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КАЛI ВЫ ПАДПIСАЛIСЯ КАЛI ВЫ ПАДПIСАЛIСЯ 
НА ГАЗЕТУ «ЗВЯЗДА»НА ГАЗЕТУ «ЗВЯЗДА»  
на I квартал 
або 1-е паўгоддзе 2014 года — 
запаўняйце картку ўдзельнiка, 
выразайце i дасылайце яе 
ДА 11 СТУДЗЕНЯ 
ў рэдакцыю на адрас: 220013, 
Мiнск, вул. Б. Хмяльнiцкага, 10А. 

У мін скім ка фед раль ным кас цё ле ў го нар 
Най свя цей шай Пан ны Дзе вы Ма рыі ха лад-
на ва та, ці ха, цём на, і толь кі свят ло за ла-
ціс тых ліх та ры каў у ру ках вер ні каў раз-
бу рае сця ну цем ры ва... Тут ад бы ва юц ца 
ра ра ты — ад мыс ло выя зі мо выя на ба жэн-
ствы, наз ва якіх па хо дзіць ад ла цін ска га 
лі тур гіч на га спе ву «Rоrаtе соеlі dеsuреr» 
(«Дай це, ня бё сы, ро саў з вы шы няў»).

— Ра рат нія ім шы ў го нар Ма ці Бо жай — ад-
на з са мых пры го жых тра ды цый Ад вен ту. Сэнс 
гэ тых на ба жэн стваў у тым, што яны па чы на юц-
ца да ўзы хо ду сон ца, — тлу ма чыць «Звяз дзе» 
асаблівасці ра ра таў кле рык Ра ман СТРАШ КО 
(на фота). — У кас цёл лю дзі пры хо дзяць з за па-
ле ны мі свеч ка мі, ліх та ры ка мі, лам пад ка мі, што 
сім ва лі зуе свят ло Хрыс та. Ліх та ры кі, якія ра зам 
з дзець мі вы раб ля юць да рос лыя, да па ма га юць 
асвят ліць змрок у сэр цах і ду шах. І толь кі пад час 
вы ка нан ня гім на «Хва ла на вы шы нях Бо гу...» у 
хра ме за паль ва ец ца свят ло...

У мін скай ка тэд ры ра ра ты ад бы ва юц ца па 
аў то рках і чац вяр гах у 6:45. А та му, каб тра піць 
на на ба жэн ствы, вер ні кі пра чы на юц ца ледзь не 
а 5 га дзі не ра ні цы. Ра ман Страш ко, ура джэ нец 
Ня сві жа, узгад вае, як цяж ка ў дзя цін стве са мо му 
бы ло за ра на пра чы нац ца, а пас ля ўжо пры звы-
ча іў ся і за во дзіў сам са бе бу дзіль нік.

— На ра ра ты ў на шай па ра фіі бы ла ці ка вая 
тра ды цыя, — ка жа наш су раз моў ца. — На ад-
ным ба ку кар дон ных сэр цай каў мы пі са лі доб-
рыя ўчын кі, якія па спе лі зра біць за апош нія дні, 

на дру гім — імя і проз ві шча. Пас ля ка за ні свя-
тар за чыт ваў ад но з сэр цаў. І той, чыё імя бы ло 
на пі са на на кар дон цы, атрым лі ваў фі гу ру Ма ці 
Бо жай, каб мог до ма па ма ліц ца пе рад ёй да 
на ступ най ім шы.

Ад вент, які доўжыцца амаль ча ты ры тыд ні, 
са праў ды ба га ты на раз на стай ную сім во лі ку. На-
прык лад, ад вен та вы вя нок, які ўпер шы ню зра біў 
для ма літ вы ў па за мі ну лым ста год дзі ня мец кі пра-
тэ станц кі па стар Ёхан Ві херн, ці та кі па пу ляр ны на 
За ха дзе пе рад ка ляд ны ка лян дар, кож ны дзень 
яко га ад зна ча ец ца не вя ліч кім па да рун кам. Праў-
да, як лі чыць Ра ман Страш ко, ча ла век у ад вен та-
вым ча кан ні му сіць най перш скан цэнт ра вац ца на 
ўнут ра най, а не знеш няй пад рых тоў цы.

