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Яна ве дае фес ты валь ад па чат ку. За два 
дзе ся ці год дзі яго іс на ван ня Люд мі ла Са ян ко-
ва бы ла на ім у роз ных іпас та сях: кі ра ва ла 
прэс-цэнт рам, не ад на ра зо ва пра ца ва ла і на-
ват уз на чаль ва ла жу ры роз ных кон курс ных 
пра грам, бы ла гос цем і на ват звы чай ным 
гле да чом. Але ўвесь час піль на пры гля да ла ся 
да та го, што ад бы ва ец ца на фес ты ва лі і як ён 
уплы вае на раз віц цё кі на пра цэ су ў Бе ла ру сі, 
ана лі за ва ла, пі са ла пра яго ў роз ных вы дан-
нях. Вы ні кам на зі ран няў і роз ду маў ста ла 
кні га: «Мін скі між на род ны кі на фес ты валь 
«Ліс та пад»: праз 20 га доў».

Кні га вя до ма га кі на кры ты ка і жур на ліст кі 
Люд мі лы Са ян ко вай уба чы ла свет да 20-год-
дзя «Ліс та пад» ў вы да вец кім до ме «Звяз-
да».

Гіс то рыя фес ты ва лю раз гля да ец ца ад па-
чат ку, ад пер шых кро каў, якія та ды, у 1994-м, 
шмат ка му зда ва лі ся дзіў ны мі, на іў ны мі, на-
ват смеш ны мі, да ця пе раш ня га мо ман ту, ка лі 
«Ліс та пад» ужо сцвер дзіў ся як між на род ны 
кі на фо рум. Але ўсё гэ та — праз улас ную ду-
шу і кло пат за тое дзі цят ка, якое ў Бе ла ру сі 
ства ра лі шмат лю-
дзей.

Люд мі ла Са ян ко-
ва рас па вя дае:

— У гэ тай кні зе 
па яд на лі ся жур на ліс-
ты ка і кі на кры ты ка. Я 
па ста ві ла са бе за мэ-
ту аба вяз ко ва па раз-
маў ляць з усі мі ты мі, 
хто ра біў фестываль. 
Пер шы ча ла век, які 
быў на ма ім шля ху, 
— Сяр гей Ар ці мо віч, 
ця пер ра сій скі кі на-
рэ жы сёр, прад зю-
сар, сцэ на рыст. Ме на ві та яго ідэя ля жа ла ў 
асно ве ар га ні за цыі фес ты ва лю ў Мін ску. Мне 
бы ло скла да на яго знай сці, але да па маг лі 
су час ныя тэх на ло гіі. Я вель мі ха це ла, каб 
бы ло ін тэр в'ю з Ва лян ці най Сця па на вай, якая 
даў жэй за ўсіх кі ра ва ла фес ты ва лем. Але, на 
жаль, не атры ма ла ся. Ад нак ней кая фор ма 
зно сін і дыя ло гу з Ва лян ці най Сця па на вай 
усё ж ёсць. Яе пра ца вя ліз ная, яна зра бі ла 
шмат для та го, каб «Ліс та пад» раз ві ваў ся. Я 
вель мі ўдзяч ная Аляк санд ры За ха рэ віч, якая 
кі ра ва ла фес ты ва лем адзін год. Удзяч ная Ан-
жа лі цы Кра шэў скай, якая апош нія не каль кі 
га доў ад каз вае за ар га ні за цыю фо ру му. Яна 
га ва ры ла са мной вель мі шчы ра. Яшчэ адзін 
ге рой — пра грам ны ды рэк тар фес ты ва лю 
Ігар Су кма наў, які яшчэ са шко лы быў кі на-
ма нам. Вель мі ўдзяч ная Іры не Дзям' я на вай, 
ад каз най за да ку мен таль ную пра гра му, з 
якой у нас агуль нае кі на мі ну лае і кі на су час-
насць. Раз маў ля ю чы з усі мі гэ ты мі людзь мі, 
я зра зу ме ла ад ну рэч: у іх ад ны і тыя ж праб-
ле мы, па чы на ю чы з 1994 го да і да 2013-га. 
Яны пе ра адоль ва юць ад ны і тыя ж бар' е-
ры. Іх маг ло б быць ме ней, каб у нас бы ло 
па чуц цё на цы я наль на га го на ру. Фес ты валь 
вель мі важ ны для кра і ны: тут склад ва ец ца 
по ле дыя ло гу. Мы зна ё мім ся, спаз на ем адзін 
ад на го, гля дзім но вае кі но, да вед ва ем ся пра 
но вых аў та раў. Усе ха це лі б ад на го: каб ён 

пра цяг ваў ся. Гэ та 
наш брэнд. Та му 
што «Ліс та пад» 
вы во дзіць кра і ну 
ў су свет ную куль-
тур ную пра сто ру.

Пра гэ та Люд-
мі ла Са ян ко ва 
пі са ла як кі на-
кры тык і як кі на-
жур на ліст шмат 
га доў. Та му сме-
ла мож на ка заць, 

што кні га пі са ла ся 20 га доў. Та му што ў ёй 
са бра ныя ар ты ку лы і агля ды, на дру ка ва ныя 
ў бе ла рус кіх вы дан нях, у асноў ным у ча со-
пі се «На эк ра нах». Аў тар пры зна ла ся, што 
ра зам з фес ты ва лем яна пра жы ла доў гае 
жыц цё. Ён мя няў ся — і яна мя ня ла ся. Але 
на ват ран нія пра цы вы ра шы ла змяс ціць у 
кні зе: гэ та свед кі ча су.

