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У кож на га ча ла ве ка свая да ро га да хра ма. 
Не ка га пры вод зяць сю ды баць кі яшчэ ў дзя-
цін стве, хтось ці пры хо дзіць да свя ты ні ў ста-
лыя га ды, каб знай сці су па ка ен не, за га іць 
ду шэў ныя ра ны. А вось мно гія жы ха ры па-
сёл ка Мі ха на ві чы, што пад Мінск ам, знай шлі 
сю ды шлях дзя ку ю чы ай цу Дзміт рыю.

Царк ву — та ла кой
...Да Каст рыч ніц кай рэ ва лю цыі ў Мі ха на ві чах 

бы ла дзей ная царк ва. У 20-30 га дах мі ну ла га ста-
год дзя яе зруй на ва лі. У 2002-м вер ні кі па жа да лі 
ад на віць пра ва слаў ную свя ты ню і на ват ства ры лі 
су пол ку. Але на ба жэн ствы пра во дзі лі спа чат ку ў 
не вя лі кім ва гон чы ку.

У па сёл ку пра жы вае ка ля 9 ты сяч чалавек. Як 
жа ім без царк вы? Та му быў вы дзе ле ны зя мель-
ны ўчас так пад бу даў ніц тва. Спра вы зру шы лі ся з 
мес ца, ка лі ў 2009 го дзе на ста я це лем пры хо да ў 
го нар свя ці це ля Дзміт рыя Рас тоў ска га быў пры-
зна ча ны іе рэй Дзміт рый Гры цэн ка. На па чат ку ён 
пры яз джаў на служ бу з Мін ска, але не ўза ба ве вы-
ра шыў быць са сва ёй паст вай і ў го ры, і ў ра дас ці. 
Ра зам з ма туш кай Тац ця най і ма ла лет нім сы нам 
свя тар зняў жыл лё ў Мі ха на ві чах. З да па мо гай 
іні цы я тыў на га ба цюш кі храм вы рас лі та раль на за 
тры га ды. Уз во дзі лі царк ву та ла кой: вер ні кі, су пра-
цоў ні кі ар га ні за цый, прад пры ем стваў. Ах вя ра ва лі 
срод кі, ла дзі лі су бот ні кі.

Ця пер царк ву на вед ва юць жы ха ры на ва коль-
ных вё сак, дач ні кі. Ра зам з са бой вя дуць і дзя-
цей. Трэ ба ба чыць, з якой ці ка вас цю хлоп чы кі і 
дзяў чын кі раз гляд ва юць убран ства хра ма, з якім 
за да валь нен нем слу ха юць ба цюш ку. Іх тут ні хто 
не ўшчу вае на ват та ды, ка лі да зва ля юць са бе 
кры ху па га рэ за ваць: дзе ці ёсць дзе ці. Для ма-

лых на тэ ры то рыі царк вы аб ста ля ва на пля цоў ка 
для гуль няў з ат рак цы ё на мі. Пры хра ме пра цуе 
пры ход ская ня дзель ная шко ла.

Спя шай це ся ра біць да бро
Ай цец Дзміт рый Гры цэн ка — кі раў нік Цэнт ра 

аба ро ны ма ця рын ства і ся мей ных каш тоў нас цяў 

пры Бе ла рус кім эк зар ха це. Ён ла дзіць шмат лі кія 
даб ра чын ныя ак цыі ў пад трым ку сям'і. У пры хо-
дзе ство ра на са цы яль ная служ ба, якая ўзя ла 
пад сваю апе ку шмат дзет ныя сем'і. Ар га ні за ва ны 
склад гу ма ні тар най да па мо гі, дзе пры ма юц ца не-
аб ход ныя бы та выя рэ чы, адзен не, абу так, цац кі 
— зра зу ме ла, пры ўмо ве, што яны ў доб рым ста-
не. Царк ва пра цуе над по шу кам спон са раў для 
ака зан ня пра дук то вай да па мо гі гэ тай ка тэ го рыі 
на сель ніц тва, над ства рэн нем гру пы доб ра ах-
вот ні каў, га то вых част ко ва ах вя ра ваць сва ім 
ча сам на ка рысць шмат дзет ных. Гэ та і да па мо га 
ў пад рых тоў цы ўро каў, у хат ніх спра вах. На прык-
лад, ма ці трэ ба ад лу чыц ца ў кра му ці ап тэ ку. Яе 
змо жа пад мя ніць доб ра ах вот нік, за тра ціў шы на 
гэ та га дзі ну-дру гую ў ты дзень. Але ўжо ад но 
гэ та дасць маг чы масць шмат дзет най сям'і ад-
чуць пад трым ку і не абы яка васць гра мад ства 
да сва іх праб лем.