— У гэ тыя дні мы па він ны за ду мац ца аб сва ім 
жыц ці, над сва і мі праб ле ма мі і зра біць па ста но ву 
на час Ад вен ту. Гэ та не пост, а ра дас нае ча кан не 
пры хо ду Збаў цы. Трэ ба імк нуц ца зра біць ся бе 
леп шым, вы пра віць гра хоў насць, каб з чыс тым 
сэр цам пры няць пры ход Ісу са Хрыс та.

Та рас ШЧЫ РЫ. Фо та Лю бо ві БЯ ЛЯ Е ВАЙ

�

На стой лі васць у да сяг нен ні мэ ты 
мне да па ма гаў раз ві ваць бы лы гу-
бер на тар Гро дзен скай воб лас ці Ся-
мён Ша пі ра. Ча сам па каз ваў, як гэ-
та ро бяць ін шыя. За пра шаў ра зам з 
кі раў ні ка мі роз ных прад пры ем стваў 
і ра бот ні ка мі абл вы кан ка ма на ха-
кей ныя мат чы. «Хва рэ лі», вя до ма, за 
гро дзен скую ка ман ду «Нё ман» і вель-
мі ра да ва лі ся, ка лі на шы пе ра ма га лі. 
Ды я і са ма, ка лі шчы ра, не люб лю 
прай гра ваць.

Ра ней лі чы ла, што для пуб ліч на га 
ча ла ве ка га лоў нае — дух, ду ша і ду-
хоў насць. І ме на ві та гэ та раз ві ва ла ў 
са бе. Ця пер жа ад чу ла, што і ўлас нае 
зда роўе — не аса біс тая спра ва па лі-
ты ка, а гра мад скі рэ сурс.

Па ва жаю Ва дзі ма Дзе вя тоў ска га 
не толь кі як алім пій ска га чэм пі ё на і 
свай го ка ле гу-дэ пу та та, але і як вель-
мі крэ а тыў на га ча ла ве ка. Ад ной чы мы 
з ім удзель ні ча лі ў ра дыё пра гра ме, 
якая іш ла ў пра мым эфі ры. По тым Ва-
дзім за пра сіў па піць ка вы. За ка вай 
ён мне пры знаў ся, што пі ша вер шы. 
У кож ным з іх — глы бо кія пе ра жы-
ван ні. У Ва дзі ма ёсць на ват верш 
пра жур на ліс та, дак лад ней, пра свае 
ўра жан ні ад ін тэр в'ю. Ці ка ва, што не 
толь кі мае бы лыя ка ле гі пі шуць пра 
вя до ма га спарт сме на, але і ён — пра 
іх. У сва ім пар ла менц кім жыц ці я су-
стрэ ла і ін шых вель мі яр кіх і ра зум ных 
лю дзей. На дзей ных, якія ўме юць пад-
ста віць пля чо.

Пра ня мец кую мо ву, 
зна ка мі тасць і сы на 
Ва сі ля Бы ка ва

У дзя цін стве пра жур на ліс ты ку я 
не ма ры ла. Вель мі ха це ла быць пе-
ра клад чы цай. У шко ле на стаў ні кам 
ня мец кай мо вы ў нас быў ды рэк тар 
Аляк сандр Пят ро віч Шчур скі. Час ад 
ча су яго тэр мі но ва вы клі ка лі, і ён 
пра сіў мя не пра цяг нуць урок. Я гэ-
та ра бі ла з за да валь нен нем. Але пе-
рад па ступ лен нем да ве да ла ся, што ў 
Мас коў скім ін сты ту це за меж ных моў 

на пе ра клад чыц кі фа куль тэт на бі ра-
юць толь кі хлоп цаў...

Ад ной чы та та пра па на ваў мне іс-
ці ву чыц ца на жур на ліс та. Мо жа, па-
жар та ваў та ды, а мо жа, неш та і прад-
ба чыў, ка лі ска заў: «Бу дзеш зна ка мі-
тай!». Гэ тым мя не і ку піў (смя ец ца).

