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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 7.51 17.57 10.06
Вi цебск — 7.43 17.44 10.01
Ма гi лёў — 7.41 17.47 10.06
Го мель — 7.34 17.47 10.13
Гродна — 8.05 18.12 10.07
Брэст    — 8.02 18.16 10.14

Iмянiны
Пр. Афанасіі, Абрама, Канстанціна, 
Максіма, Пятра, Якава.
К. Лідзіі, Саламеі, Аляксандра, 
Марка, Філіпа.

Месяц
Поўня 19 кастрычніка. 
Месяц у сузор’і Блізнят. 
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Су свет ны дзень лю дзей, якія па ку ту юць ад за-
ікан ня. Пра во дзіц ца з 2002 го да па іні цы я ты ве ка-
над скіх спе цы я ліс таў па да сле да ван ні па та ло гій 
мо вы.

1805 год — ля мы са Тра фаль гар, ка ля іс пан ска-
га пор та Ка дыс, анг лій ская эс кад ра ад мі-

ра ла Га ра цыа Нэль са на да гна ла фран ка-іс пан скую 
эс кад ру пад ка ман да ван нем П'е ра-Шар ля дэ Віль нё ва. 
Мар скі бой, які за вя заў ся па між эс кад ра мі, увай шоў 
у чац вёр ку най буй ней шых мар скіх біт ваў су свет най 
гіс то рыі. Нель сан біт ву вый граў, і Бры та нія за ста ла ся 
кі ра ваць ма ра мі, сур' ёз на ўсклад ніў шы су вязь Фран-
цыі з яе ка ло ні я мі. Але гэ та бы ла ра дасць са сля за мі 
на ва чах: Нэль сан быў смя рот на па ра не ны. У боч цы 
з кань я ком яго це ла да ста ві лі на ра дзі му. Фла та вод-
цу Віль нё вуа Тра фаль гар так са ма каш та ваў жыц ця: 
ад пу шча ны з па ло ну пад сло ва го на ру, ён скон чыў 
жыц цё са ма губ ствам. А бры тан скія ма ра кі да гэ та га 
ча су но сяць на шыі чор ны галь штук — гэ та жа ло ба 
па Га ра цыа Нэль са ну.

1932 год — на ра дзіў ся Вік тар Пят ро віч Стрэль-
ні каў, бе ла рус кі ву чо ны ў га лі не ана то міі 

ча ла ве ка, док тар ме ды цын скіх на вук, пра фе сар, за-
слу жа ны ра бот нік вы шэй шай шко лы Бе ла ру сі. Аў тар 
на ву ко вых прац па пы тан нях нар маль най ана то міі 
ча ла ве ка.

1933 год — сён ня споў ні ла ся б 
80 га доў Іга ру Мі хай ла ві-

чу Даб ра лю ба ву, кі на рэ жы сё ру, за слу-
жа на му дзея чу мас тац тваў Бе ла ру сі, 
на род на му ар тыс ту Бе ла ру сі (1985). 
У 1962-96 га дах пра ца ваў на кі на сту-
дыі «Бе ла русь фільм». Па ста віў філь-
мы: «Іван Ма ка ра віч», «Бе лыя ро сы», 
«Плач пе ра пёл кі» і ін шыя. Зды маў ся ў 
кі на філь мах «Дзе вяць дзён ад на го го да», «Ка ха ная». 
Яго твор час ці ўлас ці вы ак тыў ная аў тар ская па зі цыя, ак-
ту аль насць праб ле ма ты кі, рэа ліс тыч ная фор ма. Лаў рэ-
ат прэ міі Ле нін ска га кам са мо ла Бе ла ру сі (1970), пры зоў 
між на род ных кі на фес ты ва ляў. Па мёр у 2010 го дзе.

Язэп Драз до віч, мас так, скульп тар, пе да гог:

«Не кла няй ся і не па гар джай».

У кар дыя хі рур га.
— Вам тэр мі но ва трэ ба ра біць апе ра-

цыю!
— Док тар, а ці нель га ад клас ці? Я паў-

го да ча каў чар гу на пра тэ за ван не зу боў!
Урач за ду маў ся. Прай шла хві лі на, дзве, 

пяць...
— Док тар, ну ча му вы маў чы це?!
— Уяў ляю: гра юць Ша пэ на, усе пла-

чуць, а вы ля жы це ў тру не з пры го жы мі, 
роў ны мі, асляп ляль на бе лы мі зу ба мі!