Тра ды цый ная даб ра чын ная ак цыя «Па да ры 
ра дасць» у чар го вы раз ад бы ла ся пад час свят ка-
ван ня 140-год дзя з дня за сна ван ня Мі ха на ві чаў. 
Як звы чай на, у цэнт ры ўва гі бы лі шмат дзет ныя 
сем'і. Ме ра пры ем ству па пя рэд ні ча ла кар пат лі вая 
пад рых тоў чая ра бо та: у ар га ні за цыі бы лі на кі ра-
ва ны пісь мы з прось бай ака заць пэў ную да па-
мо гу. На пля цоў цы, дзе ла дзі лі ме ра пры ем ства, 
быў ар га ні за ва ны збор гра шо вых ах вя ра ван няў. 
Лю дзі пры но сі лі пра дук ты, мёд, ла сун кі, ці ка ві-
лі ся, чым і ка лі мож на яшчэ да па маг чы шмат-
дзет ным.

Па іні цы я ты ве на ста я це ля зла джа на і ўша на-
ван не ўдзель ні каў кон кур су на леп шую шмат-
дзет ную сям'ю. Та кія ме ра пры ем ствы ўжо ста лі 
доб рай тра ды цы яй і ма юць на мэ це па ка заць 
свя тасць і пры га жосць ма ця рын ства, каш тоў-
насць сям'і.

Фор му ла дэ ма гра фіі
Шмат ува гі на дае ай цец Дзміт рый ста сун кам 

з мяс цо вай ула дай, уста но ва мі куль ту ры і аду ка-
цыі. На прык лад, у ся рэд няй шко ле ар га ні за ваў 
ра бо ту фа куль та ты ву пра ва слаў най куль ту ры. У 
Мін скай ра ён най цэнт раль най біб лі я тэ цы па яго 
іні цы я ты ве ство ра ны ду хоў на-асвет ніц кі цэнтр. 
На ста я цель спа дзя ец ца, што цэнтр да па мо жа 
мо ла дзі зра біць пра віль ны вы бар на ка рысць 
ду хоў нас ці і ся мей ных каш тоў нас цяў, вер нас ці, 
уза ем най па ва гі. У цэнт ры дзей ні чае так са ма вы-
ста ва пра ва слаў най лі та ра ту ры. Па чэс нае мес ца 
зай мае на цы я наль ная свя ты ня — фак сі міль нае 
вы дан не Слуц ка га Еван гел ля XVІ ста год дзя, якое 
па да ры ла цэнт ру вы да вец тва Бе ла рус ка га Эк-
зар ха та.

— Ай цец Дзміт рый — час ты госць у сель вы кан-
ка ме, пры сут ні чае ў нас на па ся джэн нях, дэ пу тац-
кіх се сі ях. Ён вель мі па ва жа ны ў Мі ха на ві чах ча ла-
век. Пас ля ня дзель най служ бы лю дзі за ста юц ца, 
каб аб мер ка ваць з ім на дзён нае ў не фар маль ных 
аб ста ві нах, за ку бач кам гар ба ты. А та кіх пы тан няў 
уз ні кае шмат: жыц цё не ста іць на мес цы. Ай цу 
Дзміт рыю ёсць спра ва да ўся го — да вы ха ван ня 
дзя цей і мо ла дзі, ума ца ван ня сем' яў, — сцвяр джае 
стар шы ня Мі ха на віц ка га сель вы кан ка ма Свят ла на 
Да валь цо ва.

