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абод вух ба коў ад да ро гі ста яць ша рэн га мі пры го жыя да гле джа-
ныя да мы. Але дум кі аб тым, каб пастукаць у дзве ры, пе ра пы няе 
Аляк санд ра Мі ка ла еў на — ста ла ў боль шас ці да моў ні хто не жы ве. 
Ка ля ды па-са праўд на му ажы ва юць ле там, ка лі да не шмат лі кіх 
жы ха роў пры яз джа юць гос ці, а ін шыя ха ты за паў ня юць дач ні кі. 
Ад нак і ў гэ ты дзень на ўез дзе знай шло ся не каль кі да моў, за поў-
не ных гас ця мі. Да май стра ві та га гас па да ра, пча ля ра Та дэ ву ша 
Ляш ко ві ча і яго ма ці пры еха лі сва я кі з Ма ла дзеч на. Са ша і Ва ня, 
уну кі Та дэ ву ша, з аса ло дай упры гож ва юць вок ны до ма гір лян дай 
агень чы каў, у ка ляд нае адзен не «апра на юць» строй ную, го жую 
тую, а пас ля бя гуць грэц ца ў цёп лую ха ту да пра ба бу лі. Пад гар ба-
ту яна про сіць, каб да ста лі ста рую кніж ку, і неш та не та роп ка пе рад 
ад' ез дам рас каз вае ма лым. Вось вам і яшчэ ад но свя та — ся мей-
нае, ка лі пад ад ным да хам збі ра ец ца шмат ро дзі чаў.

На раз ві тан не гас цін ны Та дэ вуш ма хае ру кой і ка жа, каб 
пры яз джа лі ле там, ка лі лю дзей бу дзе больш. І ў гэ ты мо мант 
вель мі хо чац ца, каб гэ тым ра зам, як ка лісь ці даў но, у свя точ-
ныя ха ты доб рых ка ляд цаў ве ча рам пастукалі са праўд ныя 
ка ля доў шчы кі і ра дас на за спя ва лі:

А ўчо ра з вя чо ра за свя ці ла зо ра,
Зо ра за свя ці ла,
Ўвесь свет абу дзі ла.
Нам прый шла на ві на,
што Дзе ва Ма рыя на ра дзі ла Сы на»

Та рас ШЧЫ РЫ. Фо та Ана то ля КЛЕ ШЧУ КА. 
Ві лей скі раён.

У КА ЛЯ ДЫ НА КА ЛЯ ДЫУ КА ЛЯ ДЫ НА КА ЛЯ ДЫ
(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

— Ча му ў на шай вёс кі та-
кая пры го жая наз ва? — ува-
хо дзя чы ў ха ту, ка жа гас па-
дар. — Та му што на свя та 
за сна ва лі! Праў да, як да во-
дзі лі ін шыя, быў тут не ка лі ча-
ла век па проз ві шчы Ка ля да, 
але та кіх я ўжо не па мя таю. 
Жы лі тут спрад ве ку Жу раў-
скія, На доль скія, Кур' я но ві-
чы, Са віц кія... Жы ло ся ў нас 
ве се ла. Ха дзі лі ў гос ці ад но 
да ад на го, тан ца ва лі поль ку 
ў клу бе пад акар дэ он, скры-
пач ку і цым ба лы. Ка ля ды — 
ка та ліц кая вёс ка. У ня дзе лю 

ні хто не пра ца ваў, а ўсе 
зем ля роб чыя работы вы-
кон ва лі ся да свят. Ця пер 
лю дзей па мен шы ла. Але 
жыць нам кам форт на. Да 
нас аў та лаў ка пры яз джае 
двой чы на ты дзень, пен сію 
пры но сяць свое ча со ва.

Па куль спа дар Іо сіф 
уз гад вае поль скую шко-
лу, вой та, які з пра вер ка-
мі пры яз джаў да баць кі, 
Аляк санд ра Мі ка ла еў на 
за ві ха ец ца ка ля ста ла і 
пе ра ліч вае на ша му фо-
та ка рэс пан дэн ту ўсё тое, 
што га туе на свя та Бо жа га 
На ра джэн ня. А гэ та і по ліў-
ка, пос ны са лат з га ро ху, 
рыб ная стра ва, кі сель — 
на ві гі лію, ту ша ная гусь, 
каў бас кі паль цам пха ныя, 
са ла, ва ра ная ла пат ка на 
са мо свя та...

Мы кры ху ад цяг ва ем ува-
гу Жу раў скіх ад хат ніх кло па-
таў і вы хо дзім з імі на роў ную 
за ас фаль та ва ную да ро гу. З 

На даб ра чын ную ка ляд ную 
ак цыю «На шы сэр цы — хво рым 
дзе цям» у Бе ла рус кі дзяр жаў ны 
тэ атр ля лек са Слаў га ра да, 
што ў Ма гі лёў скай воб лас ці, 
пры еха ла Ла ры са Ле а ні даў на 
Ці ха на ва з дваі мі пры ём ны мі 
дзець мі — Ма шай Га сі най і 
Ула дам Ка сі ма вым, з дач кой 
На стас сяй і ўнуч кай Юлеч кай. 
Бе ла рус кі дзі ця чы фонд 
за пра шаў увесь дзі ця чы дом 
ся мей на га ты пу Ці ха на вых, але ж 
гас па дар, Аляк сандр Мі хай ла віч, 
гас па дар ку не кі не. Хтось ці 
з дзя цей за раз на азда раў лен ні, 
а ін шыя... ужо «вы рас лі» 
з ка ра го даў ва кол ёл кі.