— У ця бе як з На таш кай?
— Доб ра. А ў ця бе?
— Так са ма доб ра.

Сту дэнт — гэ та ка лі па па ху ад роз ні ва-
еш, з якім сма кам у су се дзяў «Рол тан».

Па га ры зан та лі: Брыг. Фрэ гат. Ра гу. Га ло. Отс. Ка-
рэ. Шху на. Цырк. Юр та. Яга. Рэ рых. На ва тар. Ара. Вар. 
Атам. Пра па жа. Ада на. Сму та. Клан. Рэк тар. Апак. Опт. 
Ата ра. Фрак. Пра лом. Зю зя. Прас нак. Ча рэш ня. Па 

вер ты ка лі: Бры ган ці на. Ра лі. Ара ва. Ада. Па но. Ята-
ган. Пры пас. Ан гар. Жарт. Го ра. Ара ма. Фра за. Алоэ. 
Кір. Люк. Фа гот. Абоз. Сэр. Барк. Мяч. Ша ра да. Та мат. 
Упра ва. Упа. Ама тар. Буль ба. Хор. Ака дэ мія.

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛI ЛАС КА, АД КА ЗЫ
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Сурвэтка 
нясвежая...

Жур на ліс таў цяж ка чым 
здзі віць, тым больш да-

вес ці да слёз, а тут... Яны на-
ва роч ва лі ся ў мя не — дзядзь кі, 
яко му пай шоў ужо пя ты дзя ся-
так, ка лі дзет кі спя ва лі пес ню 
пра ма му. Пра тое, што яна — 
са мы леп шы, са мы на дзей ны 
ся бар. І гэ та — пра мам, якім 
га рэл ка і гу лян кі да ра жэй, чым 
род ная кры він ка? І ця пер, ка лі 
ўспа мі наю тва ры ма лых, ро-
біц ца со рам на і за тых, хто ад 
іх ад мо віў ся, і за ся бе — бо не 
ха пае сме лас ці ўзяць ка гось ці 
з іх на вы ха ван не.

— Наш дзі ця чы дом па чаў 
пра ца ваць у снеж ні 1946 го да 
і спа чат ку меў наз ву Ві цеб-
скі да школь ны дзі ця чы дом 
№ 5. Зра зу ме ла, та ды тут вы-
хоў ва лі ся ў асноў ным дзе ці, 
баць кі якіх за гі ну лі на вай не. 
Па чы на ю чы з 1972 го да сю ды 
пе ра вя лі дзя цей да школь на га 
ўзрос ту з асаб лі вас ця мі псі ха-
фі зіч на га раз віц ця. У 1983-м 
на гэ тым жа мес цы ўзвя лі 
но вы бу ды нак, — рас каз вае 
ды рэк тар уста но вы На тал ля 
Культ эн ка.

Пе да га гіч ных ра бот ні каў у 
дзі ця чым до ме ка ля 40: вы ха-
валь ні кі, на стаў ні кі-дэ фек то ла-
гі, пе да гог-псі хо лаг, са цы яль-
ны пе да гог, му зыч ны кі раў нік, 
ін струк тар па фіз куль ту ры... А 
ўся го су пра цоў ні каў менш за 
90 ча ла век, у тым лі ку 5 — у 
дэ крэт ным вод пус ку. Пра-
ца ваць тут ня прос та яшчэ 
і та му, што 34 вы ха ван цы 
ма юць за трым ку псі хіч на га 
раз віц ця, ра зу мо вую ад ста-
ласць... Хлоп чы каў ся род 
вы ха ван цаў больш. Як за-
ўва жы ла во пыт ная кі раў ні-
ца, у дзі ця чым до ме та кія 
су ад но сі ны іс на ва лі ва ўсе 
ча сы.

У гэ тую ўста но ву трап ля-
юць ма лыя з До ма дзі ця ці 
(ва ўзрос це 3 га доў) аль бо 
дзе ці з пры тул ку, якія тра-
пі лі ў са цы яль на не бяс печ-
нае ста но ві шча, а за тым 
бы лі пры зна ныя ты мі, хто 
мае па трэ бу ў дзяр жаў най 
аба ро не.