У Мі ха на ві чах шмат мо ла дзі, та му і вя сел лі 
тут ад бы ва юц ца час та. Ця пер на тэ ры то рыі сель-
са ве та пра жы вае 70 шмат дзет ных сем' яў, якія 
ма юць трое і больш дзя цей, а ў са май вя лі кай 
— 9 вы ха ван цаў. На сён ня 9 сем' яў, што жы лі ў 
гра ма дзян скім шлю бе, афі цый на за рэ гіст ра ва лі 
свой са юз.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ

�

Не ве даю, ад куль узяў ся 
гэ ты міф пра бе ла ру саў як 
пра лю дзей раз важ лі вых, 
па мяр коў ных і за ко на па-
слух мя ных. Без умоў на, 
та кія ры сы ў мно гіх на-
шых зем ля коў ёсць, ад нак 
ней ка га аб агуль нен ня для 
ўсёй на цыі, як і лю бой ін-
шай, мяр кую, быць не мо-
жа. І ся род нас ха пае тых, 
ка му на чхаць на агуль на-
пры ня тыя пра ві лы жыц ця 
— пра ва выя і ма раль ныя. 
Больш за тое, іх іг на ра ван-
не ўжо ста но віц ца ледзь 
не нор май. Аб гэ тым іш ла 
раз мо ва ў ар ты ку ле «Пра-
ві лы пар коў кі. Най леп шы 
спо саб ба раць бы з хам-
ствам — штраф», які быў 
на дру ка ва ны ў «Звяз дзе» 
6 ліс та па да 2013 г.

НА МЕС ЦЫ ЗНІК ЛЫХ 
ДА РОЖ НЫХ ЗНА КАЎ 
УСТА НО ВЯЦЬ НО ВЫЯ

Рэ дак цыя атры ма ла ад каз за 
под пі сам на мес ні ка на чаль ні ка 
ДАІ УУС Гро дзен ска га абл вы-
кан ка ма Сяр гея КІ ТУР КІ. Па ве-
дам ля ец ца, што Дзяр жаў та інс-
пек цыя вя дзе мэ та на кі ра ва ную 
ра бо ту па ар га ні за цыі пар ко вач-
ных мес цаў для транс парт ных 
срод каў, якія экс плу а ту юц ца 
людзь мі з аб ме жа ва ны мі фі зіч-
ны мі маг чы мас ця мі, а так са ма 
кант роль за іх вы ка ры стан нем. 
Сён ня ў Грод не па блі зу аб' ек-
таў са цы яль на га пры зна чэн ня 
аб ста ля ва на 41 мес ца для пар-
коў кі аў та транс пар ту кі роў цаў-
ін ва лі даў.

Дзяр жаў та інс пек цы ях вы ву-
ча ла спра ву на конт знік нен ня 
да рож ных зна каў (якія па ве дам-

ля юць аб пар ко вач ных мес цах, 
пры зна ча ных толь кі для транс-
парт ных срод каў ін ва лі даў) на 
аў та ста ян ках ка ля па лі клі ні кі, 
аб лас ной клі ніч най баль ні цы 
і на пло шчы Ты зен гаў за ка ля 
гар вы кан ка ма. Аб слу го вай ар-
га ні за цыі вы да лі прад пі сан не 
на ўста ноў ку но вых да рож ных 
зна каў, якое бу дзе вы ка на на ў 
блі жэй шы час.

На ра ды да рож на-па труль най 
служ бы ары ен та ва ны на пе ры я-
дыч ны кант роль за вы ка нан нем 
пра ві лаў пры пын ку і ста ян кі на 
мес цах, аб ста ля ва ных для ін ва-
лі даў. У пры ват нас ці, з 19 па 22 
ліс та па да вы яў ле на 20 та кіх па-
ру шэн няў.

Акра мя та го, для кам форт на-
га пе ра ся чэн ня пра ез най част кі 
пе ша хо да мі з аб ме жа ва ны мі фі-
зіч ны мі маг чы мас ця мі ў 10 мес-
цах аб лас но га цэнт ра (якія 
раз ме шча ны по бач з са цы яль-
ны мі аб' ек та мі) па вя лі ча ны час 
пра цы зя лё на га сіг на лу пе ша-
ход най сек цыі свят ла фор на га 
аб' ек та, а так са ма час гу чан ня 
сіг на лу.

Па асноў ных марш ру тах ру-
ху асоб з аслаб ле ным зро кам 
у Грод не аб ста лю юц ца свят ла-
фо ры з гу ка вой сіг на лі за цы яй. 
На бар дзюр ныя ка мя ні ў ме жах 
пе ша ход ных пе ра хо даў па блі-
зу 12 пры пын каў марш рут на га 
транс пар ту на не се на жоў тая лі-
нія да рож най раз мет кі.