Ад нак га лоў ныя свед кі — лю дзі, якія пры-
чы ні лі ся да іс на ван ня фес ты ва лю. Аў тар ідэі і 
пер шы ар га ні за тар Сяр гей Ар ці мо віч узгад-
вае:

— Я пра ца ваў ура чом, але не ча ка на для 
сяб роў і бліз кіх па сту піў на рэ жы сёр скія 
кур сы ў Маск ве. Гэ та быў той час, ка лі кі но 
амаль пе ра ста лі зды маць. Але «Бе ла русь-
фільм» заў сё ды пра ца ваў. Я ў той час жыў на 
два га ра ды: на Маск ву і на Мінск. У Маск ве 
на ват пры раз бу ра ным кі на пра ка це філь мы, 
якія з'яў ля лі ся, па каз ва лі ся на ней кіх пля-
цоў ках. Рэшт кі са вец кай кі на пра сто ры бы лі 
за вя за ны на кі на цэнтр. Я па ду маў: трэ ба па-
ка заць гэ тыя філь мы ў Мін ску. Шмат у ка го 
гэ та вы клі ка ла смех. Пас ля доў га га ха джэн ня 
па ўся ля кіх дзяр жаў ных і не дзяр жаў ных уста-
но вах я амаль ад ча яў ся, але «Бел прам буд-
банк» па га дзіў ся мне даць 20 ты сяч до ла раў. 
Гэ та бюд жэт пер ша га фес ты ва лю «Ліс та-
пад» у 1994 го дзе. Су ма пай шла на квіт кі і 
на гас ці ні цы... Пас ля пер ша га фес ты ва лю 

ад ным з са мых вя лі кіх скеп ты каў ся род бе-
ла рус кіх ар тыс таў быў Рас ці слаў Ян коў скі. 
Ён ка заў: «Гэ та баль пад час чу мы. Які фес-
ты валь, ка лі кі но ня ма?..» Я лі чу яго ад ным 
з яр кіх ар тыс таў у са вец кім кі но. І вось я як 
прад зю сар Мінск ага кі на фес ты ва лю па ехаў 
на «Кі на таўр», дзе быў прэ зі дэн там Алег Ян-
коў скі. Ад ной чы бы ла та кая кар ці на: ба чу, 
ідзе па пля жы Алег Іва на віч у бе лай ка шу лі 
з люль кай. По бач з ім Марк Ру дзінш тэйн. І 
Рас ці слаў Іва на віч з жон кай. Увесь пляж на 
іх раз вяр нуў ся. У мя не ўспыш ка: трэ ба і нам 
мець Ян коў ска га ў якас ці прэ зі дэн та. Гэ та 
бу дзе вель мі пра віль на, бу дзе род насць з 
га лоў ным фес ты ва лем Ра сій скай Фе дэ ра цыі. 
І Рас ці слаў Іва на віч вель мі яр кі, ма гут ны ча-
ла век, здоль ны быць на ча ле «Ліс та пад». Я 
вель мі ра ды, што ён стаў стар шы нёй, та му 
што ўсе гэ тыя га ды ён пад трым лі ваў фес ты-
валь сва ім аў та ры тэ там...

Та кіх ус па мі наў шмат, як і шмат лю дзей, 
якія ме лі да чы нен не да «Ліс та па да» ў роз-
ныя пе ры я ды. Не ка то рыя ге роі кні гі, як, на-
прык лад, Іры на Дзям' я на ва, удзяч ныя аў та ру, 
што зда юц ца ра зум ней шы мі ў ін тэр в'ю. Але 
не кож ны па асоб ку, а ўсе ра зам ства ра юць 
ле та піс мінск ага кі на фес ты ва лю і воб раз кі-
не ма та гра фіч най Бе ла ру сі.

— Я ма ру пры тыя дні, ка лі тут бу дзе год-
на прад стаў ле на бе ла рус кая пра гра ма — не 
толь кі да ку мен таль на га кі но, але і іг ра во га, 
— пры зна ла ся аў та рка.

Алесь Кар лю ке віч, дырэктар — галоўны 
рэдактар вы да вец кага дома «Звяз да», ад-
зна чыў:

— Што ўра зі ла ў кні зе: до свед Люд мі лы 
Пят роў ны, які тут вы яў ля ец ца, ён грун ту ец ца 
на глы бо кім ве дан ні су свет на га кі не ма то гра-
фа. І на ві да во ку імк нен не на блі зіць да су свет-
на га кі не ма то гра фа Бе ла русь.

Ла ры са ЦІ МО ШЫК

�

«ЛІС ТА ПА ДЗІК» 
ДЛЯ ЎСЁЙ СЯМ'І

Асоб най ува гі за слу гоў вае кон курс філь маў для дзі ця чай і юнац кай 
аў ды то рыі «Ліс та па дзік». За апош нія тры га ды «Ліс та па дзік» іс тот на 
змя ніў фар мат. Ця пер у кон кур се бя руць удзел не філь мы для са мых 
ма лень кіх, а якас ныя стуж кі для пра гля ду ўсёй сям' ёй. І ка лі якас нае 
так зва нае «да рос лае» кі но яшчэ ча сам трап ляе на вя лі кія эк ра ны 
Бе ла ру сі, то доб ра га дзі ця ча га кі но да хо дзіць да нас зу сім ма ла. Час-
цей за ўсё гэ та аме ры кан скія філь мы са спро шча ным па ды хо дам да 
ма ра лі, аб агуль не ны мі воб ра за мі і пош лы мі жар та мі.