Рэ дак та рам «Гро дзен скай праў-
ды» я ста ла ў кры зіс ны для га зе ты час. 
Ка лек тыў вель мі ха цеў пе ра мен, але 
спа чат ку мы з цяж кас цю зна хо дзі лі па-
ра зу мен не. І та ды я па ду ма ла: трэ ба 
да ве дац ца, што ад бы ва ла ся тут да мя-
не. Па ча ла гар таць га зет ныя пад шыў-
кі і ўба чы ла ўсё: і пры чы ну праб лем, і 
шмат яр кіх ста ро нак. Так, у «Гро дзен-
скай праў дзе» па чы на лі свой твор чы 
шлях мно гія зна ка мі тыя жур на ліс ты і 
пісь мен ні кі, у тым лі ку Ва сіль Бы каў, 
Алесь Кар пюк, Мі хась Ва сі лёк, Анд-
рэй Ко лас, Аляк сандр Чар няк, Аляк-
сандр Аку лік... У ка бі не тах і пад ва ле 
мы знай шлі ці ка выя рэ чы: сцяг, да ва-
ен ныя пра цоў ныя кніж кі і па свед чан ні, 
уні каль ныя чор на-бе лыя фо та здым кі, 
дзён ні кі. І та ды я зра зу ме ла, што трэ ба 
ства рыць у Грод не му зей жур на ліс ты кі, 
інакш усё з ча сам згу біц ца.

Сын Ва сі ля Бы ка ва, так са ма Ва-
сіль, да ве даў ся пра му зей і па да рыў 
нам баць ка ву руч ку. Хто ве дае, маг-
чы ма, ме на ві та ёй аў тар «Сот ні ка ва», 
ка лі пра ца ваў у рэ дак цыі, не шка ду ю-
чы, пад піс ваў паш тоў кі ды кні гі, якія 
пе рад алі му зею бы лыя су пра цоў ні кі 
газеты. А стар шы ня Са ю за пісь мен ні-
каў Бе ла ру сі Мі ка лай Чар гі нец ад даў 
рэ дак цыі аб' ём ную па пку ко пій пе ра-
піс кі з Ва сі лём Бы ка вым. Ся род ці ка-
вых экс па на таў — і ліст Але сю Кар пю-
ку ад Ва лян ці ны Це раш ко вай.

Не ацэнь ваю фе мі ні за цыю на шай 
пра фе сіі як ад моў ны факт. Бо, ка лі я 
пра ца ва ла рэ дак та рам «Гро дзен скай 
праў ды», у га зе це быў пе ра важ на жа-
но чы ка лек тыў. Жан чы ны — усе, як 
ад на, не толь кі та ле на ві тыя, але і ад-
каз ныя. Яны ні ра зу мя не не пад вя лі. 
Маг чы ма, та му, што я ні чо га не пры-
му ша ла іх ра біць су праць во лі. Бо па 
са бе ве даю, што пад пры му сам дрэн на 
спра ва ро біц ца. А вось ка лі па про сяць 
і я ад чую, што лепш за мя не ні хто гэ та 
не зро біць, то зу сім ін шая спра ва...

Пра са та ніс таў, 
трох прэ зі дэн таў 
і гу ля ю ча га «трэ не ра»

Жур на ліст — пра фе сія, звя за ная 
з ры зы кай. У тыя га ды, ка лі я толь-
кі па чы на ла пра ца ваць, у ся рэд нім у 
све це пра цяг ласць жыц ця жур на ліс та 
скла да ла 45 га доў. Пра ца ў «га ра чых 
кроп ках», па ста ян ныя стрэ сы. Але і 
сён ня ў на шай пра фе сіі без стрэ су не 
абы хо дзіц ца.

