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...На той кар ці не (ба чу, як ця пер!) быў 
ліс та пад, быў гай, за лі ты сон цам, і вуз-
кая да рож ка... Па якой на бе лым ка ні 
ехаў... та та!
Не!.. Ну, вя до ма ж, не мой — па мы лі-
ла ся: мас так, ві даць, ма ля ваў свай го... 
Ці прос та ней ка га дзядзь ку, на ней кай 
пад вод зе...
Але ж кар ці ну ку піць ха це ла ся. І по тым 
па ве сіць — до ма, на са мым бач ным мес-
цы, каб час ад ча су гля дзець, каб пом-
ніць і слу хаць во сень...
Да ра гая бы ла кар ці на — не да ку піц ца. І... 
не за быць! Бо яно ж і на праў ду — мож на 
ў ча ла ве ка за браць усё! Апроч та го, што 
ён вы піў, з'еў і ўба чыў.
На ват — ка лі ўба чыў не тое.

Тут вам не там
Прод кі елі хлеб тра я кі — чор ны, бе лы і ні я кі.
Ця пер га тун каў — му сіць, не злі чыць!
А ў Адэ се, ка жуць, цэн. Пры нам сі (з цэн ні ка):
Од но ко фе — 30 гривен,
Один — 25,
Один, по жа луй ста, — 20,
Доб рое утро, один ко фе, по жа луй ста, — 15...
На до ечы на пло шчы Яку ба Ко ла са муж чы на 

спы ніў, ска заў: «Доб ры дзень, пра бач це, ка лі 
лас ка, што за тры маў, але ж, ка лі вас не аб ця жа-
рыць, ска жы це мне: я да пло шчы Не за леж нас ці 
на гэ тым аў то бу се да еду?»

Па куль пы таў ся, аў то бус пай шоў. Муж чы на 
за стаў ся — у цэнт ры Мін ска. Тут кошт на ка ву 
(для пі та коў) па куль ня змен ны. А то асоб ных 
да вя ло ся б па іць за дар ма.

Ма ма як гру па ды зай не раў...
Не ка лі тут быў за вод — адзін з буй ней шых 

у го ра дзе, а мо жа, і ў кра і не? Ця пер...
Ця пер у бу дын ках, што блі жэй да ву лі цы, да 

лю дзей, ча го толь кі ня ма: ка зі но, рэ ста ран, ап тэ кі, 
бан кі, мед цэнт ры, прос та без ліч кра мак і крам!..

У ад ной — тво ры мас тац тва, мож на ска заць: 
вя за ныя (на спі цах, шы дэл кам) су кен кі, спад ні цы, 
коф ты, ша пач кі, ша лі кі... Ці ка выя фа со ны і ўзо ры, 
якас ныя ніт кі... Мож на да ча гось пры ца ніц ца, мож-
на пры ме раць, а по тым уго лас за ўва жыць:

— Гу зіч кі б сю ды ін шыя...
— Не пы тан не, мо жам па мя няць, — за ве ры-

ла ма ла дая дзяў чы на-пра да вец.
— І ру ка вы кры ху даў га ва тыя...
— Пад ка ро цім... Лёг ка, — за шча бя та ла яна. 

— Мы і на огул лю бую з гэ тых рэ чаў, па жа дан ні 
за каз чы ка, мо жам па да гнаць па фі гу ры, удас ка-
на ліць, звя заць у ін шым ко ле ры аль бо з ін шых 
ні так, рас пра ца ваць экс клю зіў ную ма дэль... У 
нас гру па ды зай не раў, гру па май строў...

Але ж гу зі кі, трэ ба ра зу мець, пе ра шы ваў 
адзін. І, на жаль, кры ху «пра мах нуў ся»... Аж 
пра да вец здзі ві ла ся. Тут жа сха пі ла ся за свой 
ма біль ны, ска за ла:

— Ма ма, у гэ тай коф тач цы — ну ты пом ніш? 
— ад но кры со атры ма ла ся кры ху даў жэй, а дру-
гое — ка ра цей... Што? Пе ра шы еш яшчэ раз?..

Не бы ло б шчас ця...
Хло пец ка хаў яе.
Яна? Ды як у пес ні, ві даць: і не тое, каб так, і 

не тое, каб не... Але ж на пра цы як раз мя ня ла ся 
на чаль ства, а з ім і ўсё ас тат няе: пад на ча ле ных, 
пры нам сі, усё больш на гру жа лі і ўсё менш пла-
ці лі. Апроч та го, у Зоі, па ды хо дзі ла чар га на ква-
тэ ру і бу да ваць яе на ад ну асаб лі ва га сэн су не 
ме ла. Та му яна вый шла за муж за та го хлоп ца, 
на ра дзі ла сын ка, усёй сям' ёй яны за ся лі лі ся ў 
но вую двух па ка ёў ку, зболь ша га аб жы лі ся...