«Ліс та па дзік» жа дае маг чы масць па гля дзець філь мы для ўсёй сям'і 
з уся го све ту. А та му шчы ра раю звяр нуць ува гу на філь мы-пе ра мож цы 
«Ліс та па дзі ка-2013» (стар шы ня жу ры — Га лі на Да нэ лія):

Прыз за леп шы фільм для дзя цей — «Кла ра і мядз ве джыя та ям-
ні цы» (Швей ца рыя — Гер ма нія), рэ жы сёр — То бі яс Інай хен.

Прыз за леп шы фільм для юнац тва — «Не ча кай па хвал» (Кі тай 
— Паўд нё вая Ка рэя), рэ жы сёр — Ян Цзінь.

Прыз за леп шую дзі ця чую ро лю — Лі Шу чэнь, «Не ча кай па хвал» 
(Кі тай — Паўд нё вая Ка рэя), рэ жы сёр — Ян Цзінь.

Прыз за леп шую пра цу да рос ла га ак цё ра ў дзі ця чым філь ме 
— Вя ча слаў Паў люць, «Кін дэр ві лей скі пры від» (Бе ла русь), рэ жы сёр 
— Але на Ту ра ва.

Прыз гля дац кіх сім па тый «За ла ты Ліс та па дзік» — «Кін дэр ві лей-
скі пры від» (Бе ла русь), рэ жы сёр — Але на Ту ра ва.

За рэ жы сёр скую ра бо ту — Яў ген Ру ман, «Па да рож жа Іга ра і жу-
раў лёў» (Із ра іль — Гер ма нія — Поль шча).

За сцэ на рый — Яніс Нордс, «Ма ма, я ця бе люб лю» (Лат вія — Літ ва).

— Сі ту а цыя з п'ян ствам у на-
шай кра і не да во лі вост рая, — ка-
жа Ган на Ба на дык. — І што ты чыц-
ца п'я ных за ру лём, ад каз насць за 
кі ра ван не ў не цвя ро зым стане не-
ад на ра зо ва ўзмац ня ла ся. У 2007 
го дзе, на прык лад, унес лі кры мі-
наль ную ад каз насць за паў тор нае 
кі ра ван не на пад піт ку. Паз ней да-
пу шчаль ны ўзро вень ал ка го лю ў 
кры ві зні зі лі з 0,5 да 0,3 пра мі ле. 
І на ват гэ тыя ме ры не ўплы ва лі 
на траў ма тызм на да ро гах па ві не 
не цвя ро зых кі роў цаў. Праб ле ма 
на са мрэч іс нуе. І для яе ра зу мен-
ня пры вя ду на ступ ныя ліч бы. За 
2011 год у на шай кра і не за тры ма лі 
52 ты ся чы ва дзі це ляў у не цвя ро зым 
ста не.

— Гэ тую ліч бу мож на па раў наць 
з на сель ніц твам буй но га ра ён на га 
цэнт ра.

— Ці ка ва, што ся род іх кож ны вось-
мы на пра ця гу го да за трым лі ваў ся 
паў тор на і прыцягваўся да кры мі наль-
най ад каз нас ці. Тым не менш бы лі і 
тыя, хто трап ляў ся ў 6-ы ці 7-ы раз! У 
су вя зі з гэ тым у за ка на даў цаў уз нік ла 
пы тан не пра тое, ці да стат ко ва «моц-
ны» за кон у да чы нен ні да па доб ных 
лю дзей. А та му бы лі пры ня ты на ступ-
ныя ра шэн ні. Што ты чыц ца ад мі ніст-
ра цый най ад каз нас ці, іс тот на па вя лі-
чы лі ся па ме ры штра фаў. Ка лі ра ней 
яны бы лі ад 15 да 35 ба за вых ве лі-
чынь, ця пер — ад 50 да 100 ба за вых. 
Так са ма бы ло ўзмоц не на па ка ран не ў 
да чы нен ні да так зва ных не па праў ных 
кі роў цаў. Ка лі ча ла ве ка за трым лі ва-
юць паў тор на ў не цвя ро зым ста не, у 
яго кан фіс ку юць транс парт ны сро дак. 
Трэ ба ад зна чыць, што ў вы ні ку ДТЗ па 

ві не п'я на га кі роў цы з цяж кі мі на ступ-
ства мі ці ад ным за гі ну лым ад каз насць 
бу дзе ў вы гля дзе па збаў лен ня во лі да 
7 га доў. А ка лі за гі ну лых бу дзе ад 2 
і больш, ад каз насць — да 10 га доў 
па збаў лен ня во лі. Што да тых, ка го 
не цвя ро зы мі за тры ма лі ўпер шы ню, 
іх па-ра ней ша му па збаў ля юць пра ва 
кі ра ван ня ўсі мі ві да мі транс парт ных 
срод каў на 3 га ды.

— Вар та ад зна чыць, што ў не-
цвя ро зых кі роў цаў аў та ма біль кан-
фіс ку ец ца не за леж на ад та го, хто 
ўла даль нік транс парт на га срод ку 
— ён ці ін шы гра ма дзя нін.