Ад ной чы пі са ла пра са та ніс таў, 
якія пе ра ва роч ва лі і ла ма лі кры жы 
на мо гіл ках. На чаль нік кры мі наль на-
га вы шу ку быў ма ім сяб рам і да зво-
ліў па пры сут ні чаць на до пы це. У той 
дзень, ка лі вый шаў ар ты кул, са та ніс-
ты прый шлі ў рэ дак цыю «раз бі рац-
ца». Ака за ла ся, што адзін з іх жыў са 
мной у су сед нім до ме. А ў мя не як раз 
бы ло ма лень кае дзі ця... Пас ля жур на-
лісц ка га рас сле да ван ня «Ува хо дзя чы 
ў царк ву, зды ма юць ка пя люш, а не 
га ла ву», кі раў ні кі дзвюх дэ струк тыў-
ных сек таў пе ра ўтва ры лі маё жыц цё 
ў каш мар. А пас ля ар ты ку ла «Гес та па 
ў гас ці ні цы» на стой лі ва пра па ноў ва лі 
«па га ва рыць» прад стаў ні кі бан дыц кай 
гру поў кі. Я бы ла сме лым жур на ліс там. 
Ця пер, ка лі ста ла вы кла даць у ін сты-
ту це жур на ліс ты кі БДУ, ра зу мею, што 
ма ла дым жур на ліс там трэ ба пры ві-
ваць псі ха эма цы я наль ную ўстой лі-
васць.

Мая дач ка пра цуе ў Маск ве на 
тэ ле ка на ле Са юз най дзяр жа вы. Не 
па спе ла яна ту ды ўлад ка вац ца, як 
яе акрэ ды та ва лі на су стрэ чу, у якой 
удзель ні ча лі ад ра зу тры прэ зі дэн ты 
— Бе ла ру сі, Ра сіі і Ка зах ста на. У са мы 
ад каз ны мо мант у ка ме ры вый шла са 
строю гу ка вая да рож ка, та му прый-
шло ся пі саць усё на дык та фон. Вось 

вам яшчэ ад на стрэ са вая сі ту а цыя.
Ка лі га зе та бу дзе са лод кай, як цу-

кер ка, або зу сім не бу дзе мець сма ку, 
лю дзі пе ра ста нуць яе чы таць. Та му 
я — за кры ты ку. Але не за кры ты ку 
дзе ля кры ты кі, а аб грун та ва ную. Я 
бы ла не прос та рэ дак та рам, а гу ля-

ю чым «трэ не рам». Са мыя скла да ная 
кры тыч ныя ма тэ ры я лы бра ла заў сё-
ды на ся бе. Ста ра ла ся ўказ ваць мяс-
цо вай ула дзе на вуз кія мес цы. Але 
мая кры ты ка заў сё ды бы ла пра ве-
ра най. З ад на го ра ё на да нас пры хо-
дзі лі скар га за скар гай. Я з'ез дзі ла 
на мес ца, пе ра ка на ла ся, што яны не-
бес пад стаў ныя. Не ўза ба ве вый шаў 
ар ты кул, які я скон чы ла пры бліз на 
так: «Ка лі ста но ві шча не зме ніц ца, 
не вы клю чаю, што ў вы шэй шым эша-
ло не ўла ды ра ё на мо гуць быць кад-
ра выя змены». У хут кім ча се так і 
адбылося.

Пра ма туш ку 
Гаў ры і лу, здра ду 
і на дзей ныя ру кі

На ша гу тар ка пра цяг ну ла ся ў ка-
бі не це. «Гар ба ты? Ка вы?» — ці ка віц-
ца Але на Пят роў на. ...Праз не каль кі 
хві лін мы ўлад коў ва ем ся на мяк кай 
ка на пе і раз гля да ем фо та здым кі з 
жыц ця «да пар ла мен та». «Вось тут 
я ў Па ла цы Рэс пуб лі кі атрым лі ваю 
чар го вую «За ла тую лі та ру». А вось 
Міт ра па літ Фі ла рэт уру чае мне ме даль 
Свя той Пра па доб най Еў фра сін ні По-
лац кай...»

Вель мі люб лю пры хо дзіць у Свя-
та-Рас тва-Ба га ро дзіч ны жа но чы ма-
нас тыр у Грод не. Ён зна хо дзіц ца ў 
са мым цэнт ры го ра да. Якая там ці-
шы ня! Пер шым на гэ та звяр нуў ува гу 
бы лы гу бер на тар Аляк сандр Іо сі фа віч 
Дуб ко. Ён пры хо дзіў ту ды гэ тай са май 
ці шы нёй... ды хаць.