Тра ды цый ная ак цыя Дзі ця ча-
га фон ду «На шы сэр цы — хво рым 
дзе цям» па ча ла ся ў тэ ат ры ля лек, 
спек так лем «Ма роз ка» і, вя до ма, 
па да рун ка мі для 250 дзя цей-сі рот 
з дзі ця чых да моў ся мей на га ты пу, 
ан ка ла гіч на хво рых дзя цей і дзя цей, 
якія пе ра нес лі апе ра цыі на сэр цы.

Ка ля вы со кай свя точ най ёл кі ба-
чу зна ё мыя тва ры пры ём ных баць-

коў... Ве даю, ад чу ваю, што са мы 
вя лі кі цуд ха ва ец ца ў іх сэр цах.

Ла ры са Ле а ні даў на на зі рае, як 
яе дзе ці спра бу юць уліц ца ў агуль ны 
ка ра год. Спра бую пра рвац ца праз 
дзі ця чы на тоўп і ад вес ці яе ў бок, 
каб па рас пыт ваць аб тым, пра што 
мож на га ва рыць, у прын цы пе, не-
каль кі су так без пе ра пын ку. З дру го-
га бо ку, на вош та мар на ваць столь кі 
ча су? Па гля дзіш у яе во чы — і ўсё 
ста но віц ца зра зу ме лым: у гэ тых ва-
чах бяс кон цая да бры ня...

Мі нае коль кі хві лін, і Ма ша, На-
сця, Ула дзік па чар зе пад цяг ва юц-
ца да ма мы. Якой бы ча роў най ні 
па да ва ла ся ёл ка, ад яе так прос та 
ада рвац ца, ка лі, іду чы ў ка ра го дзе, 
ты рап там не за ўва жа еш ма мы...

— Я та ды пра ца ва ла ды рэк та-
рам шко лы, — рас каз вае Ла ры са 
Ле а ні даў на. — Не як у рай а на па чу ла 
сло вы ін спек та ра па апе цы: «Сям'я ў 
нас ад на рас па ла ся, жон ка з'е ха ла, 
а баць ка не жа дае адзін вы хоў ваць 
пры ём ных дзя цей... На пэў на, вяр-
таць бу дзем». Я ду маю: як вяр таць? 
Хі ба гэ та та вар на га ран тыі? І вы па-
лі ла: за бі раю ўсіх тра іх!

У 2001 го дзе ў нас з му жам ужо 

бы ло трое ўлас ных дзя цей — Мі ка-
лай, Мак сім і На тал ля. Плюс трое — 
пад апе кай. Дзі ця чыя да мы ся мей на-
га ты пу толь кі па чы на лі ства рац ца, а 
на ша мяс цо вая ўла да пад трым лі ва-
ла ўсе ці ка выя па чы нан ні... Так мы 
з му жам па зна ё мі лі ся з Дзі ця чым 
фон дам, які ак тыў на пад трым лі ваў 

та кую фор му вы ха ван ня сі рот і вы-
дат коў ваў спон сар скія срод кі на на-
быц цё да моў і бы та вой тэх ні кі для 
ах вот ных вы хоў ваць не менш за пя-
цё ра пры ём ных дзя цей... Ця пер ужо 
ка гось ці мы па ста ві лі на но гі, вы пус-
ці лі ў да рос лае жыц цё, але су вязь не 
страч ва ец ца. Ста рэй шыя доб ра сяб-
ру юць з ма лы мі, да па ма га юць нам 
на ага ро дзе пра ца ваць. У нас жа ўся 
асноў ная га род ні на рас це, і яб лы ні, 
гру шы, яга ды ёсць... Ура джай, вя-
до ма, пас ля спра вяд лі ва дзе ліц ца... 
Дзе лім і мя са — па рсюч коў, ка чак, 
ку рэй, ін ды коў...

Зна ё мыя ка жуць: «Ле а ні даў-
на, у ця бе прос та дар пра ца ваць з 
дзець мі! Трэ ба пом нік па ста віць!». 
Яна толь кі смя ец ца: «Дзе столь кі 
плас ты лі ну возь ме це?».

— Вя до ма, да па ма гае во пыт пе-
да го га — дзе ці мя не вель мі доб ра ра-
зу ме юць... Без умоў на, яны роз ныя, 
але ка лі вы хоў ваць іх як СВА ІХ, то 

ты прос та не здоль ны па дзя ляць на 
«та кіх» і «не та кіх». Бы ва юць ім гнен-
ні, ка лі хо чац ца тра піць на бяз люд ны 
вост раў... Але ска жу шчы ра: кож ную 
ра ні цу пра чы на ю ся шчас лі вай. Я не 
па тра бую ад дзя цей больш, чым яны 
мо гуць. Заў сё ды стаў лю ся бе на іх 
мес ца. Бы вае, нех та пра ві ніў ся. Я ад-
ра зу пы та ю ся: «Як ме на ві та мож на 
па ка раць за та кі ўчы нак?» Дзе ці са мі 
да юць мне ад ка зы на ўсе пы тан ні, я 
ву чу ся жыц цю ра зам з імі...