— Без умоў на. Па доб нае зроб ле-
на, бо ёсць ад каз насць за пе ра да чу 
транс парт на га срод ку. Вель мі час та 
бы вае па ту ран не з бо ку ўла даль ні каў 
аў то, бо яны ве да юць, што ча ла век, 
на прык лад, пры цяг ваў ся да ад каз нас-
ці, мае пэў ную сла басць. А ця пер гэ ты 
ўла даль нік 10 ра зоў па ду мае аб тым, 
ка му дае свой транс парт ны сро дак. 
Вы клю чэн не скла да юць толь кі тыя 

срод кі, ка лі кі роў ца за ва ло даў аў та-
ма бі лем на су пе рак во лі ўла даль ні ка 
— на прык лад, угнаў.

— Як лі чы це, ці ста лі па доб ныя 
па праў кі пэў ным «цэн за рам» для 
тых, хто лю біць «пад ша фэ» па ка-
тац ца на аў та ма бі лі?

— Яшчэ на ста дыі аб мер ка ван ня 
за ко на пра ек та ў нас знач на па ні зі ла-
ся як коль касць не цвя ро зых за ру лём, 
так і коль касць ДТЗ па ві не гэ тых кі-
роў цаў. Ка лі ра ней за трым лі ва лі пры-
клад на 50 ты сяч не цвя ро зых ва дзі це-
ляў, цяпер ма ем кры ху больш за 30 
ты сяч. І мы раз ліч ва ем на тое, што 
да кан ца го да не вый дзем на ліч бу 

ў 50 ты сяч. Не цвя ро зых 
на да ро гах ста ла менш. 
Лю дзі па ча лі за дум вац ца 
і менш са дзяц ца за руль 
у не цвя ро зым ста не. Па-
доб нае ты чыц ца і зда рэн-
няў на да ро гах па ві не не-
цвя ро зых ва дзі це ляў. За 
9 ме ся цаў здзейс не на 346 
ДТЗ, што на 36% менш, 
чым ле тась. Мы раз ліч ва-
ем, што гэ тыя ўзмац нен ні 
бу дуць мець плён.

Вар та, каб бліз кія ў не-
аб ход ны мо мант маг лі за-
тры маць па тэн цый на п'я-
на га ва дзі це ля. Пра сцей 
за ўсё — сха ваць клю чы. 

Ён бу дзе шу каць, зла вац ца, але ля-
жа і за сне. Па доб нае ты чыц ца і та го, 
ка лі не цвя ро зы вы хо дзіць з ка вяр ні, 
рэ ста ра на. Ад мі ніст ра тар, гар дэ роб-
шчык па він ны за пы тац ца, на чым ён 
збі ра ец ца ехаць да до му. Апош нія два 
га ды ў нас дзей ні чае бес тэр мі но вая 
ак цыя «Спы ні бя ду — па тэ ле фа нуй 
102». І трэ ба ад зна чыць, што ця пер 
знач ны пра цэнт не цвя ро зых кі роў цаў 
за трым лі ва ец ца дзя ку ю чы не абы яка-
вым гра ма дзя нам.

— Гра мад скасць ус пры ня ла па-
доб ныя па праў кі да во лі ап ты міс-
тыч на.

— Мы гля дзім ін тэр нэт-фо ру мы і 
ба чым, што ўсе па ста ві лі ся да во лі доб-
ра. Свя до мыя лю дзі ра зу ме юць, якую 
шко ду пры но сіць п'ян ства за ру лём. І 
гэ тыя нор мы — не аб ход ныя і вы му-
ша ныя ме ры.

Та рас ШЧЫ РЫ
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А ка лі па лёг ка, то ка му?
Дзе цям? Баць кам? На стаў ні кам?
Ужо дзе сяць га доў (на ват больш) шко-

ла жы ве па на ступ ных пра ві лах: пяць 
дзён на ты дзень — за ня ткі; шос ты, су бот-
ні дзень...

А што ў су бот ні дзень?
Ці ка вая сі ту а цыя за раз у шко лах з су-

бо тай! З ад на го бо ку, на вед ван не шко лы 
вуч ня мі ў гэ ты дзень цалкам доб ра ах вот-
нае, і вуч ні (ра зам з баць ка мі, вя до ма ж) 
са мі па він ны вы ра шаць: на вед ваць ім у 
гэ ты дзень шко лу ці ўсё ж за ста вац ца до-
ма.

З дру го га ж бо ку...
Ка лі ты клас ны кі раў нік, а твае вуч ні ў 

су бо ту ў шко лу не з'я ві лі ся — ця бе ча кае 
сур' ёз ная раз мо ва са школь най ад мі ніст-
ра цы яй. А ка лі шко лу ў гэ ты дзень зня нац-
ку на ве дае больш вы со кае на чаль ства, 
сур' ёз ная раз мо ва ча кае ўжо са мую ад мі-
ніст ра цыю шко лы...