Пры кла ды, ка лі бія ла-
гіч ныя баць кі бя руц ца за 
ро зум і атрым лі ва юць пра-
ва зноў вы хоў ваць род ных 
дзя цей, ёсць, але вель мі 
рэд кія.

— Ня даў на пе рад алі два іх 
ма лых на вы ха ван не ма ме. 
Яна вяр ну ла ся з мес цаў па-
збаў лен ня во лі, вый шла за-
муж за жы ха ра Ма гі лёў скай 
воб лас ці і па еха ла з дзець мі 
ту ды. А ся род на шых на віч-
коў — брат з сяст рой, якіх 
пры вез лі з пры тул ку. Хлоп-
чык ву чыц ца ў шос тым кла-
се, дзяў чын ка — у пя тым. 
Доб рыя дзе ці, адап та ва ныя 

ў са цы яль ным і бы та вым пла-
не. Іх баць кі жы выя і зда ро-
выя, толь кі лю бяць вы піць, 
— ад каз вае на мае пы тан ні 
ды рэк тар.

Вы ха ван цы школь на га 
ўзрос ту ву чац ца ў ві цеб скай 
звы чай най ся рэд няй шко ле № 
3, у тым лі ку і дзе ці з за трым-
кай псі ха фі зіч на га раз віц ця 
— у ін тэ гра ва ных кла сах. А 
ма лых з ра зу мо вай ад ста лас-
цю, ка лі яны да сяг нуць школь-
на га ўзрос ту, пе ра вод зяць у 
Бя гомль скую да па мож ную 
шко лу-ін тэр нат.

У дзі ця чым до ме ёсць усё 
не аб ход нае для жыц ця і раз-
віц ця дзя цей. Утуль ныя спаль-
ні, па коі, ста ло вая, му зыч ная 
і спар тыў ная за лы, ме ды цын-
скі блок з фі зі я ка бі не там, 

пла валь ны ба сейн, ка бі нет 
псі ха ла гіч най раз груз кі, блок 
са цы яль на-бы та вой адап та-
цыі, гуль ня тэ ка і біб лі я тэ ка, 
«зя лё ны» і сэн сор ны па коі. 
Дзей ні чае на ват тэ ат раль ная 
сту дыя. Але ж да до му ўсё роў-
на цяг не!

За ці ка ві лі вы ні кі апы тан ня, 
якое пра вод зяць су пра цоў-

ні кі дзі ця ча га до ма. На пы тан-
не: «Ці маг лі б вы браць дзі ця 
на па тра нат нае вы ха ван не?» 

больш як 100 ча ла век (або 
37%) ад ка за лі: «Так, без 
праб лем»; «Так, але зраб-
лю гэ та з мэ тай на ступ на-
га ўсы наў лен ня (уда ча рэн-
ня)» — кан ста та ва лі больш 
як 24% рэ спан дэн таў.

Па тра нат нае вы ха ван-
не — гэ та ка лі дзі ця пе-
рад аец ца ў сям'ю на вы-
хад ныя дні і час ка ні кул. 
Згод на з за ка на даў ствам, 
та кое вы ха ван не мо жа 
быць вы ка ры ста на ў якас-
ці пер шай ста дыі пе рад 
на ступ ным афарм лен нем 
апе кі ці ўсы наў лен ня або 
з мэ тай па зна ё міць дзі ця 
з па няц цем «жыць у сям'і». 
З ах вот ны мі за клю ча ец ца 
да га вор на 1 год. Пры гэ-
тым па тра нат ны вы ха валь-
нік па ві нен мець на ру ках 
за клю чэн не аб на яў нас ці 
ўмоў, не аб ход ных для вы-
ха ван ня дзя цей. Та кое за-
клю чэн не вы дае ўпраў лен не 
або ад дзел аду ка цыі па мес цы 
жы хар ства кан ды да та.

