi ну, яга ды, 
пры сма кi, хлеб i мя са... Ля са мо-

га ўва хо ду на ры нак па куп нi коў 
су стра ка юць сiм па тыч ныя ба бу-
лi: у ка гось цi на iм пра вi за ва ным 
«пры лаў ку» з па ры цаг лiн — лет-
нiя гры бы лi сiч кi, у не ка га — ма ла-
дая буль бач ка , у ка гось цi ма лi ны 
ды чар нi цы.

— Чар нi цы дзе збi ра лi? — пы-
та ю ся.

— Тут, не да лё ка ад го ра да. Ды 
вы не су мня вай це ся, ягад ка са лод-
кая, у ла ба ра то рыi пра ве ра ная. 
Уся го 15 ты сяч лiт ро вы сло i чак.

Ма ла дая буль ба ў Ля ха вi чах па 
10 ты сяч. Так са ма свая, вы га да-
ва ная ў на ва коль ных вёс ках. Ёсць 
на гэ тым рын ку, у па вiль ё нах, якiя 
ганд лю юць га род нi най i са да вi ной, 
бе ла рус кая ка пус та (5 тыс руб. за 
1 кг), та ма ты (ад 18 тыс.) i агур кi (ад 
15 тыс.). А вось рэп ча тая цы бу ля 

9,5 тыс. руб лёў — толь кi поль ская. 
Ру жа вее мал даў ская ча рэш ня па 
35 ты сяч, хоць у са дах са спе ла ўжо 
i свая, мяс цо вая. Пад сы ха юць на 
пры лаў ках ар ген цiн скiя гру шы па 
25 ты сяч i зноў жа поль скiя яб лы кi 
па 13,5 ты сячы.

Кры ху тан ней у гэ ты ж дзень бы лi 
агур кi ў Коб ры не — па 10 ты сяч. У 
рай цэнт ры, якi зна хо дзiц ца на поўд нi 
ад Ля ха вiч, мож на знай сцi i буль бу 
па 6 ты сяч. А вось та ма ты, ка пус та i 
чар нi цы бы лi па тым жа кош це. За-
тое ў Коб ры не па спеў ужо мяс цо вы 
са лод кi пе рац (22 ты ся чы за 1 кг) 
— яго на га рад скi ры нак пры вез лi 
фер ме ры з вёс кi Кi ся лёў цы.

Ага род нiн ны ры нак Ба ра на-
вiч ад ля ха вiц ка га i коб рын ска га 
амаль не ад роз нi ва ец ца, хi ба што 
цэ ны тут тро хi вы шэй шыя ды вы-
бар боль шы. По бач з бе ла рус кi мi 
та ма та мi са Жда но вiч i Пру жан 
апе тыт на чыр ва не юць па мi до ры, 
якiя пры еха лi з Ба ку. Азер бай-
джан скiя та ма ты кры ху да ра жэй-
шыя — ты ся чы на 3-4 за кi ла грам. 
За тое паў днё вы па мi дор i пах не 
ўжо зу сiм па-лет ня му, i са ка вi ты, 
i смач ны. Мал даў скiя та ма ты пра-
да юц ца па 11 ты сяч за кi ла грам 
дроб ныя, па 12.500 — буй ныя. Тут 
жа па спя хо ва кан ку ры руе з поль-
скай рэп ча тай цы бу ляй крым ская 
са лат ная, бе лая i сi няя...

— А сваё, бе ла рус кае, у вас 
што? — пы та ю ся ў пра да вач кi 
ага род нiн на га па вiль ё на на рын ку 
«Аляк се еў скiм».

— Агур кi i цы бу ля па 9 ты сяч, 
квя цiс тая ка пус та, — пе ра лiч вае 
пра да вец. — Час нок вось яшчэ бе-
ла рус кi, па 35 ты сяч за кi ла грам...

— А па куп нi кi час та бе ла рус кi 
та вар пы та юць?

— Ды не, не вель мi. Час цей 
на ра ка юць на не та вар ны вы гляд 
ды на тое, што га род нi на ня смач-
ная...

Зрэш ты, iм парт ны та вар i са мi 
пра даў цы бя руць больш ах вот на, 
чым бе ла рус кi — ён i за хоў ва ец ца 
даў жэй, i кошт на яго ча сам мен шы. 
А бы вае, бе ла рус ка га ана ла гiч на-
га прос та не знай сцi — у чэр ве нi-
лi пе нi днём з аг нём не ад шу каць 
мяс цо вых яб лы каў i груш, цы бу лi i 
ча рэш нi. Як быц цам i за хоў ваць не 
на ву чы лi ся, i га да ваць... Ад сюль i 
«за ла тая» ра дыс ка на пры лаў ках, 
i кошт на мал даў скую ча рэш ню, якi 
упар та ўтрым лi ва ец ца на ад зна цы 
ў 35 ты сяч.

А на конт прэ тэн зiй да не та вар-
на га вы гля ду i сма ку бе ла рус кiх 
пра дук таў... Што ж, дзе ду мi ла, а 
ўну ку гнi ла, як той ка заў. У тых жа 
Ля ха вi чах га ра джа не ад да юць пе-
ра ва гу сва ёй ча рэш нi (хай дроб най 
i не та кой са лод кай) i яб лы кам з 
пры лаў ка мяс цо вай ба бу лi, якiя i 
чар вяч ком трош кi па гры зе ныя, 
ды i мар шчы нiс тыя па вяс не. Да-
рэ чы, та кiя на ват больш ах вот на 
куп ля юць, па мя та ю чы на род ную 
муд расць: раз чар вяк яб лык есць, 
дык ча ла ве ку дак лад на мож на.