Вя до ма ж, бы ва юць роз ныя пры чы ны 
ад сут нас ці вуч ня ў шко ле ў су бо ту. Ра зам 
з баць ка мі ён мо жа ку дысь ці па ехаць у 
гэ ты дзень, яго мо гуць па кі нуць до ма для 
ней кіх тэр мі но вых сель ска гас па дар чых ра-
бот (гэ та ў вёс цы) ці прос та для на гля ду за 
ма лод шым бра ці кам аль бо сяст рыч кай. 
І, вя до ма ж, клас ны кі раў нік па ві нен пра 
ўсё гэ та быць за ра ней пра ін фар ма ва ны, 
каб не зда ры ла ся та кая сі ту а цыя: ву чань 
у шко лу пай шоў, але не дай шоў. Баць кі, 
ду ма ю чы, што ён у шко ле, не хва лю юц ца, 
на стаў ні кі так са ма спа кой ныя, упэў не ны, 
што ву чань ча мусь ці за стаў ся ў гэ ты дзень 
до ма...

Але я за раз аб сі ту а цы ях кры шач ку ін-
шых. Ка лі ву чань прын цы по ва не жа дае 
ў су бо ту іс ці ў шко лу і баць кі яго ў гэ тым 
пад трым лі ва юць. Па за ко не аб аду ка цыі 
і вуч ні, і іх баць кі ма юць на гэ та поў нае 
пра ва...

І доб ра яшчэ, ка лі та кіх вуч няў адзін-два 
на ўсю шко лу. А ка лі іх дзя сят кі, а шко ла да 
та го ж яшчэ і ма ла кам плект ная?..

Што ра біць у та кой ня прос тай сі ту а цыі 
клас на му кі раў ні ку?

Пры му сам і па гро за мі на стаў нік дзей ні-
чаць не па ві нен (хоць і та кое зда ра ец ца ча-
сам). Ён па ві нен (і, на огул, шко ла па він на) 
за ці ка віць вуч ня, зра біць так, каб ён сам 
па жа даў на вед ваць шко лу ў су бо ту.

Але гэ та ляг чэй ска заць, чым зра біць. 
Асаб лі ва ў не вя лі кай вяс ко вай школ цы з 
яе да во лі аб ме жа ва най ма тэ ры яль най ба-
зай. Чым там мож на за ці ка віць дзя цей? 
Эк скур сі яй? Кі на філь мам? Спар тыў ны мі 
спа бор ніц тва мі?

Пач нем з эк скур сій. Вы бар вяс ко вай 
шко лы ў іх пра вя дзен ні не ба га ты: на пры-

ро ду, ка лі да зва ляе на двор'е, аль бо ў 
рай цэнтр (час цей за гро шы са міх вуч няў). 
Мож на яшчэ на блі жэй шую фер му ці якое 
ін шае сель ска гас па дар чае прад пры ем-
ства, але гэ тыя сель гас аб' ек ты вяс ко выя 
дзе ці і так амаль што дзён на на вед ва юць, 
да па ма га ю чы баць кам.

Што ж да ты чыц ца кі на філь маў, то, на-
ват ка лі шко ла мо жа, не за пра ша ю чы кі-
на пра кат, па каз ваць іх са ма (а зна чыць, 
бяс плат на для вуч няў), філь ма мі сён ня 
дзя цей здзі віць цяж ка. Гэ ты мы, па мя таю, 
у дзя цін стве з не цяр пен нем ча ка лі су бо ты, 
ка лі ў вяс ко вы клуб пры вя зуць кі но... Ця-
пер жа сі ту а цыя зу сім ін шая.

Ды і як вы браць фільм, які б з ад ноль-
ка вай ці ка вас цю гля дзе лі і стар ша клас ні-
кі, і вуч ні ма лод шых кла саў? Не бу дзеш 
жа ў ма ла кам плект най шко ле «кру ціць 
кі но» асоб на для кож най уз рос та вай ка-
тэ го рыі!

За ста ец ца спорт... І са праў ды, у шко лах 
па су бо тах аба вяз ко ва пра вод зяц ца тыя ці 
ін шыя спар тыў ныя ме ра пры ем ствы: спа-
бор ніц твы, эс та фе ты, раз на стай ныя гуль ні 
на све жым па вет ры...

Пы тан не ў тым, на коль кі ці ка выя яны 
вуч ням? І ці не з'яў ля юц ца ўсе гэ тыя спар-
тыў ныя ме ра пры ем ствы кры ху за мас кі ра-
ва ны мі да дат ко вы мі ўро ка мі фіз куль ту ры? 
Тым больш ка лі ў шко ле на ват спарт за лы 
са праўд на й ня ма...

Вя до ма ж, мін скім і на огул га рад скім 
шко лам у гэ тым пла не ляг чэй. Ды там усім 
дзе цям у су бо ту і пры хо дзіць не аба вяз ко-
ва. Ка лі, ска жам, з ты ся чы вуч няў прый дзе 
сто (а гэ та ўся го толь кі дзя ся тая част ка), 
то і спар тыў нае свя та з імі мож на на ла-
дзіць, і раз на стай ныя куль тур ныя ме ра-
пры ем ствы пра вес ці. А ка лі ў шко ле ўся го 
толь кі сто вуч няў? І што мож на пра вес ці з 
дзя ся тай іх част кай?

Вось і вы круч ва юц ца на стаў ні кі, як мо-
гуць, толь кі б пры му сіць (ме на ві та пры-
му сіць!) вуч няў пры хо дзіць у шко лу ў су-
бо ту.

І я ма гу зра зу мець на стаў ні каў (у пер-
шую чар гу, клас ных кі раў ні коў), што з на-
сталь гі яй ус па мі на юць тыя ча сы, ка лі ў 
су бо ту ў шко ле вя лі ся са мыя звы чай ныя 
за ня ткі. І я ра зу мею баць коў, упэў не ных, 
што ў су бо ту дзе ці па він ны ад па чы ваць ад 
уро каў. І на ват тых з іх, якія на огул лі чаць 
су бо ту за кон ным вы хад ным днём для сва іх 
ча даў. Ка ра цей, я ўсіх іх вель мі доб ра ма гу 
зра зу мець...