Асаб лі ва цёп лае, да вер лі вае 
стаў лен не ў мя не да ігу мен ні Гаў рыі -
лы. Ма туш ка ле тась атры ма ла прэ-
мію Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
«За ду хоў нае ад ра джэн не». У той час, 
ка лі яна вы хо дзі ла на сцэ ну, апош нія 

га дзі ны да жы ва ла яе ўлас ная ма ту-
ля. Я ве да ла аб гэ тым і бы ла по бач з 
ігу мен няй. Ве даю, ма туш ка зра бі ла б 
тое ж са мае: ка лі на сэр цы цяж ка, яна 
за пра шае да ся бе. За вар вае не звы-
чай на смач ную гар ба ту, і мы раз маў-
ля ем. Та кія хві лі ны, па вер це, да ра го га 
каш ту юць.

Я вель мі ра да, што ра зам з ма-
туш кай Гаў ры і лай і ак ты віст ка мі Бе-
ла рус ка га са ю за жан чын На дзе яй 
Ер ма ко вай і Ма ры яй Бі ру ко вой бы ла 
ў лі ку тых, хто ад ра джаў у Бе ла ру-
сі ся мей нае свя та — свя та Пят ра і 
Фяў рон ні. Пры го жая гіс то рыя ка хан-
ня му рам ска га кня зя і ся лян кі, якія 
пра жы лі шчас лі вае жыц цё і па мер лі 
ў адзін дзень, мо жа стаць узо рам 
для пе рай ман ня па рам, якія пла ну-
юць па брац ца шлю бам. Са-
праўд нае ка хан не не мо жа 
быць эга іс тыч ным, са праўд-
нае ка хан не — ах вяр нае. А 
ўза ем ная вер насць му жа 
і жон кі — па няц це свя тое. 
Тут вар та пры га даць эпі-
зод з ле ген ды, ка лі Пётр і 
Фяў рон ня плы лі па ра цэ. А 
ў су сед няй лод цы муж чы на, 
хоць по бач з ім ся дзе ла яго 
жон ка, па чаў за гляд вац ца 
на кня гі ню. Фяў рон ня вы ра-
шы ла яго пра ву чыць і ка жа: 
«За чарп ні ва ды з ле ва га бо-
ку лод кі і з пра ва га — і ад пі. 
Ці ад ноль ка вая ва да?» — 
«Ад ноль ка вая, спа да ры ня.» 
— «Вось і жа но чая іс насць 
ад ноль ка вая». Так прос та 
і да ступ на Фяў рон ня рас-
тлу ма чы ла не па трэб насць 
і бяз глуз дасць здра ды.

Муж мой так са ма, як і 
я, усё жыц цё бу да ваў сваю 
кар' е ру. Та му ў гэ тым пла не 
ў нас уза е ма па ра зу мен не. 
Праў да, гэ та ця пер пра сцей. 
А ра ней, ка лі дач ка бы ла 
ма лень кая, без баць коў мы 
на ўрад ці спра ві лі ся б. Яны 
заў сё ды нам да па ма га лі. У 
дэ крэт ным водпуску я бы-
ла ўся го 1,5 го да. За тым 
ад да ла дач ку ў са док. Там 
пра ца ва ла мая ма ма, та му я 
ве да ла, што дач ка ў на дзей-
ных ру ках. Ма ма і за раз імк-
нец ца мя не апя каць. Хоць 
я ўжо да рос лая цё тач ка 
(усмі ха ец ца). Але я ца ню гэ ты кло пат 
і ста ра юся не хва ля ваць баць коў, бо 
ра зу мею, што мы за ста ём ся дзець мі, 
па куль жы выя на шы баць кі.

Пра Бет хо ве на, 
джын сы 
і «кру тую» маск віч ку

У му зыч най шко ле я лю бі ла іг-
раць Бет хо ве на «Да Элі зы». Дзе ся ці-
се кунд ны ўры вак з гэ та га тво ра пад-
час пле нар ных па ся джэн няў гу чыць у 
Аваль най за ле. Пад гэ тую му зы ку ідзе 
га ла са ван не.