Праз два га ды яна вый шла на пра цу. І ці не 
ў пер шы ж дзень зра зу ме ла, што да леп ша га 
там амаль ні чо га не змя ні ла ся: усё тая ж нер-
воз насць, усё тое ж па тра ба ван не не ма ве да ма 
ча го. Та му Зоя не ўза ба ве зноў пай шла ў дэ крэт, 
зноў на ра дзі ла. І ўжо пад га да ва ла...

На до ечы на пра цу ез дзі ла — на ва год нія па-
да рун кі дзе цям за браць. Шмат ка го там па ба-
чы ла, мно гіх рас пы та ла...

Зра зу ме ла з раз моў, што зар пла та ніз кая, 
што пра ца ваць па-ра ней ша му цяж ка...

Ду мае ця пер: мо жа, зноў у дэ крэт?

Двое — у на тоў пе
Дзень. Пра спект і пры пы нак. Праў да, пры-

пы ня юц ца тут не ўсе — толь кі тыя, хто хо ча 
пад' ехаць...

Дзве дзяў чы ны пе хам ідуць — пад руч ку, 
блі зень ка-бліз ка... Пра неш та сваё га мо няць, 
смя юц ца... Сяб роў кі, ві даць.

Што здзіў ляе, ад на — у дых тоў ным нор ка-
вым фут ры, у свет лых пры го жых бо ці ках...

На дру гой — ста рэнь кі па лі тон чык, джын сы. 
А бач ты...

У ад ной ха пае ро зу му не фа на бэ рыц ца сва ім 
ба гац цем, у дру гой — не кам плек са ваць з-за 
яго ад сут нас ці. Бо яно ж і са праў ды — гро шы 
як птуш кі: пры ля та юць і ад ля та юць.

Не факт, што ад ад ных і тых жа.

Па ра ды бы ва лых
...Тра лей бус што той му раш нік — у пэў ныя з га-

дзін. Бо нех та вы хо дзіць, за хо дзіць, са дзіц ца, устае 
і, вя до ма ж, га во рыць — яшчэ і па ма біль ных...

— Што-што ты раз ма ро зі ла? — вы пыт вае 
ў не ка га маж ная па жы лая ка бе та. — Ку ры цу? 
І што? Вы ра шы ла пад сма жыць?.. Дур ні цай не 
будзь! Па слу хай мя не: ка лі ты яе пад сма жыш, 
твае хлоп цы за раз з'я дуць і праз га дзі ну за бу-
дуц ца. Ле пей па ту шы — з буль бай. Та ды і на 
вя чэ ру хо піць. А яшчэ лепш — су пу на ва ры. На 
два вы хад ныя, мо жа, рас цяг неш.

...«Эка но мі ка (у тым лі ку хат няя) па він на 
быць эка ном най» — і ха цеў бы за быць гэ ту 
фра зу ды хі ба ж да дуць?

Ха рак тар
Вёс ка... Ву лі ца... Да ма з са бач кам — праў да, 

не з аповеду Чэ ха ва — на ша, не вя ліч кая, ру ха-
вая, у гу мо вых бо ці ках, у ва тоў цы...

А вось са бач ку ў кі но хоць сён ня зды май: 
ры жань кі, кал ма ты... За гас па ды няй тру сіць — 
спа чат ку ў кра му, а хві лін праз дзе сяць — ад-
туль, з ка вал кам ба то на ў зу бах і ўжо спе ра ду 
— жан чы на за ім ледзь ве па спя вае:

— Ды вось жа, — усмі ха ец ца, — акра ец ба-
то на кі ну ла, а ён абы-дзе ды ўпо хап кі ні чо га 
ес ці не ста не: у зу бах да моў пры ня се. І ўжо там 
спа кой на ся дзе і з'есць.

Са ба ка... Вяс ко вы... А бач ты — прык ладам... 
Для лю дзей.

Больш, ві даць, га рад скіх?

Па да ру нак
Ві но, па вод ле кла сі ка, «скотинит и зверит 

че ло ве ка», пры чым лю бо га — не вы бі ра ю чы. 
І не шка ду ю чы...

Гэ ты вось — не іна чай з на чаль ства, бо ў 
дых тоў ным па лі то, у бя лют кай са роч цы, пры 
галь шту ку...