Вось толь кі пы тан не, якое я вы нес у 
за га ло вак не вя лі ка га гэ та га ар ты ку ла, за-
ста ец ца ад кры тым...

Ге надзь АЎ ЛА СЕН КА

�

Фо
 та

зд
ым

кі 
Ма

 ры
 ны

 Б
Е Г

УН
 КО

 ВА
Й.
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СУ БО ТА БЕЗ ЗА НЯ ТКАЎ — 
ПА ЛЁГ КА ЦІ ДА ДАТ КО ВЫЯ КЛО ПА ТЫ?
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Дзя куй!Дзя куй!  ��

КАБ ПОМ НI ЛI...
У са ка вi ку 1944 го да на Ра га чоў шчы не за гi нуў род ны 
брат ма ёй свек ры вi i ад па вед на — род ны дзядзь ка май-
го му жа, ура джэ нец Бран скай воб лас цi Ба рыс Ся мё на-
вiч Ку цэн ка. Прах яго, як i мно гiх iн шых сал дат, па лег лых 
у ва ко лi цах, амаль праз сем дзе ся цi год дзяў пас ля вай ны 
быў пе ра не се ны ў вёс ку Стань каў — у брац кую ма гi лу. 
З ча сам на ёй з'я вiў ся пом нiк з проз вi шча мi ге ро яў, у 
тым лi ку i яф рэй та ра Ба ры са Ку цэн кi.

Для та го, каб ус клас цi квет кi, каб ад даць да нi ну па мя цi подз-
вi гу дзе да, на яго ма гi лу пры яз джаў сё ле та ўнук Мi ка лай з жон-
кай i ўнуч ка Нi на з му жам. Яны бы лi вель мi ра ды, што па бы ва лi 
на зям лi, за вы зва лен не якой дзя ду ля ад даў жыц цё... А яшчэ 
яны пра сi лi пе ра даць шчы ры дзя куй усiм, хто пры маў удзел у 
по шу ках астан каў ге ро яў, у iх пе ра па ха ван нi. Наш агуль ны нiз кi 
па клон ма лод ша му на ву ко ва му су пра цоў нi ку му зея на род най 
сла вы Ра га чо ва Воль зе Апа на сен ка, ды рэк та ру Стань каў скай 
ба за вай шко лы Аляк санд ру Чу ху, стар шы нi вы кан ка ма Вiк та-
ру Ле а нен ку, спе цы я лiс ту Зi на i дзе Ба жан ко вай за па ва гу да 
на шай па мя цi, за да па мо гу, якую яны нам ака за лi.

Нi на ШПА ДА РУК, г. Ра га чоў.

Ча ла век — ча ла ве куЧа ла век — ча ла ве ку  ��

ЦI ТАМ МЫ 
ШУ КА ЕМ IС ЦI НУ?

...Ус пом нiў бло каў скае: «А ря дом у соседних столиков 
лакеи сон ные тор чат, и пьяницы с глазами кроликов «in 
vino veritas» кричат».

Пом ню гэ тае ча ты рох рад коўе яшчэ са сту дэнц кай па ры, 
хоць та ды мы вы ры ва лi з кан тэкс ту толь кi ла цiн скi ра док, каб, 
па-пер шае, апраў даць чар ку-дру гую, а па-дру гое — фар са нуць 
пе рад дзяў ча та мi: мы, маў ляў, яшчэ i ла тынь тро хi ве да ем.

Нас за баў ля лi ўзга да ныя сло вы, бо, па сут нас цi, мы бы лi 
дзець мi, якiя, як птуш кi ў вы рай, вы ле це лi ў вя лi кi го рад на ча-
ты ры цi пяць гад коў.

Паз ней, ка лi вый шлi са сцен iн сты ту та, ка лi са праў ды па-
ста ле лi, бо пай шлi на свой хлеб, тыя сло вы А. Бло ка не чы та лi 
нi за якiм ста лом, бо ўба чы лi, што п'ян ства — гэ та са праўд нае 
са цы яль нае пек ла, што ча сам вi но ды га рэл ка вяр та юць ча ла ве-
ка да са май нiз кай ста дыi раз вiц ця, ро бяць з яго не ан дэр таль ца 
— паў ча ла ве ка-паў мал пу, што не ве дае нi куль ту ры, нi пiсь ма. 
А ўсё та му, што не ка лi па спы таў ал ка голь на га «кай фу».

Ён ця пер да ступ ны, вi даць, як нi ко лi. I, так бы мо вiць, не вы-
вод ны, як буль ба, як збож жа... А та му мар ну юц ца гэ тыя пра-
дук ты, каб ра бiць атру ту.

«Ну, ты ска жаш!»
Да пус каю: нех та ў шты кi пры ме гэ тую фра зу i бу дзе мець ра-

цыю, бо, му сiць, нi вод ная бя се да не абы хо дзiц ца ў нас без вы пiў кi. 
Спiрт ное льец ца ра кой на вя сел лях i хаў ту рах, на днях на ра джэн ня 
дзя цей... Без яго не ўяў ля ем жыц ця. I чым да лей, тым страш ней, як 
у каз цы, ня гле дзя чы на за ха ды па знi шчэн нi гэ та га «змея»...