У пры ём най сям'і адзін ці 
абое з баць коў на дзе ле ны 
паў на моц тва мі апе ку ноў дзі-
ця ці аж да яго паў на лец ця. За 
дзі цем за хоў ва юц ца льго ты, 
звя за ныя з яго ста ту сам сі ра-
ты. Адзін з баць коў за клю чае 
пра цоў ны да га вор з ор га на мі 
апе кі па мес цы зна хо джан ня 
дзі ця ці і атрым лі вае зар пла ту 
за яго вы ха ван не. Дзяр жа ва 
вы плач вае да па мо гу на ўтры-
ман не дзі ця ці аж да яго паў-
на лец ця...

Апя кун мае прак тыч на 
ўсе пра вы баць кі ў пы тан нях 
вы ха ван ня, на ву чан ня, утры-
ман ня дзі ця ці і ня се поў ную 

ад каз насць за дзі ця. Ад нак 
фар маль на пра вы апе ку на 
ад роз ні ва юц ца ад баць коў-
скіх: бія ла гіч ныя баць кі ма-
юць пра ва на вед ваць дзі ця, 
па да печ нае дзі ця мо жа быць 
усы ноў ле на трэ ці мі асо ба мі 
аль бо вер ну та баць кам. Апя-
кун не мае пра ва пры сво іць 
дзі ця ці сваё проз ві шча, па мя-
няць імя, імя па баць ку, да ту 
і мес ца на ра джэн ня. Пра ца 
апе ку на не аплач ва ец ца, ад-

нак ён атрым лі вае што ме сяч-
ныя вы пла ты на ўтры ман не 
дзі ця ці. Пры не аб ход нас ці, па 
да сяг нен ні вы ха ван цам 18-га-
до ва га ўзрос ту, яму вы дзя ля-
ец ца жыл лё. Ор га ны апе кі рэ-
гу ляр на кант ра лю юць умо вы 
ўтры ман ня, вы ха ван ня і аду-
ка цыі дзі ця ці.

Сям'і, якая афарм ляе ўсы-
наў лен не, дзяр жа ва аказ вае 
та кую ж са цы яль ную да па мо-
гу, як і звы чай най сям'і, дзе 
вы хоў ва юць дзі ця.

Су пра цоў ні кі дзі ця ча га до-
ма на ву чы лі ся пра во дзіць 

ці ка выя рэ клам ныя кам па ніі. 
У лі ку ін ша га ар га ні зу юць дні 
ад чы не ных дзвя рэй, на ла дзі лі 
ўза е ма дзе ян не з гра мад скі-
мі ар га ні за цы я мі па пы тан-

ні ўлад ка ван ня сі рот у 
сем'і.

Ня даў на ў ві цеб скай 
вы ста вач най за ле «Му зыч-
ная гас цёў ня» прай шла 
фо та вы ста ва «Бе ла русь 
без сі рот», на якой бы лі 
прад стаў ле ны фо та здым кі 
вы ха ван цаў, якія ча ка юць 
сва іх ма му і та ту. На пры-
кан цы ле та — на па чат ку 
во се ні тая ж вы ста ва бы ла 
ар га ні за ва на ў Мін ску — у 
кі на тэ ат ры «Цэнт раль ны». 
Здым кі дзя цей пе ры я дыч-
на з'яў ля юц ца на ву ліч ных 
вы ста вах у Ві цеб ску.

— І хай зной дуц ца 
баць кі ўся го толь кі для ад-
на го дзі ця ці — ужо доб ра! 
Вы ста вы пра во дзім у пер-
шую чар гу для та го, каб 
даць дзе цям шанц знай сці 
сям'ю. Яшчэ ад на мэ та — 
пры цяг нуць ува гу гра мад-

скас ці да праб лем сі роц тва. 
Дзе ці ад ра зу ад чу ва юць, ка лі 
вы цяг не це ся да іх. Дзя ку ю чы 
апе цы і аба ро не, якія мо жа 
даць толь кі сям'я, дзі ця лі та-
раль на ажы вае, ні бы квет ка 
пас ля доў гай зі мы, ча сам 
па чы нае на ват апя рэдж ваць 
у раз віц ці сва іх «хат ніх» ад-
на год каў. І не бой це ся, што, 
узяў шы ма ло га «пад сваё 
кры ло», мо жа це зра біць яму 
горш. На ад ва рот — па ка жа-

це свет са свет ла га бо ку, па-
зба віў шы дзі ця ад стра хаў, 
ста не це яму апо рай на ўсё 
ас тат няе жыц цё, — вель-
мі эма цы я наль на рас каз вае 
ды рэк тар.