І но ша ў яго ад па вед ная: у ад ной ру цэ — парт-
фель (ві да воч на, з важ ны мі па пе ра мі), у дру гой 
— вя ліз ны па да рун ка вы па кет. Ста міў ся тры маць! 
А та му на блі жэй шым пры пын ку па ста віў усё пад 
слуп і сам стаў «у по зу»: но гі па вод даль, лоб — у 
ха лод ны бе тон... Каб ад па чыць? Не толь кі — мяр-
ку ю чы па гу ках, што ства рае па дзен не вады — на 
парт фель, на па кет....

З яко га, ка лі да е дзе (і ўсё да вя зе), на пэў на 
ж, бу дзе да ста ваць па да рун кі...

І тыя ж па пе ры...
Ві но, па вод ле кла сі ка, «скотинит и зверит...». 

Яно ж ро біць ча ла ве ка смеш ным, вар тым шка-
до бы, гід кім...

Але са мо та кім ча мусь ці не ро біц ца...

Ад лю бо ві...
У Юль кі ні чо га не тры ма ец ца — га во рыць, што 

трэ ба, а што, мо жа, і не... З ме сяц та му, пры нам сі, 
па хва лі ла ся, як еха ла з пра цы, як у аў то бу се па-
зна ё мі ла ся з пры го жым пра ра бам, як той уга вор-
ваў яе збо чыць — не ку ды сха дзіць, па ся дзець... А 
да лей — бо лей: пра лю боў стаў ка заць (з пер ша га 
по зір ку), пра сваю га тоў насць жа ніц ца...

— А ты? — па пы та лі ся мы ў дзяў чы ны.
— Што я, — ад мах ну ла ся тая, — ну мар тэ-

ле фо на да ла, а ўсё ас тат няе... Ён, ра зу ме е це, 
п'я на ва ты быў. Ку ды з та кім пой дзеш?

— Дык хоць па зва ніў?
— Не... Але ж ска заў, што з пра цы заўж ды на 

двац цат цы ез дзіць. Зна чыць, су стрэ нем ся...
— Ну як твой пра раб, — спы та лі дня мі ў 

дзяў чы ны, — яшчэ не су стрэ лі ся?
— А як жа! — з фор сам ад ка за ла Юля.
— І... Што?
— Не па знаў.

Гро шы
З пра ві лаў жыц ця: да па мо га псі ха ана лі ты-

ка — гэ та, вя до ма ж, доб ра, але па ма цю кац ца 
— на шмат тан ней.

Дня мі су сед наш ду шач ку ад вёў: жон ка тва-
ра жок да ка вы пад су ну ла. А ён не каб узяць ды 
ад ра зу з'ес ці, — раз гле дзець вы ра шыў.

І, вя до ма ж, пра чы таў, што ў па ку нач ку — 
150 гра маў, што тлус тасць 4 пра цэн ты, што 
кошт («і во чы на лоб!») — 3750 руб лёў!

Роў на столь кі ж трыц цаць пяць га доў та му 
ён за... но вы «За па ро жац» ад даў!

Пы тан не
...«Ні ра зу не па ва ліц ца — не са мая вя лі кая 

за слу га ў жыц ці. Га лоў нае — кож ны раз па ды-
мац ца», «Ка лі га ва рыць з ча ла ве кам на мо ве, 
якую ён ра зу мее, гэ та ідзе да яго га ла вы. Ка лі 
га ва рыць на яго род най мо ве — гэ та ідзе да яго 
сэр ца», «Мно гія спра вы зда юц ца не вы ка наль ны-
мі, па куль іх не зро біш»...

Фра зы з тых, што на слы ху, ад (свет лай па-
мя ці) Нэль са на Ман дэ лы, бы ло га прэ зі дэн та 
Паўд нё ва-Аф ры кан скай Рэс пуб лі кі, Но бе леў-
ска га лаў рэ а та, які 27 га доў пра вёў у зня во лен-
ні. І апроч ін ша га, па кі нуў на роз дум пы тан не, 
ча му... Ча му, пры нам сі, «скла да нас ці і ня го ды 
руй ну юць ад ных лю дзей і ства ра юць ін шых»?

На ша лях
Бу доў ляй хлоп чык «за хва рэў» змал ку. Па-

да ба ла ся гля дзець, як май стры аб чэс ва юць 
бяр вен цы, як вы бі ра юць драч ку і пад ра за юць 
вуг лы... Як кла дуць пад ру бы, по тым вян цы — да 
вок наў, па між імі, вы шэй... Гля дзіш — і бэль кі 
на мес цы, і крок вы ста яць...