А ён — не пад да ец ца! У яго не тры, не пяць, у яго мiль ё ны 
га лоў! Горш за тое — ад ся чэш ад ну, вы рас тае дзе сяць. Ну вось, 
на прык лад, хто ад мо вiц ца да стаў ляць га рэл ку цi вi но ў са мую 
глу хую вё сач ку? Бя ру ся сцвяр джаць — нi во дзiн прад пры маль-
нiк! Мы на блi зi лi ган даль да спа жыў ца. Ра ней ней кая ба бу ля 
маг ла даць ара та му за пра цу пяць дзя сят ты сяч, за якiя той мог 
ку пiць каў ба сы цi цу ке рак жон цы аль бо дзi ця цi... Ця пер у якас цi 
раз лi ку — пляш ка га рэл кi цi дзве «чар нi ла».

Яго ды iн шых на пiт каў ця пер хоць за лi ся! I ўсе на шы спро бы 
звес цi iх толь кi на мо мант, збi ва юць по лы мя, каб праз ней кi час 
яно раз га рэ ла ся з но вай, яшчэ боль шай сi лай. Не па мя таю, каб 
ра ней бы ло столь кi жан чын-ал ка га лi чак: ссi не лыя, з дры жа чы мi 
ру ка мi i рас тра па ны мi ва ла са мi — iх ця пер больш, чым пу дзi-
лаў ва ўсiх ага ро дах. Лю дзi ста но вяц ца вар' я та мi, пры чым па 
сва ёй жа ах во це.

Ёсць дум ка, што трэ ба пе рай сцi на вi на град ныя на ту раль ныя 
вi ны. Але ж гэ та ка лi яшчэ бу дзе, ка лi бу дзе на огул. А па куль 
— ка ле чым ся, гi нем, атруч ва ем жыц цё сва iх блiз кiх i не мо жам 
спы нiц ца, каб па ду маць, цi там мы шу ка ем iс цi ну.

Мi ка лай МА РОЗ, г. Шу мi лi на

Пас ля пiсь маПас ля пiсь ма  ��

«НЕ ДУ МА ЛI, ШТО ЎБА ЧЫМ 
СВОЙ ПЕ РА ХОД... НО ВЫМ!»

Тры тыд нi та му, быў шы, што на зы ва ец ца, пад ура жан нем, я 
на пi са ла ў рэ дак цыю «Звяз ды» пра тое, як доў га мы, ста лыя 
жы ха ры мiк ра ра ё на Се раб ран ка, ча ка лi, па куль на скры жа-
ван нi на шых га лоў ных ву лiц па бу ду юць пад зем ны пе ра ход, 
як ра да ва лi ся, ка лi яго на рэш це ад кры лi, i як за сму цi лi ся 
по тым. Бо ўся го праз два ме ся цы на шу но ва бу доў лю ста ла 
не па знаць: ней кiя «мас та кi», ня гле дзя чы на, як быц цам, 
на яў насць вi дэа на зi ран ня, раз ма ля ва лi ўсе сце ны... А бруд 
i смец це там на огул, зда ва ла ся, не пры бi раў нi хто.

Не ду ма ла, што мой лiст бу дзе на дру ка ва ны («Звяз да», 26 каст-
рыч нi ка). I тым больш не ча ка ла, што ўся го праз ты дзень пас ля пуб-
лi ка цыi мы зноў уба чым свой пе ра ход... но вым! Ад мы лi ся (ня цяж ка 
ўя вiць, ча го гэ та каш та ва ла!) ка ра ку лi на сце нах, за па на ва ла.

Не ве даю, цi на доў га хо пiць гэ та га на ве дзе на га не кiм па рад ку, 
бо ама та раў i «мас та коў» на шко дзiць у нас вель мi шмат, асаб лi ва 
— ся род не ра зум ных пад лет каў, дзя цей. Мне зда ец ца, што баць кi, 
вы ха валь нi кi дзi ця чых сад коў i на стаў нi кi ця пер ма ла раз маў ля юць 
з iмi, не пры му ша юць пра ца ваць i не ву чаць па ва жаць пра цу iн шых. 
А гэ та ж, мне зда ец ца, не скла да на — ра зам па лю ба вац ца пры га-
жос цю, па рад кам i чыс цi нёй. Аль бо на ад ва рот — звяр нуць ува гу 
дзi ця цi, дзя цей на тое, як жа не пры ем на ехаць у бруд ным лiф це, iс цi 
па за сме ча ных ву лi цах цi раз ма ля ва ным пе ра хо дзе.

Хо чац ца ве рыць, што наш та кiм бо лей не бу дзе, што нех та 
ў iм усё ж бу дзе са чыць за па рад кам.