ПАН ДУС ЗРО БЯЦЬ. 
КА ЛІ?

Ар ты кул раз гле джа ны кі раў-
ніц твам аб' яд нан ня «ФІР МА МО-
КА» па ве да міў ге не раль ны ды-
рэк тар Ле а нід КА ХОЎ СКІ:

— Ра зу ме ю чы важ насць 
праб ле мы, яшчэ ў 2010 г. аб'-
яд нан не «ФІР МА МО КА» звяр-

та ла ся ў Гро дзен скі га рад скі 
вы ка наў чы ка мі тэт з прось бай 
да зво ліць пра вес ці рэ кан струк-
цыю бу дын каў 53 і 53а па вул. 
Гор ка га. У вы ні ку рэ кан струк-
цыі бу дзе за бяс пе ча ны бес пе-
ра шкод ны до ступ ма ла ма біль-
ных груп на сель ніц тва ў бу ды нак 
ганд лё ва га аб' ек та. Вя дзец ца 
пе рад пра ект ная пра пра цоў ка.

Па вод ле ін фар ма цыі стар-
шы ні Гро дзен скай аб лас ной 
ар га ні за цыі Бе ла рус ка га та-
ва рыст ва ін ва лі даў Ва сі ля ЛУ-
КА ШЭ ВІ ЧА, абя цан не вы ка наць 
па тра ба ван ні без бар' ер на га ася-
род дзя кі раў ніц тва фір мы да ва-
ла даў но, з та го ча су, як толь кі 
кра ма ад кры ла ся. Ад нак і сён ня 
гэ тую праб ле му не вы ра шы лі, ды 
і ў ад ка зе «Звяз дзе» не ска за на 
пра тэр мі ны яе вы ра шэн ня.

І гэ та да лё ка не адзін ка вы 
вы па дак, ка лі га да мі не ўліч ва-
юц ца эле мен тар ныя па трэ бы 
лю дзей з аб ме жа ва ны мі фі зіч-
ны мі маг чы мас ця мі. На прык лад, 
ка ля гро дзен ска га ганд лё ва га 
цэнт ра «Ка ро на», буй ней ша га 
ў Грод не, на огул не аб ста ля ва на 
ні вод на га пар ко вач на га мес ца 
для транс пар ту ін ва лі даў. Ха ця, 
пэў на, ка лі б улад ныя струк ту ры 
прын цы по ва ста ві лі ся да вы ка-
нан ня па тра ба ван няў без бар'-
ер на га ася род дзя з бо ку гас па-
да роў аб' ек таў — з афі цый ны мі 
па пя рэ джан ня мі аб маг чы мым 
пры пы нен ні іх дзей нас ці, то мно-
гае ра бі ла ся б да во лі хут ка.

Да рэ чы, ад на з га лоў ных 

праб лем на ша га пры го жа га 
го ра да Грод на, ка жа Ва сіль 
Лу ка шэ віч, — гэ та ад сут насць 
пры бі раль няў для лю дзей з аб-
ме жа ва ны мі фі зіч ны мі маг чы-
мас ця мі.

— Тыя, што ёсць, для іх не пры-
дат ныя, і коль кі мы пра гэ та ні пі-
са лі — пы тан не не вы ра ша ец ца.

ПАР КОЎ КА 
ДЛЯ ІН ВА ЛІ ДАЎ ЁСЦЬ, 
АЛЕ ХТО ПРА ЯЕ ВЕ ДАЕ?

У гро дзен скім гі пер мар ке це 
«Ал мі» па пра спек це Кас ма на ў-
таў пар ко вач ныя мес цы з ад па-
вед ны мі зна ка мі раз ме шча ны 
лі та раль на по бач з цэнт раль ным 
і ін шым ува хо да мі ў ганд лё вае 
па мяш кан не. На жаль, і там спы-
ня юц ца не толь кі тыя, для ка го 

гэ тыя мес цы пры зна ча ны 
(не ка то рыя па ру шаль ні кі бы-
лі па ка ра ны пад час су мес на-
га рэй да су пра цоў ні каў ДАІ і 
ка рэс пан дэн та «Звяз ды), але 
ўсё ж на леж ныя ўмо вы для 
лю дзей з аб ме жа ва ны мі фі зіч-
ны мі маг чы мас ця мі ство ра ны. 