Ха паў ся хлап чук за ма ла ток, за скоб лю, за 
пі лу і ся ке ру, ву чыў ся... Каб по тым ці не ўсё 
да рос лае жыц цё бу да ваць — хлеў чы кі, лаз ні, 
да чы, да мы. Спа чат ку — не ка му, а по тым і са-
бе. А гэ та, як вы свет лі ла ся, пра цэс бяс кон цы: 
га да мі ў яго ні вы хад ных, ні пра хад ных... Ні, 
вя до ма ж, сва бод ных гро шай...

Хі ба сё ле та не як на ка пей ку ўзбіў ся. І «ада-
рваў ся», як той ка заў: з дач кой на два тыд ні ў 
Егі пет мах ну лі. А там — сон ца... Мо ра... На бе-
ра зе — ча ты рох зор ка вы атэль і ўсё ўклю ча на: 
гэ та зна чыць, еш — хоць рас пе ра жы ся, пі — 
хоць за лі ся, кло па таў ні я кіх: ку пай ся, за га рай. 
Бу даў нік ані ко лі гэ так не жыў!

І — ка заў — ха раст ва та ко га не ба чыў...
Бо лей — не ка жа. Бо вяр нуў шы ся, у гры бы 

ка ля до ма сха дзіў. І трэ ба ж — амаль ад ра зу, на 
ўскрай ку — тры ба ра ві кі знай шоў! Лад ныя та кія... 
Лан цуж ком рас лі. Пра са чыў, ад куль той лан цу жок 
— там яшчэ тры ся дзяць, чор нень кія, бе ла но гія; 
пра са чыў, ку ды — пяць но вых уба чыў!..

На сця ро жыў ся: быц цам трэск за спі най па-
чуў? Спу жаў ся, што нех та ідзе (крый Бо жа, 
«сла ном» — дык яшчэ па топ ча!), кі нуў ся да 
гры боў — зра заць. А рас хі нуў тро хі мох — ля 
пер ша га ж — яшчэ два рас туць!

Ад не спа дзеў кі сеў, яшчэ раз пры слу хаў ся 
(ці ха, як быц цам), яшчэ раз агле дзеў ся — стаў 
лі чыць: сям нац цаць штук як на да ло ні! Ва чам 
не па ве рыў — па лі чыў яшчэ раз! Уба чыў, што 
са праў ды па мы ліў ся: ба ра ві коў не сям нац цаць! 
Іх... дзе вят нац цаць — на зя лё ным ды ва не, з-пад 
елач кі, з-пад ла пач кі, роз на га «рос ту» і «ўзрос-
ту»...

Хві лін пят нац цаць ля іх пра ся дзеў, хві лін пят-
нац цаць гля дзеў — «уз важ ваў», так бы мо віць, 
ура жан ні.

І вы хо дзі ла, як ні кру ці, што вось гэ тыя, пе-
ра жы тыя до ма, у ле се, бы лі ку ды васт рэй шыя, 
ку ды цяп лей шыя, чым тыя, што ку піў са бе — за 
ты ся чу вёрст і до ла раў.

Ва лян ці на ДОЎ НАР.
АД ЯЕ Ж...
На ва год дзем, па да ро зе
Пан на кро чы ла ў зня мо зе:
Пры пы ніц ца б трош кі трэ ба —
Па пра сіць ва ды і хле ба.

Цу да-це рам на па гор ку...
Ды спы ня юць на пад вор ку:
Гас па ды ня пра бур ча ла,
Што са мой ёй хле ба ма ла:
— Ты ж ідзі, ад куль прый шла...

Да су се да ў двор зай шла...
Але й той пры маў ля ха ты.
Ён ска заў, што ўсім ба га ты.
А ча му? Бо не з дур ных:
Не пус кае ў дом чу жых.
А тым бо лей — пе рад ноч чу...

Зна чыць, да лей трэ ба кро чыць,
Аб цяп ле і хле бе ма рыць...
Ба чыць — дзядзь ка гас па да рыць:
Твар у по це, ру кі ў бру дзе...
Гэ ты ж — лі тас ці вы бу дзе?!
— Не, — ён ка жа, — бо пры ма ка:
Сам жы ву, як па бі ра ка.

...Па раз' ез джа най да ро зе
Да бры ня іш ла ў зня мо зе.
Са зда роў ем і з ба гац цем!
Ды... не ме ла мес ца ў ха це.