А. ГЛIН СКАЯ, г. Мiнск

Актуальна Актуальна   ��

КЕЛІХ 
КОЛАМ НЕ ТАВАРЫШ

На днях па ўсім Грод не ра зы шла ся не пры ем ная на ві на. «Фаль ксва ген», 
за ру лём якога быў п'я ны кі роў ца, на ад ным са скры жа ван няў уе хаў у на-
тоўп пе ша хо даў. Два ча ла ве кі ад гэ та га су тык нен ня па цяр пе лі. Ад нак на 
ва дзі це ля на езд не паў плы ваў. Ён прос та ад мо віў ся спы ніц ца, вы ра шыў 
з'е хаць з мес ца зда рэн ня, але па ка ран не са мо знай шло яго: лі та раль на 
праз не каль кі хві лін муж чы на не спра віў ся з кі ра ван нем і яго аўто урэ-
за ўся ў слуп... Па доб ная гіс то рыя яшчэ раз на га да ла пра тое, на коль кі 
не бяс печ ныя на на шых да ро гах па доб ныя «ал ка гон шчы кі». І не менш 
пры ем на, што дзяр жа ва сён ня не прос та за дум ва ец ца над гэ тым, але 
і пры мае важ ныя, па трэб ныя ме ры. 24 каст рыч ні ка стаў «днём Х» для 
ама та раў на пад піт ку па га няць на аў та ма бі лі. Ме на ві та та ды ўсту пі лі ў 
сі лу па праў кі да не ка то рых ко дэк саў Бе ла ру сі па пы тан нях уз мац нен ня 
мер ад каз нас ці за кі ра ван не аў та ма бі лем у ста не ап'я нен ня. Пра «па да-
рун кі», якія ча ка юць па доб ных кі роў цаў, ад мыс ло вую ста тыс ты ку п'я ных 
на да ро гах «Звяз дзе» рас па вя ла Ган на БА НА ДЫК, стар шы ін спек тар па 
асаб лі вых да ру чэн нях УДАІ МУС.

Ква тэр нае пы тан неКва тэр нае пы тан не  ��

УЛАС НIК — ГЭ ТА АД НО... 
А НАЙ МАЛЬ НIК...

Ка жуць, што з пры няц цем но ва га Жыл лё ва га ко дэк са 
гра ма дзя не, якiя не пры ва ты за ва лi сваё жыл лё, акра мя 
пла ты за тэх нiч нае аб слу гоў ван не жы ло га до ма, бу дуць 
пла цiць яшчэ i за ка ры стан не жы лым па мяш кан нем? Цi 
праў да гэ та? I цi ка ва, коль кi?

Г. Ры бак, Мiн скi ра ён.
Так, згод на з п.3 арт.29 Жыл лё ва га ко дэк са Рэс пуб лi кi Бе ла русь 

(ус ту пiў у сi лу з 2 са ка вi ка 2013 г.) най маль нiк жы ло га па мяш кан ня 
дзяр жаў на га жыл лё ва га фон ду, акра мя аба вяз ку ўня сен ня пла ты 
за жыл лё ва-ка му наль ныя па слу гi, ня се аба вя зак уня сен ня пла ты 
за ка ры стан не жы лым па мяш кан нем з дня за клю чэн ня да га во ра 
най му жы ло га па мяш кан ня дзяр жаў на га жыл лё ва га фон ду.

У ад па вед нас цi з па ста но вай Са ве та Мi нiст раў ад 19 са ка вi ка 
2013 г. № 193 «Аб за цвяр джэн нi ты па вых да га во раў най му i пад най-
му жы ло га па мяш кан ня дзяр жаў на га жыл лё ва га фон ду, уня сен нi 
змя нен няў у па ста но ву Са ве та Мi нiст раў Рэс пуб лi кi Бе ла русь ад 12 
ве рас ня 2006 го да № 1191 i пры знан нi стра цiў шы мi сi лу па ста но вы 
Са ве та Мi нiст раў Рэс пуб лi кi Бе ла русь ад 17 са ка вi ка 2006 г. № 371 
i асоб ных струк тур ных эле мен таў па ста ноў Са ве та Мi нiст раў Рэс-
пуб лi кi Бе ла русь», жы ха ры ква тэр, не аформ ле ных ва ўлас насць, 
акра мя жыл лё ва-ка му наль ных па слуг, аба вя за ны ўно сiць пла ту за 
ка ры стан не жы лым па мяш кан нем у тэр мi ны, па ме рах i на ўмо вах, 
вы зна ча ных за ка на даў ствам. Па мер пла ты за ка ры стан не жы лым 
па мяш кан нем па куль яшчэ не вы зна ча ны.

20 ГА ДОЎ ФЕС ТЫ ВА ЛЮ: 
ПА КА ЗАН НІ СВЕ ДАК...
...АД ЛЮСТ РА ВА НЫ Ў КНІ ЗЕ КІ НА КРЫ ТЫ КА ЛЮД МІ ЛЫ СА ЯН КО ВАЙ

Да ра гой да чуш цы, унуч цы Воль зе ЛЫ СЮК з Го-
ме ля на ша шчы рае він ша ван не з на го ды 18-год-
дзя і па жа дан не доб ра га зда роўя, па спя хо вай 
ву чо бы, со неч на га зям но га шчас ця. Ня хай Бог 
абе ра гае ця бе.

Ма ма, дзя ду ля, ба бу ля.

Фо та Над зеі БУ ЖАН.

За крыц цё За крыц цё 
«Ліс та па дзі ка» «Ліс та па дзі ка» 

ў ста ліч ным кі на тэ ат ры ў ста ліч ным кі на тэ ат ры 
«Пі я нер».«Пі я нер».

Прыз «За ла ты Ліс та па дзік» па вы ні ках га ла са ван ня 
гле да чоў пры су джа ны бе ла рус ка му філь му 
Але ны Ту ра вай «Кін дэр ві лей скі пры від».

ВынікіВынікі  ��
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Фота Надзеі БУЖАН.