Та кіх умоў, на жаль, мы з Ва сі лём 
Лу ка шэ ві чам не ўба чы лі два ме-
ся цы та му ка ля кра мы «Еў ра опт» 
па вул. Ці мі ра зе ва, 8.

— Знак «пар коў ка для ін ва лі-
даў» уста ноў ле ны ка ля кра мы з 
па чат ку яе ад крыц ця, там ёсць 
5 мес цаў, якія зна хо дзяц ца по-
бач з ува хо дам. Не аб ход на ад-
зна чыць, што асноў ная пар коў-
ка не пе ра ся ка ец ца з пар коў кай 
для ін ва лі даў і зна хо дзіц ца ў 
про ці лег лым ба ку ад ганд лё ва-
га аб' ек та. Гэ та най больш спра-
шчае пад' езд ін ва лі даў да гі пер-
мар ке та, — па ве да міў рэ дак цыі 
на чаль нік ад дзе ла роз ніч на га 
ганд лю ТАА «Еў ра торг» Аляк-
сандр МУД РЫ.

Але Ва сіль Лу ка шэ віч ка жа, 
што з кі раў ніц твам аб лас ной 
ар га ні за цыі Бе ла рус ка га та ва-
рыст ва ін ва лі даў, якая на ліч вае 
8 ты сяч чле наў, раз мя шчэн не гэ-
тай пар коў кі пры ад крыц ці ганд-
лё ва га аб' ек та не ўзгад ня ла ся.

— Ска жы це, ка лі нам, гро-
дзен цам, бы ло не вя до ма пра 
гэ тую пар коў ку, то як пра яе да-
ве да юц ца ін ва лі ды, якія пры яз-
джа юць з ін шых рэ гі ё наў? Акра-
мя та го, ува ход для ін ва лі даў з 
бо ку аў та ста ян кі зна хо дзіц ца 
пад вя лі кім ухі лам, і пер шыя 
ма ра зы па ка за лі, што бе тон ная 
пліт ка — як шкло, прай сці па ёй 
на мы лі цах не ўяў ля ец ца маг чы-
мым. А ўсё та му, што не пра во-
дзіц ца ўзгад нен няў па пы тан нях 
без бар' ер на га ася род дзя.

«А ХТО ТЫ ТА КІ?»
У су бо ту, 21 снеж ня аў тар гэ-

тых рад коў на ве даў гі пер мар кет 
«Еў ра опт» па вул. Ці мі ра зе ва. І 
зноў пе ра ка наў ся, што да рож ныя 
зна кі ў ін та рэ сах лю дзей з аб ме-
жа ва ны мі фі зіч ны мі маг чы мас ця-
мі для мно гіх кі роў цаў аб са лют на 
ні чо га не вар тыя. Ка лі б я быў 
су пра цоў ні кам ДАІ, то пра та ко лы 
скла да лі ся б адзін за ад ным. Ад-
на ма шы на з мес ца, дзе не мае 

пра ва спы няц ца, ад' яз джае — яе 
мес ца зай мае ін шая...

— Вы ба чы це гэ ты знак? — ці-
каў лю ся ў ад ной з па ру шаль ніц.

— А ты хто та кі, каб мне ўказ-
ваць?

Зрэш ты, ты кан не знач на ста-
рэй ша му па ўзрос це ча ла ве ку — 
гэ та яшчэ не ўсё. Па вяр тан ні з 
кра мы ўла даль ні ца ма шы ны пе-
рай шла да не нар ма тыў най лек-
сі кі. Па ве да міць у ДАІ? Ну мар 
аў та ма бі ля бу дзе на дру ка ва ны 
ў га зе це? Ёй пля ваць...

На той мо мант, да рэ чы, су пра-
цоў нік служ бы ахо вы гі пер мар ке-
та па ма ёй прось бе ўжо сфа та гра-
фа ваў яе і па абя цаў, што до каз 
па ру шэн ня бу дзе пра да стаў ле ны 
ў ДАІ. Спа дзя ю ся, Дзяр жаў та-
інс пек цыя па ве да міць аб санк-
цы ях у да чы нен ні да асо бы, 
што зна хо дзі ла ся за ру лём вы-
шэй зга да на га транс парт на га 
срод ку (ка лі фо та фік са цыі не 
хо піць — звяр тай це ся да аў та ра 
гэ тых рад коў як да свед кі). Бо 
як інакш спы ніць хам ства? Толь кі 
не па збеж ным па ка ран нем. Ін шых 
ар гу мен таў ма раль ныя ка ле кі, 
пэў на, не зра зу ме юць.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК

�

ЯК СА ПРАЎД НЫ 
ПАЛ КОЎ НІК

...Та ды, у кан цы 1980-х, іш ло, мож на ска заць, ма-
лое пе ра ся лен не на ро даў. У га ра дах бы ло цяж ка з 
за роб ка мі, з жыл лём, яшчэ ця жэй — з пра дук та мі. 
Вось і ста лі не ка то рыя па да вац ца блі жэй да зям лі, у 
вёс кі. А ка лі там яшчэ і ней кая рад ня бы ла ды абя ца-
ла пад трым ку...

З раз лі кам на яе і ў на шу вёс ку пры еха ла ся мей ка 
— аж з са мо га Рас то ва! Вяс коў цы яе доб ра пры ня лі: 
да па маг лі, хто чым мог — улад ка вац ца, аб жыц ца, па-
са дзіць буль бу, за вес ці ка роў ку. На ва сель цы, ка ра цей, 
за жы лі, як усе, — па вяс ко ва му. Але ж і ра ней шае, 
га рад ское жыц цё час ад ча су пра яву да ва ла.

Ну вось не як, на прык лад, го ніць той «рас то вец» 
ка роў у по ле (па сві лі іх па чар зе). Ідзе з тор бач кай, з 
пад ма цун кам, бо ўжо ж нех та ска заў яму (ці сам зда-
га даў ся), што за ра гу ля мі па хо дзіш, ес ці за хо чац ца... 
А тут дзед Ка лош ка ля пло та ста іць. Дзі віц ца:

— А як ты, су се дзе, бу дзеш са стат кам упраў ляц ца? 
Ча му ж ты пу гу не ўзяў?

— Ка кую пу гу?
— Ды што ка роў пе рай маць... Ці па да гнаць, каб у 

ста так іш лі. Вось па гля дзі.
Ста ры як раз сваю ў ру ках тры маў... Ды та кую ад-

мыс ло вую — пле це ную, ра мен ную, пу гаўё раз ное... 
Ён яшчэ і стрэль нуў ёй, каб па ка заць «у ра бо це»... А 
ўжо по тым — ну трэ ба ж вы ру чаць «пал коў ні ка» (так 
у нас па сту хоў за вуць) — пра цяг нуў яму: вазь мі, маў-
ляў, па ка рыс тай ся.

Раз мо ва гэ та ра ні цай бы ла. А ве ча рам дзед зноў ку 
ста іць ля пло та — ча кае з по ля сваю ка роў ку. Але ж 

яшчэ больш ча кае «пал коў ні ка»: ну вя до ма ж, з пуж-
кай, з удзяч нас цю...

Ба чыць зда лё ку — ідзе той... З пус ты мі ру ка мі!
— А пуж ка дзе?! — ва чам не ве ра чы, пы та ец ца 

ста ры.
— Да я ее в по ле бросил, — ад каз вае «рас то-

вец».
— Як гэ та?.. Як гэ та «бросил»? — дзед ад гне ву 

аж за ікац ца стаў.
— А за чем ее тас кать? До мой же ко ро вы сами идут, 

под го нять не на до.
...Што ка заць — на ва се лец: яму яшчэ трэ ба бы ло 

ў вёс цы па жыць, трэ ба бы ло ўсвя до міць, што гэ та 
ра доў ка ў яго не апош няя. І зноў жа — не апош ні раз 
ён меў спра ву з су се дам, які мо жа вы ру чыць ця бе, а 
мо жа і не.

Л. Ка рот кін, в. Вя рэнь кі, Па стаў скі ра ён.

ПЕР ШАЯ ЗА ПА ВЕДЗЬ
Ра бо та ў га зе це — гэ та перш за ўсё су стрэ чы, зна-

ём ствы...
— А я ж так са ма ду маў стаць жур на ліс там, — не як 

з усмеш кай ска заў Са мсон Сця па на віч, які пас ля вы-
ха ду на пен сію па чаў за гад ваць скла дам зап час так у 
сва ім жа кал га се.

— Ну і што ж пе ра шко дзі ла? — спы таў я. — Ча му 
не ста лі?