...Хай жа ў гэ та на ва год дзе
Усё да вас да ро гу зной дзе!
І да лей — ні дзе не пой дзе!
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Зрэш ты, пра яго вар та пад ра бяз ней і, 
на пэў на, спа чат ку. Та кім чы нам, ліст на пі-
са ны на шым чы та чом з вёс кі, перш-на перш 
апра цоў ва ец ца, сар ту ец ца па мес цы яго ад-
праў лен ня, гэ та зна чыць, у сва ім ад дзя лен ні 
паш то вай су вя зі, по тым — у ра ён ным вуз ле, 
по тым — у аб лас ным фі лі яле, у ста лі цы...

— Гэ та, — як пры зна ла пад час прэ зен та цыі 
ге не раль ны ды рэк тар РУП «Бел пош та» Іры-
на САК СО НА ВА, — быў са мы пра ца ём кі пра-
цэс, бо ўсе ліс ты ўруч ную 10-12 ра зоў сар та-

ва лі ся. І кож нае з та кіх сар та ван няў вы ма га ла 
не толь кі ча су — вы ма га ла вя лі кай ад каз нас ці 
і ўва гі. На шым сар та валь ні цам, каб ве даць, які 
ліст ку ды па клас ці, да во дзі ла ся, што на зы ва-
ец ца, тры маць у га ла ве ка ля ся мі сот ад ра соў 
і кі рун каў. Якасць пра цы ў вы ні ку ў мно гім за-
ле жа ла яшчэ і ад та го, як хто за пом ніў ячэй кі, 
ці не за хва рэў, ці не ста міў ся... Ін шы мі сло ва мі, 
ад так зва на га ча ла ве ча га фак та ру. Но вае ж 
аб ста ля ван не да зва ляе сар та ваць пісь мо вую 
ка рэс пан дэн цыю аў та ма тыч на і ад ра зу — да 
да ста вач на га ўчаст ка, да сум кі паш таль ё на, і 
вы клю ча ю чы дуб ля ван не.

Пра цу юць но выя ма шы ны на ра ней шых пло-
шчах — у ста рых сце нах. Праў да, іх ця пер ужо 
не па знаць: у па мяш кан ні ра ней ша га цэ ха свет-
ла, пра стор на. Кож ную з ма шын аб слу гоў ва юць 
тры апе ра та ры. Пра ца ў іх, што на зы ва ец ца, не 
пыль ная, але ж па тра буе і пэў ных ве даў, і прак-
ты кі. Усю ін фар ма цыю з кан вер таў — ін дэк сы, 
ад ра сы — «счыт вае» аў та ма ты ка і на кі роў вае 
ў спе цы яль ныя ячэй кі. Усё, зда ва ла ся б, прос-
та, але на шы лю дзі, па вод ле слоў на чаль ні ка 
цэнт ра раз віц ця ін фар ма цый ных тэх на ло гій 
«Бел пош ты» На тал лі ПІ ЛЕЦ КАЙ, не заў сё ды 
аку рат на пі шуць ад ра сы, пры чым — поў ныя, 
дак лад ныя, як гэ та па трэб на ма шы не. І праб ле-
ма, вя до ма ж, не ў асаб лі вас цях по чыр каў.

— На мно гіх кан вер тах ця пер па зна ча на 
ка рот кае: «Дзе ду Ма ро зу». Нех та пі ша яму ў 
Бе ла веж скую пу шчу, нех та — у Лап лан дыю. 
Але ж гэ та — з'я ва ча со вая і да ра валь ная, бо 
пі шуць пе ра важ на дзе ці. У да рос лых — свая 
ло гі ка. Яны лі чаць, на прык лад, што ўсе доб ра 
ве да юць, дзе зна хо дзіц ца «Баб руйск шы на», 
а зна чыць, каб ліст дай шоў, гэ та га сло ва на 
кан вер це бу дзе цал кам да стат ко ва... Нех та 
не ба чыць сэн су ў тым, каб па зна чаць тып 
на се ле на га пунк та (вёс ка, го рад, па сё лак 

га рад ско га ты пу...). Сло вам, хаце ла ся б, каб 
лю дзі, пад піс ва ю чы кан вер ты, бы лі больш 
уваж лі вы мі, каб яны ўсё ж кі ра ва лі ся ты мі 
пад каз ка мі, што ёсць на кан вер тах. Та ды на 
апра цоў ку, на сар та ван не іх ліс тоў бу дуць 
за трач вац ца лі та раль на до лі се кун ды.