У тым, як дзе ці цяг нуц ца 
да не зна ё мых да рос лых, аў-
тар гэ тых рад коў упэў ніў ся 
пад час на вед ван ня ўста но вы 
ка зах скі мі гас ця мі, у рам ках 
пер ша га афі цый на га ві зі ту 
па сла Ка зах ста на на Ві цеб-
шчы ну. Ер га лі Бу ля ге наў, 
Над звы чай ны і Паў на моц ны 
Па сол Рэс пуб лі кі Ка зах стан 
у Рэс пуб лі цы Бе ла русь, звяр-
та ю чы ся да дзя цей, ска заў: 
«Мы пры вез лі вам у па да ру-
нак тэ ле ві зар з пры стаў кай, 
кні гі, філь мы, дыс кі — усё гэ-
та для вас, каб вы ад чу лі, што 
да лё кі Ка зах стан ста но віц ца 
для вас блі жэй».

А жон ка па сла, Ша ры па Бу-
ля ге на ва, якая ў Мін ску ўзна-
чаль вае між на род ны клуб 
жо нак дып ла ма таў, па жа да ла 
хлоп чы кам і дзяў чын кам моц-
на га зда роўя.

Доб ра, што ўста но ве да па-
ма га юць мно гія. Толь кі сё ле-
та па мер спон сар ска га ўнёс ку 
да сяг нуў 300 міль ё наў.

— Гэ та не толь кі гро шы, а 
і цац кі, мэб ля, адзен не, абу-
так, кан цы ляр скія пры ла ды і 
ін шае — да па мо га знач ная. 
Мы вель мі ўдзяч ныя праф са-
юз ным ар га ні за цы ям ві цеб скіх 
прад пры ем стваў — яшчэ ні-
вод ная пяр віч ка не ад мо ві ла 
ў да па мо зе. Ак тыў на су пра-
цоў ні ча ем з «Бе лай Рус сю», 
БРСМ. У пры ват нас ці, ва лан-
цё ры з мо ла дзе ва га гра мад-
ска га аб' яд нан ня да па ма га юць 
нам ар га ні зоў ваць эк скур сіі ў 
заа парк, у лес і гэ так да лей, 
— дзя куе за пад трым ку ды-
рэк тар.

Але ж, на жаль, ні во дзін 
дзі ця чы дом у са май ба га тай 
дзяр жа ве не ў ста не даць дзі-
ця ці та го, што мо гуць даць 
толь кі баць кі — лю боў.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.
Фо та аў та ра і з ар хі ва 

дзі ця ча га до ма

«Ка зён нае» дзя цін ства«Ка зён нае» дзя цін ства  ��

ЦАЦ КІ І ЦУ КЕР КІ
МА МУ НЕ ЗА МЕ НЯЦЬ 

Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» па бы ваў у ві цеб скім дзі ця чым 
до ме. Дзяр жа ва ўзя ла на ся бе кло пат аб больш як 70 
дзяў чын ках і хлоп чы ках ва ўзрос це ад 3 да 18 га доў 
прак тыч на з усіх ра ё наў Ві цеб скай воб лас ці. З іх толь кі 
адзін вы ха ва нец — сі ра та. У ас тат ніх ёсць баць кі, сва-
я кі. Але, ві даць, ім дзе ці не па трэб ны. А ка му яны па-
трэб ны, акра мя дзяр жа вы?

КнігарняКнігарня  ��

КОЖ НАЯ ВЁС КА — 
АСОБ НАЯ АПО ВЕСЦЬ

Уба чыў свет трэ цi ну мар края знаў ча га аль-
ма на ха Брэсц ка га ра ё на «Аст ра ме чаў скi ру-
ка пiс». Па тра ды цыi ча со пiс пуб лi куе нот ную 
пар ты ту ру му зыч ных тво раў з гiс та рыч на га 
ру ка пi су. У раз дзе ле «Аст ра ме ча ва i аст ра-
ме чаў цы» мож на па зна ё мiц ца з «Вян ком Ка-
зi мi ру Лы шчын ска му», якi склаў края знаў ца з 
Лы шчыц Мi ха iл Мар тын чук, а так са ма рэд кай 
кнi гай з аст ра ме чаў скай бiб лi я тэ кi.