— Я свай му дзi ця цi iм парт ных 
яб лы каў не дам, — ка жа ве ту рач-
сан экс перт Ля ха вiц кай ла ба ра то-
рыi са нi тар на-ве тэ ры нар най экс-
пер ты зы Ган на Ту пiк. — Вя до ма, 
па раз на стай ных до пус ках яно 
пра хо дзiць, мы ж стро га со чым на 
на шым рын ку за якас цю пра дук-
цыi. Але до пус кi до пус ка мi, а, на 
мой по гляд, нар маль ная са да вi на 
да ле та не мо жа так вы гля даць... 
Мне зда ец ца, на шы лю дзi ўсё-та кi 
больш ах вот на сваю пра дук цыю 
куп ля юць — з пунк ту гле джан ня 
эка ла гiч нас цi i чыс цi нi яна лепш...

Тут я з Ган най цал кам згод на. 
Нам бы толь кi на ву чыц ца гэ тую 
«эка ла гiч насць i чыс цi ню» за хоў-
ваць на леж ным чы нам, па ка ваць 
ды пра да ваць. Мож на ска рыс-
тац ца во пы там Ка на ды, дзе на 
пры лаў ках iдэн тыч ныя пра дук ты 
пра да юць з двух кан тэй не раў. У 
ад ным — тан ныя, але з «хi мi яй», 
у дру гiм — да ра гiя, але «чыс тыя». 
I та ды па куп нiк сам вы ра шыць, на 
чым яму эка но мiць: на гра шах цi 
на зда роўi...

Тац ця на ГРЫН КЕ ВIЧ.
Фо та аў та ра

�

Кант роль ная за куп каКант роль ная за куп ка  ��

БОЛЬШ КА РЫС НАЕ — СВАЁ

Ад кры тае ак цы я нер нае та ва рыст ва «Лель чыц кі аг ра сэр віс» з 
2008 го да не мо жа рас па чаць вы пуск бія ла гіч на ак тыў ных ві та мі ні-
за ва ных кар ма вых да дат каў на асно ве са пра пе ля. На ба зе гэ та га 
прад пры ем ства па ві нен быў рэа лі зоў вац ца ін вес ты цый ны пра ект у 
ад па вед нас ці з Дзяр жаў най пра гра май «Торф» на 2008-2010 га ды.

Ка мі тэт дзяр жаў на га кант ро лю пра вёў пра вер ку та ва рыст ва наконт 
эфек тыў нас ці і за кон на сці вы ка ры стан ня бюд жэт ных срод каў. У 2011 го-
дзе ў ад па вед нас ці з ра шэн нем Го мель ска га абл вы кан ка ма на па ка за ныя 
мэ ты з рэс пуб лі кан ска га бюд жэ ту бы ло вы дат ка ва на Br5 млрд руб лёў, 
на якія за каз чык — УКБ Лель чыц ка га ра ё на — за ку пі ла аб ста ля ван не і 
зра бі ла пра ект. А да рэ кан струк цыі бу дын ка пад цэх УКБ не пры сту па-
ла ў су вя зі з ад сут нас цю фі нан са ван ня. У прэс-служ бе дзярж кант ро лю 
Го мель скай воб лас ці лі чаць, што пры чы най ста ла без ыні цы я тыў насць 

кі раў ніц тва Лель чыц ка га аг ра сэр ві су, якое не ра бі ла да стат ко вых за-
ха даў для рэа лі за цыі ін вес ты цый на га пра ек та. У вы ні ку бюд жэт ныя 
срод кі, вы дат ка ва ныя на за куп аб ста ля ван ня, ака за лі ся за ма ро жа ны мі, 
а нар ма тыў ныя тэр мі ны бу даў ніц тва аб' ек та пе ра вы ша ны ў 3,5 ра за. 
Так са ма кі раў ніц твам ААТ «Лель чыц кі аг ра сэр віс» не бы лі за бяс пе ча ны 
на леж ныя ўмо вы за хоў ван ня аб ста ля ван ня. Яго част ка зна хо дзі ла ся ў 
ан га ры з дзі ра вым да хам, а су шыл ка для са пра пе лю — уво гу ле пад ад-
кры тым не бам. Пас ля ўмя шан ня дзярж кант ро лю воб лас ці Го мель скім 
абл вы кан ка мам Лель чыц ка му аг ра сэр ві су вы дзе ле ны Br22 млрд руб. 
За раз вя дуц ца ра бо ты па рэ кан струк цыі вы твор ча га бу дын ка. Пра вер-
кай вы яў ле ны і за вы шэн ні кош ту вы ка на ных ра бот амаль на Br139 млн 
руб лёў. Гэ тая су ма вер ну та ў бюд жэт.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

ЗА МА РО ЖА НЫЯ СА ПРА ПЕ ЛІ

Ар ген цiн ская гру ша па 25 ты сяч Ар ген цiн ская гру ша па 25 ты сяч 
ча кае свай го па куп нi ка.ча кае свай го па куп нi ка.

У Ба ра на вi чах уся га род нi на У Ба ра на вi чах уся га род нi на 
на пры лаў ку — свая, бе ла рус кая.на пры лаў ку — свая, бе ла рус кая.

На рын ку ў Ля ха вi чах.