Гэ та, як вы свет лі ла ся, зу сім не пе ра больш-
ван не: пра дук цый насць пра цы но ва га аб ста-
ля ван ня — 45 ты сяч ліс тоў за га дзі ну. Па куль 
— так зва ных стан дарт ных ліс тоў: ва гой да 
20 гра маў, у звы чай ных кан вер тах. Але ж з 

ча сам пла ну ец ца за куп ка аб ста ля ван ня для 
апра цоў кі не стан дарт най ка рэс пан дэн цыі і 
па сы лак, пе ра воз ка пош ты з вы ка ры стан нем 
спе цы яль ных кан тэй не раў.

Чым гэ та абер нец ца для прад пры ем ства? 
Па-пер шае, ап ты мі за цы яй ла гіс ты кі і коль кас ці 
ра бот ні каў, якія зай ма лі ся ра ней апра цоў кай 
і сар та ван нем пош ты (ужо на пер шым эта пе, 
па вод ле пад лі каў, вы зва ліц ца ка ля 220 ча ла-
век, якія — ва кан сіі ёсць — мо гуць за стац ца на 
прад пры ем стве ў якас ці апе ра та раў і паш таль-
ё наў). Па-дру гое, аў та ма ты за цыя і ме ха ні за цыя 
тэх на ла гіч ных пра цэ саў іс тот на паў плы вае на 
па вы шэн не якас ці — пры нам сі, знач на па вя лі-
чыц ца хут касць пра хо джан ня пош ты. Па-трэ-
цяе, ад кры ва юц ца маг чы мас ці для ўка ра нен ня 
но вых па слуг з да баў ле ным коштам... І ад па-
вед на, у прад пры ем ства па вы ша юц ца аб' ёмы 
ра бот з усі мі ад сюль на ступ ства мі ў вы гля дзе 
рос ту да ход нас ці, за ра бот най пла ты і г.д.

— На рэа лі за цыю пра ек та за тра ча на 
41 млрд бе ла рус кіх руб лёў, — рас па вя дае 
Іры на Сак со на ва. — Па вод ле па пя рэд ніх пад-
лі каў, аку піц ца ён за два га ды, бо, ня гле дзя чы 
на аль тэр на тыў ныя ва ры ян ты су вя зі, ліс та-
ван не ні хто не ад мя няў і не ад ме ніць — аб' ём 
пісь мо вай ка рэс пан дэн цыі па ста ян на рас це. 
Гэ та і дзе ла вая пе ра піс ка, і аса біс тая (што 
асаб лі ва ад чу ва ец ца ў пе рад свя точ ныя дні!), 
і пост кро сінг, якім за хап ля юц ца ця пер і пі я не-
ры, і пен сі я не ры, як той ка заў... Да та го ж мы 
жы вём і пра цу ем ва ўмо вах рын ку, а зна чыць, 
вы твор цы (гэ та не па збеж на) — бу дуць рэ кла-
ма ваць сваю пра дук цыю, свае па слу гі...

Як гэ та ро біц ца, рас ка за лі і па ка за лі ў цэ ху 
гіб рыд най пош ты, дзе на той час вы кон ваў ся 
пе рад свя точ ны за каз ад ной вя до май кам па ніі: 
гэ та зна чыць, аў та ма тыч на па ка ва ла ся не стан-
дарт нае ўкла дан не (він ша валь ная паш тоў ка, 

ад мыс ло вы ка лян да рык, рэ клам ны бук лет), 
якое пас ля, ска жам так, «кан вер та ван ня» бу-
дзе да стаў ле на па ты ся чах ад ра соў. Для та го, 
каб са ма стой на адо лець па доб ны аб' ём — і 
пра цы, і по тым рас сыл кі — кам па ніі, хут чэй за 
ўсё, да вя ло ся б не ка га най маць або і на огул не 
менш як на ме сяц пры пы няць сваю дзей насць... 
«Бел пош та», зай ма ю чы га на ро вае дру гое мес-
ца ў све це па раз віц ці элект рон ных па слуг, мо-

жа зра біць гэ та за лі ча ныя га дзі ны.
А та му цал кам маг чы ма, што хутка на за-

пы таль нае: «Вы атры ма лі мой ліст, ад праў ле-
ны звы чай най пош тай учо ра?», мы змо жам 
ска заць: «Так». Бе ла русь ста ла трэ цяй кра і-
най на бы лой пост са вец кай пра сто ры (пас ля 
Ра сіі і Ка зах ста на) з аў та ма ты за ва ным пра-
цэ сам апра цоў кі і сар та ван ня пош ты.

Ва лян ці на ДОЎ НАР.