Пра цоў ная кніж ка ў мя не з'я ві ла-
ся ў 16 га доў. Я скон чы ла му зыч ную 
шко лу па кла се фар тэпія на, і ма ма 
ўлад ка ва ла мя не па пра ца ваць ле там 
му зыч ным кі раў ні ком у вяс ко вы дзі ця-
чы са док. Мне там так спа да ба ла ся, 
што я ўмуд ра ла ся су мя шчаць пра цу 
з ву чо бай у дзя ся тым кла се. Шко лу я 
скон чы ла з за ла тым ме да лём. Пра тое, 
што я ад на ча со ва ву чу ся і пра цую, мае 
на стаў ні кі на ват і не зда гад ва лі ся.

Апош нім ча сам я па лю бі ла адзі-
но ту. Ка лі ра зу ме еш, што ты ці ка вы 
са бе, зу сім не цяж ка па быць сам-на-
сам са сва і мі дум ка мі. Ка лі ад чу ваю 
лёг кае за сму чэн не, іду ту ды, дзе шмат 
лю дзей (у тэ атр, на вы ста ву), гу ляю па 
Мін ску, ча сам за хо джу ў якую-не будзь 
кра му і штось ці на бы ваю.

Ёсць не каль кі мес цаў, дзе я на бы-
ваю адзен не. Там ве да юць мой густ, 
пра па ноў ва юць тое, што мне трэ ба. І 

я не губ ляю час упус тую. Ра ней, ка-
лі жы ла ў Грод не, у мя не на ват быў 
свой сты ліст. Сён ня ж ма ім імі джам 
зай ма ец ца мой па моч нік На дзея Са-
ка ло ва. Яна шмат га доў пра ца ва ла на 
тэ ле ба чан ні і пад каз вае, як пра віль на 
зра біць, каб спа лу ча лі ся і ду ша, і дум-
кі, і адзен не.

Імк нен не доб ра вы гля даць — гэ-
та ў мя не з дзя цін ства. Я, ня гле дзя чы 
на ўзрост, люб лю мо ла дзе вы стыль. 
Але пра ца ў пар ла мен це па тра буе вы-
ключ на дзе ла во га. Джын са выя кас-
цю мы і лёг кія су кен кі я на шу ў паў ся-
дзён ным жыц ці, каб не ад роз ні вац ца 
ад ін шых лю дзей. Гэ та, да сло ва, мой 
га лоў ны прын цып.

Ка рыс та ю ся гра мад скім транс-
пар там і ні ко лі не на бы ваю кві ткі ў 
дэ пу тац кай ка се. Ад ной чы са мной 
у цяг ні ку еха ла «кру тая» маск віч ка. 
Ка лі яна на бы ва ла ка ву, пра вад ні ца 
не як да сло ва ска за ла, хто я. Ад но сі ны 
жан чы ны да мя не ста лі пад крэс ле на 
вет лі вы мі... А мне так ха це ла ся пра-
цяг нуць ці ка вую гу тар ку, якая ча сам 

за вяз ва ец ца па між вы пад ко вы мі спа-
да рож ні ка мі.

Пра псі ха ла гіч на 
ста рых, 
бры тан ска га 
афі цэ ра 
і ман ну ня бес ную

Жыц цё — гэ та зай маль-
нае па да рож жа. Ка лі ў ча-
ла ве ка ня ма ма ры, мэ ты, 
пла наў, ка лі ён сён ня ро біць 
так, як ра біў учо ра, і гэ та яго 
цал кам за да валь няе, — ён 
пе ра тва ра ец ца ў псі ха ла гіч-
на  ста ро га. І ні хто яму не мо-
жа да па маг чы, акра мя яго 
са мо га.

Гра фа «ва ен на аба-
вя за ная» да па маг ла мне 
па тра піць на НА ТАў скую 
ін спек цыю ай чын най авія-
ба зы. Ста ла ва ен на аба-
вя за най дзя ку ю чы ву чо бе 
на ва ен най ка фед ры ва 
ўні вер сі тэ це. Акрэ ды та-
цыю мне зра біў ка ман дзір 
вай ско вай частцы, які мя-
не па ва жаў як жур на ліс та. 
Та ды ўпер шы ню ўба чы ла 
гроз ную ба я вую зброю, 
тра пі ла ў ка бі ну ба я во га 
МІ Га і ўзя ла ін тэр в'ю ў ма-
ё ра ВПС Вя лі ка бры та ніі. У 
той дзень на мя не звяр ну лі 
ўва гу ўсе, бо на аэ ра дро ме 
я бы ла адзі най жан чы най. 
Маю ж ува гу за ча піў бры-
тан скі афі цэр, які ста яў на 
вы шцы не па да лё ку і на-
зі раў за авія шоу. Лёт чык 
вы гля даў вель мі на пру жа-
ным і паз ней пры знаў ся, 
што не ха цеў бы су стрэц ца 
ў баі ні з та кі мі са ма лё та-
мі, ні з бе ла рус кі мі аса мі, 
якія бы лі за штур ва ла мі. 
Ня хай бу дзе мір ва ўсім 