Са праўд ны рос сып жам чу жын фальк ло ру са бра лi 
ўдзель нi кi экс пе ды цыi па вёс ках Брэсц ка га ра ё на. 
На ву ко вую ванд роў ку сту дэн таў-фi ло ла гаў уз на ча лi-
ла док тар фi ла ла гiч ных на вук, пра фе сар Брэсц ка га 
дзяр жаў на га ўнi вер сi тэ та iмя Пуш кi на Iна Швед. Яна 
ж апуб лi ка ва ла ар ты кул «Ка ля ды на Пры буж жы». 
А пес нi, пры пеў кi на мяс цо вай га вор цы, пры кме ты, 
пры маў кi i пры каз кi, за пi са ныя ў хо дзе па ез дак, ус па-
мi ны ста рэй шых жы ха роў Лы шчыц ка га i Ма ты каль-
ска га сель са ве таў скла лi цэ лы раз дзел аль ма на ха.

Гiс то ры ка-края знаў чая тэ ма пра цяг ва ец ца ў руб-
ры ках «Скарб нi ца на род ных та лен таў» i «Ста рон кi 
гiс то рыi». Чы тач да ве да ец ца пра гiс то рыю вёс кi Стра-
дзеч i ту тэй шы храм свя той Са фii. Дру ку юц ца здым кi 
з ся мей ных аль бо маў i цi ка выя гiс то рыi да iх.

У па жа дан нi ча со пi су пiсь мен нi ка Ула дзi мi ра Лiп-
ска га чы та ем: «Кож ная вёс ка — гэ та асоб ная апо-
весць. Кож ная ха та — гэ та свой не паў тор ны ра ман. 
I кож ны ча ла век, яго лёс, проз вi шча, ха рак тар — 
асоб ная ста рон ка ў агуль най гiс то рыi на шай Ай чы-
ны. I ка лi на ват ужо ня ма па се лi шча на кар це, то ўсё 
роў на трэ ба вяр нуць яго гiс та рыч ную па мяць. Дзе ля 
тых, хто там жыў, дзе ля тых, хто жы ве сён ня».

Для гэ та га i быў ство ра ны, па сут нас цi, пер шы ў 
рэс пуб лi цы ра ён ны края знаў чы аль ма нах. Не змаг лi 
аб мi нуць аў та ры трэ ця га ну ма ра i куль тур ныя па-
дзеi апош ня га ча су. На ста рон ках знай шло ся мес ца 
фо та рэ парт ажам з пер ша га кас цю ма ва на га ба лю ў 
до ме-му зеi Ня мцэ вi чаў у Ско ках, iн шых вi до вiшч ных 
ме ра пры ем стваў.

Свят ла на ЯС КЕ ВIЧ

Леп шай ды яг нас тыч най стан цы яй 
па пра вя дзен ні дзяр жаў на га тэх ніч-
на га агля ду транс парт ных срод каў 
сё ле та пры зна на ды яг нас тыч ная 
стан цыя № 200 УП «Бел тэх агляд» 
з Брэс та.

Зван не лаў рэ а та агля ду-кон кур су, 
які пра во дзіў ся на пра ця гу пя ці ме ся-
цаў па ўсёй кра і не, атры ма ла ды яг-
нас тыч ная стан цыя № 208 Бе ла рус-
кай дзяр жаў най сель ска гас па дар чай 
ака дэ міі. На зва ны кон курс пра хо дзіць 

у Бе ла ру сі з 2007 го да. Сё ле та ў ім 
бра ла ўдзел 191 ды яг нас тыч ная стан-
цыя, або 86 пра цэн таў ад агуль най 
коль кас ці.

Сяр гей РА СОЛЬ КА

ФактФакт  ��

ЛЕП ШАЯ 
ДЫ ЯГ НОС ТЫ КА 

АЎ ТО — У БРЭС ЦЕ

Ды рэк тар 
дзі ця ча га 

до ма 
На тал ля 

КУЛЬТ ЭН КА.

Фо та вы ста ва, ар га ні за ва ная для та го, каб знай сці дзе цям баць коў.Фо та вы ста ва, ар га ні за ва ная для та го, каб знай сці дзе цям баць коў.
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