Доб рыя на ві ныДоб рыя на ві ны  ��

ЛІС ТА ВАН НЕ НІ ХТО НЕ АД МЯ НЯЎ. 
І НЕ АД МЕ НІЦЬ!

Люд мі лу Ста рас ці ну ў 30-м паш то вым 
ад дзя лен ні г. Магілёва ве да юць усе. 
Кож ны год яна вы піс вае не менш за 4 
вы дан ні на роз ныя тэ мы. Ка жа, што ў 
яе сям'і ста ла ўжо доб рай тра ды цы-
яй ча каць та го мо ман ту, ка лі мож на 
да стаць з паш то вай скрын кі га зе ту, 
якая яшчэ пах не дру кар скай фар бай, 
на ліць па ку бач ку ка вы і аку нуц ца ў 
свет роз ных па дзей.

Ка жуць, што ін тэр нэт мо жа па ста віць 
крыж на дру ка ва ных вы дан нях. Але не трэ-
ба спя шац ца з та кі мі пра гно за мі. У 30-м ад-
дзя лен ні, якое ў Ма гі лё ве ўсе ве да юць як 
Га лоў паш тамт, на ро ду заў сё ды шмат: ад-
ны спя ша юц ца ад пра віць ка рэс пан дэн цыю, 
дру гія — за пла ціць за тэ ле фон, за па слу-
гі... Зай маю чар гу. Чую, як ма ла ды ча ла век 
пы та ец ца ў апе ра та ра: «Пад ка жы це, што 
мне лепш вы пі саць?» Жан чы на з га тоў нас-
цю па дае тоў сты ка та лог, і па чы нае неш та 
пра па ноў ваць. Зра зу ме ла, стра ціць клі ен та 
сён ня прос та — ад чу ва ец ца кан ку рэн цыя. 
І з бо ку ка лег так са ма. А на огул пы тан не 
«Мо жа, пад пі сач ку афор мім?» у ад дзя лен-
нях су вя зі гу чыць за раз гэ так жа час та, як 
у бан ку: «Ла та рэй ку ку пім?»

— Мы толь кі што не тан цу ем пе рад пад-
піс чы ка мі, — смя ец ца на чаль нік 30-га ад-
дзя лен ня су вя зі Іна Мар ты нен ка. — Ка лі 
паш таль ён не за спеў ка го до ма, тэ ле фа-
ну ем, каб спы тац ца, ка лі зруч ней па ды сці. 
Ка гось ці ўга вор ва ем, а ін шыя са мі толь кі 
для гэ та га і да нас пры хо дзяць. У дзень та кіх 
«даб ра воль цаў» звяр та ец ца да 150 ча ла век. 
Да рэ чы, для «Звяз ды» ў нас доб рая на ві на. 
План па пад піс цы на га зе ту мы пе ра вы ка-
на лі ўдвая. І чы та чы ёсць па-са праўд на му 

ад да ныя. Кры ху за тры ма ем ся з да стаў кай, 
ад на жан чы на, якая доў гі час толь кі на гэ-
тую га зе ту і пад піс ва ец ца, ужо тэ ле фа нуе: 
маў ляў, што зда ры ла ся?

Вель мі на пру жа ны час ця пер у паш таль ё-
наў. Пен сі я не ры, на прык лад, толь кі праз іх і 
пад піс ва юц ца. Яно і зра зу ме ла: не трэ ба ні-
ку ды з до ма вы хо дзіць ды яшчэ і да па мо гуць 
за ры ен та вац ца ў ін фар ма цый най пра сто-
ры. Паш таль ён 30-га ад дзя лен ня Тац ця на 
Бя лен чан ка на сва ім участ ку пад пі са ла на 
пер шае паў год дзе на ступ на га го да не каль кі 
со цень ча ла век. «Не за ста ло ся ні вод на га 

пен сі я не ра, які не вы браў бы са бе тое ці ін-
шае вы дан не, — рас па вя дае яна. — Мно гія 
ха це лі б больш га зет і ча со пі саў атрым лі-
ваць, але для іх гэ та да ра га ва та. Ка лі ба чу, 
што ча ла век жы ве сціп ла, але га то вы іс ці 
на ах вя ры дзе ля лю бі май га зе ты, імк ну ся 
па ра да ваць яго ма лень кім гас цін цам. У мя-
не на ўчаст ку ёсць ад на пен сі я нер ка, якая 
вель мі хва рэе ў апош ні час, куп ляе да ра гія 
ле кі, але і яна знай шла гро шы, каб вы пі саць 
лю бі мую «Звяз ду».