све це, па ду ма лі і я, і ён...
Шчас це — не мес ца, ку ды мож на 

прый сці. Ка лі б гэ та бы ло так, то лю дзі 
не су па ко і лі ся б, па куль не вы пы та лі 
ад но ў ад на го, дзе яно зна хо дзіц ца. 
Шчас це — гэ та стан, які не трэ ба ча-
каць як ман ны ня бес най. Да яго трэ ба 
імк нуц ца, шу каць у са бе, па ста рац ца 
ства раць, ад кры ваць. Яно аба вяз ко ва 
зда ра ец ца, ка лі прос та ро біш доб рыя 
спра вы і пры гэ тым не ча ка еш ні чо га 
ўза мен.

Аса біс ты мі ма ра мі дзя ліц ца не 
бу ду. Бо, як ка жуць, хо чаш рас смя-
шыць Бо га — рас ка жы яму аб сва іх 
пла нах. А вось гра мад ска знач ны мі 
— ін шая спра ва. За раз шу каю ін вес-
та раў для рэа лі за цыі пра ек та ад наў-
лен ня гіс та рыч на га цэнт ра Грод на, 
пра вод жу даб ра чын ныя ак цыі ў сва ёй 
акру зе, пра цую над вы ка нан нем сва іх 
пе рад вы бар ных абя цан няў. На гэ та 
на кі ра ва на ўся мая энер гія.

На дзея ДРЫ ЛА.
Фо та 

Над зеі БУ ЖАН.

«ШЧАС ЦЕ — НЕ МЕС ЦА, КУ ДЫ МОЖ НА ПРЫЙ СЦІ»

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

У ча кан ні Ка лядУ ча кан ні Ка ляд  ��

«ДАЙ ЦЕ, НЯ БЁ СЫ, РО САЎ З ВЫ ШЫ НІ»«ДАЙ ЦЕ, НЯ БЁ СЫ, РО САЎ З ВЫ ШЫ НІ»

Ка то лі кі ўся го све ту 
пе ра жы ва юць Ад вент, 
час пад рых тоў кі да свя та 
Бо жа га На ра джэн ня

Доб рая спра ваДоб рая спра ва  ��

У КОЖ НА ГА ДЗІ ЦЯ ЦІ 
БУ ДЗЕ СВЯ ТА

Пад час на ва год няй даб ра-
чын най ак цыі «На шы дзе ці» 
пла ну ец ца на ве даць не менш 
за 257 дзі ця чых са цы яль ных 
уста ноў па ўсёй кра і не. Дзя-
ку ю чы гэ та му па да рун кі змо-
гуць атры маць ка ля 15 ты сяч 
дзя цей. Пра гэ та па ве да мі лі 
прад стаў ні кі Мі ніс тэр ства 
аду ка цыі пад час прэс-кан-
фе рэн цыі.

Ак цыя прой дзе з 11 снеж ня па 
10 сту дзе ня, удзел у ёй па цвер дзі-
лі ўжо 85 ар га ні за цый. Але на мес-
нік мі ніст ра аду ка цыі Вік тар Як жык 
за ўва жыў, што іх коль касць па вя-
лі чыц ца. Пла ну ец ца, што, як і ле-
тась, да ме ра пры ем ства да лу чац-
ца ўсе дзяр жаў ныя мі ніс тэр ствы і 
ве дам ствы, гра мад скія аб' яд нан ні, 
бан кі, пры ват ныя кам па ніі і гра ма-
дзя не. Пад час ак цыі прад стаў ні кі 
ар га ні за цый на ве да юць дзі ця чыя 
да мы (у тым лі ку ся мей на га ты-
пу), баль ні цы, ін тэр на ты і ін шыя 
са цы яль ныя ўста но вы і ака жуць 
ім ад рас ную да па мо гу.