Ла ры са Ле а ні даў на гла дзіць па 
ва ла сах кож на га па чар зе і пра цяг-
вае: «Ула дзік у нас ву чыц ца іг раць 
на акар дэ о не... Ма ру сеч ка ма люе... 
Нас кож ны год за пра ша юць на на ва-
год няе свя та, але мы даў на ва та не 
вы яз джа лі. Сё ле та не як уда ло ся».

Да 25 снеж ня Ці ха на вы ста вяць 
у до ме ёл ку. Усе дзе ці — На стас ся 
(10 га доў), Улад (12 га доў) і Ма рыя 
(15 га доў) Ка сі ма вы, Але ся (15 га-
доў) і Ка ця ры на (17 га доў) Елян ко-
вы, Ма рыя Га сі на (12 га доў) пі шуць 
і кла дуць ка ля зя лё най пры га жу ні 
свае па жа дан ні для Дзе да Ма ро за. 
Праў да, звы чай на Дзя ду ля до рыць 
што-не будзь для агуль на га ка ры-
стан ня: ра ней гэ та быў му зыч ны 
цэнтр, гуль ня вая пры стаў ка...

У на ва год нюю ноч ні хто не пой-
дзе спаць. На агуль ны па да ру нак 
трэ ба «па пра ца ваць» — з'ес ці «са-
лод кі стол», па чы таць вер шы, раз-
даць ма ме-та ту ма ля ва ныя паш тоў-
кі, па да ру нач кі...

Ла ры са Ле а ні даў на пя шчот на па-
гла дзіць кож нае дзі ця па га ла ве і 
ска жа: «Са мы леп шы па да ру нак для 
мя не — ва шы зда роўе і ву чо ба».

Но вы год скон чыц ца, а са мы важ-
ны цуд — ма ма Ла ры са і та та Са ша 
— ні ко лі.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА
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Ма ры збы ва юц цаМа ры збы ва юц ца  ��

МА МА — ЛЕП ШЫ ЦУД
МОЖ НА СТАЦЬ ЧА РАЎ НІ КОМ

Ак цыя «На шы сэр цы — хво рым дзе цям» пра цяг нец ца ў кра і не да 
10 сту дзе ня. Усе ах вот ныя мо гуць стаць ча раў ні ка мі для тых, хто мае 
па трэ бу ў да бры ні і кло па це. Пад тры маць ак цыю мож на прос тым пе ра лі-
чэн нем гра шо вых срод каў на раз лі ко вы ра ху нак БДФ 3015740146011 у 
ЦБУ №539 ААТ «Бел ін вест банк», код 739, УНН 100184002. Гэ тыя гро шы 
не аб ход ны для на быц ця на ва год ніх па да рун каў дзе цям-сі ро там, дзе цям-
ін ва лі дам, дзе цям, якія ака за лі ся ў свя точ ныя дні на баль ніч ным лож ку.

Парт нё ра мі ак цыі ўжо ста лі прад пры ем ствы «Цэп тар Ін тэр на цы я нал», 
«Ко ка-Ко ла Беў ры джыз Бе ла русь», «Ды яр-Груп», аб' яд нан не «Дыя лог 
Еў ра зія», ва лан цё ры Бе ла рус ка га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та куль ту ры, Бе-
ла рус ка га дзяр жаў на га пе да га гіч на га ўні вер сі тэ та імя М. Тан ка, му зыч ны 
тэ атр «Сюр прыз» Цэнт ра па за школь най ра бо ты «Кан такт» г. Мін ска.
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Іосіф Іосіф ЖУРАЎСКІЖУРАЎСКІ на імшы ў даўгінаўскім касцёле. на імшы ў даўгінаўскім касцёле.

Калядныя прысмакі Калядныя прысмакі 
Аляксандры Аляксандры ЖУРАЎСКАЙЖУРАЎСКАЙ..

Падрыхтоўка каляднага стала Падрыхтоўка каляднага стала 
ў доме найстарэйшай жыхаркі вёскі — Аляксандры ў доме найстарэйшай жыхаркі вёскі — Аляксандры ЛЯШКОВІЧЛЯШКОВІЧ..

Знайсці ў вёсцы Знайсці ў вёсцы 
Тадэвуша Тадэвуша ЛЯШКОВІЧАЛЯШКОВІЧА  

вельмі проста.вельмі проста.

Новая калядная традыцыя ў Калядах — Новая калядная традыцыя ў Калядах — 
упрыгожваць жывую тую.упрыгожваць жывую тую.

Вясковыя вокны заззялі Вясковыя вокны заззялі 
святочнай ілюмінацыяй.святочнай ілюмінацыяй.