Шмат ста ла і «пра су ну тых» пад піс чы каў, 
якія вы піс ва юць лю бі мыя вы дан ні праз сай-

ты ці ін фа кі ёс кі. А яшчэ паш то выя ад дзя-
лен ні ка рыс та юц ца па слу га мі гра мад скіх 
рас паў сюдж валь ні каў. І ёсць ся род іх вель мі 
ак тыў ныя, якія да сва ёй спра вы ста вяц ца з 
усёй ду шой.

— У нас пра цу юць ка ля паўтары ты ся чы 
ча ла век, — ка жа на чаль нік ад дзе ла кад раў 
Ма гі лёў скай га рад ской баль ні цы хут кай ме-
ды цын скай да па мо гі, а па су мя шчаль ніц тве 
яшчэ і гра мад скі рас паў сюдж валь нік Аляк-
санд ра Іва но ва. — Гэ та ўсё лю дзі аду ка ва-
ныя, ве да юць кошт дру ка ва на му сло ву. На 
ся рэ дзі ну снеж ня ўжо больш за па ло ву ра-
бот ні каў пад пі са ла ся. Кож ны вы браў неш та 
сваё. У спіс ку гэ тых пры яры тэ таў бо лей за 
200 роз ных вы дан няў.

— Я ўжо ў дру гі раз пад пі саў ся на «Звяз ду», 
— па ве да міў урач-рэнт ге но лаг гэ тай уста но вы 
Аляк сей Баб коў. — Люб лю чы таць ар ты ку лы 
на са цы яль на-эка на міч ныя тэ мы. І тое, што 
ін фар ма цыя па да ец ца на бе ла рус кай мо ве, — 
гэ та толь кі плюс. Па жа да на, каб бы ло больш 
гу ма ру. У жыц ці і так ха пае праб лем.

Ка лі мер ка ваць па ін фар ма цыі Ма гі лёў-
ска га фі лі яла РУП «Бел пош та», то са мыя 
чы та ю чыя сён ня — гэ та су пра цоў ні кі ад дзя-
лен ня чы гун кі, за во даў імя Кі ра ва і «Элект-
ра ру ха вік».

— Я на зва ла б гэ тую пад піс ную кам па-
нію ста біль най, — ка жа на чаль нік ад дзе ла 
рас паў сюдж ван ня дру ку Тац ця на Кос ці на. 
— Не вя лі кі спад ты ра жоў ёсць, але мы 
ро бім усё маг чы мае, каб дай сці да кож-
на га. На гад ва ем пра ся бе праз рэ кла му 
на тэ ле ба чан ні, рас клей ва ем рэ клам ныя 
ліс тоў кі ў гра мад скім транс пар це, да сы-
ла ем пісь мы на прад пры ем ствы — і вы нік 
ёсць.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

...Дыя лог з раз ра ду рэ дак цый ных і 
ледзь не што дзён ных:
— Вы атры ма лі мой ліст?
— А ка лі вы яго ад праў ля лі?
— Учо ра.
— Элект рон най пош тай?
— Не, звы чай най...

І ўжо, бач, не па ко іц ца ча ла век — хо ча, 
каб ліст не прос та дай шоў, а дай шоў 
тут жа, мак сі маль на хут ка!
Ка лі хо чац ца, зна чыць, трэ ба зра біць! Дня-
мі рэс пуб лі кан скае ўні тар нае прад пры ем-
ства «Бел пош та» прэ зен та ва ла но вае пісь-
ма сар та валь нае аб ста ля ван не, якое...
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«ПАДПІСКУ АФОРМІМ?»
Для паштовых аддзяленняў снежань — месяц гарачы: падпісная кампанія на 2014 год у самым разгары
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Свед ка Асвей скай тра ге дыі, а ця пер най ста рэй шая Свед ка Асвей скай тра ге дыі, а ця пер най ста рэй шая 
жы хар ка вёс кі Юза фо ва Верх ня дзвін ска га ра ё на жы хар ка вёс кі Юза фо ва Верх ня дзвін ска га ра ё на 

Га лі на Ма шар ская шмат га доў сяб руе з на шай Га лі на Ма шар ская шмат га доў сяб руе з на шай 
га зе тай, заў сё ды зна хо дзіць у ёй ці ка вую га зе тай, заў сё ды зна хо дзіць у ёй ці ка вую 

і па трэб ную для ся бе ін фар ма цыю.і па трэб ную для ся бе ін фар ма цыю.

Аператар сувязі Іван Семяненка.
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