Цэнт раль най па дзе яй ак цыі 
тра ды цый на ста не на ва год няе 
свя та «Га лоў ная ёл ка кра і ны» з 
удзе лам кі раў ні ка дзяр жа вы, якое 
прой дзе 27 снеж ня ў Па ла цы Рэс-
пуб лі кі. На яго бу дуць за про ша ны 
дзе ці-сі ро ты з усіх рэ гі ё наў кра і ны, 
апроч та го — га да ван цы ка дэц кіх 
ву чы лі шчаў, вуч ні-пе ра мож цы між-
на род ных і рэс пуб лі кан скіх алім пі-
яд, твор чых кон кур саў і фес ты ва-
ляў, спар тыў ных спа бор ніц тваў, а 
так са ма на ву чэн цы, якія да сяг ну лі 
пос пе ху ў гра мад скай ра бо це.

Прад стаў ні кі Мі на ду ка цыі ад-
зна чы лі, што і дзе ці, якія зна хо-
дзяц ца ў спец уста но вах, так са ма 
атры ма юць він ша ван ні. «У ме жах 
ак цыі важ на дай сці да кож на га 
дзі ця ці», — пад крэс лі ла кан суль-
тант упраў лен ня са цы яль на-вы-
ха ваў чай і ідэа ла гіч най ра бо ты 
Мі на ду ка цыі Але на ГА ЛАЎ НЁ-
ВА. Па яе сло вах, ця пер на ўлі ку 
зна хо дзіц ца больш за 20 ты сяч 
не паў на лет ніх. «Гэ та не па каз чык 
праб лем нас ці, а па каз чык та го, 
што ме на ві та гэ тым дзе цям сён ня 
не аб ход на асаб лі вая ўва га».

Рэс пуб лі кан ская на ва год няя 
даб ра чын ная ак цыя «На шы дзе-
ці» сё ле та бу дзе ла дзіц ца ўжо 
19-ты раз.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК

�

На двор'еНа двор'е  ��

ПА ЦЯП ЛЕЕ I ДОЖДЖ
У се ра ду на тэ ры то рыю Бе ла ру сi за вi тае 
ат мас фер ны фронт з бо ку Бал тый ска га мо-
ра, па ве да мi ла рэ дак цыi спе цы я лiст Рэс-
пуб лi кан ска га гiд ра мет цэнт ра Мiнп ры ро ды 
Воль га Фя до та ва.

 Та му бу дзе iс цi мокры снег, якi по тым пя рой дзе ў 
дождж. Мес ца мi праг на зу ец ца га ла лёд, на да ро гах 
га ла лё дзi ца. Тэм пе ра ту ра па вет ра ў ноч на се ра ду 
бу дзе ад мi нус 3 на за ха дзе, да мi нус 15 гра ду саў 
па паў днё вым ус хо дзе. А вось удзень ста не цяп лей, 
бо праг на зу ец ца ад мi нус 4 да плюс 2 гра ду саў. У 
чац вер i пят нi цу пад уплы вам цёп лых па вет ра ных 
мас Ат лан ты кi ў асоб ных ра ё нах кра i ны прой дуць 
не вя лi кiя апад кi (мок ры снег i дождж). Ча ка ец ца ту-
ман, га ла лёд, на да ро гах га ла лё дзi ца. Тэм пе ра ту ра 
па вет ра ўна чы ад мi нус 5 да плюс 1 гра ду са, удзень 
— ад мi нус 2 да плюс 3 гра ду саў. Па вод ле доў га тэр-
мi но вых пра гно заў ай чын ных сi ноп ты каў, у вы хад-
ныя зноў ста не ха лад ней. Мес ца мi ка рот ка ча со вы 
снег, на да ро гах га ла лё дзi ца. Тэм пе ра ту ра па вет ра 
ў су бо ту — ад мi нус 5 гра ду саў да 1 цяп ла.

Сяр гей КУР КАЧ.

Снежаньскі крыгаход на Заходняй Дзвіне.Снежаньскі крыгаход на Заходняй Дзвіне.Фо
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