— Ве да е це, па чы на ла ся ўсё ня дрэн на. Быў юн ка-
рам, пі саў пра пі я нер скае ды кам са моль скае жыц цё. 
Ра ён ная га зе та ах вот на дру ка ва ла. Вось я і па ду маў, 
што час мне ўжо і за ней кія да рос лыя тэ мы брац ца. 
Вы ра шыў на пі саць пра вы твор чыя спра вы ў кал га се. Я 
іх ве даў кры ху, бо мы, пад лет кі, аб га ня лі буль бу, пра-
ца ва лі на се не, я ва зіў у ад ры ну жыт нія сна пы...

Дык вось, па мя таю, толь кі раз гру зіў ся, — ба чу, 
стар шы ня кал га са з'яў ля ец ца. Лю дзі акру жы лі яго, пра 
неш та пы та юць. Я не стаў пе ра шка джаць — па ча каў, 
па куль скон чыц ца раз мо ва, а та ды ўжо і пад сту піў ся 
са сва і мі пы тан ня мі. Які мі?

У той час у га зе це ад ной з са мых важ ных тэм бы ло 
вы ка нан не пла на па на рых тоў ках. Здаць хлеб дзяр жа-
ве — пер шай за па вед дзю лі чы ла ся! Вось я і пы та ю ся ў 
стар шы ні: а як жа ў нас з па стаў кай хле ба? Ці вы ка на лі 
мы пер шую за па ведзь?

— Вы ка на лі, вы ка на лі, — на ха ду бурк нуў стар шы-
ня, акі нуў шы мя не ня ўваж лі вым по зір кам. Маг чы ма, 
ён на ват не зра зу меў, пра што гэ та я.

А ў мя не ж яшчэ ад но пы тан не ў за па се.
— На коль кі пра цэн таў мы яе вы ка на лі?
— На ўсе сто, — ад ка заў стар шы ня і, кры ху па ду-

маў шы, да даў: — а, мо жа, і на сто з га кам!..
Ка ра цей, ве ча рам до піс пад за га лоў кам «Пер шая 

за па ведзь вы ка на на!» быў га то вы, а ра ні цай кан верт 
з ім я ўжо ўкі нуў у на шу паш то вую скрын ку. Ця пер за-
ста ва ла ся прос тае — да ча кац ца га зе ты.

Але ж перш чым прый шла ра ён ка з фер мы ся род 
пра цоў на га дня пры бег ла ма ці і на да ва ла мне та кіх 
кух та лёў...

Спра ва ў тым, што кал гас наш быў да лё ка не ў лі-
да рах: да вы ка нан ня той пер шай за па ве дзі яму бы ло... 
Як мне да жур на ліс ты кі.

Факт, што стар шы ні па зва ні ла ра ён нае на чаль ства 
— на кру ці ла хвост, як той ка заў. Смя я лі ся і кал гас ні кі.

Я ж ца лют кі ты дзень не вы хо дзіў з ха ты — са ро-
меў ся. І з та го дня — як ад рэ за ла! Ані вод най за мет кі 
больш не на пі саў — гэ так схлу сіць ба яў ся...

Іван Пяш ко, г. Шчу чын.

А НЕ РАС ЦЕ!
Мой дзед Сця пан (свет лай па мя ці!) ча ла ве кам быў 

па ва жа ным. Пра ца ваў ве тэ ры на рам, меў сум ку з сі нім 
кры жам і ад мыс ло вым па хам ле каў, меў служ бо вы 
транс парт — у вы гля дзе ка ня...

У ін шых лю дзей ска ці ны бы ло так са ма: што ні пад-
во рак, то ка роў ка (а то і дзве ці тры), свін ні, авеч кі, 
ця ля ты...

Жы вё ла, вя до ма, час ад ча су хва рэ ла, ве тэ ры на ра 
вы клі ка лі, каб ён па ля чыў — дзед не ад маў ляў...

І ад па час тун каў за тым так са ма не ад маў ляў ся.
А вось каб неш та до ма зра біць — тут яго, мож на 

ска заць, не бы ло: ле на ваў ся. Хі ба што...
Пас ля чар кі-дру гой (аль бо трэ цяй ці чац вёр тай) 

ра біў ся ён вель мі вя сё лым, га вар кім, а ўжо ж якім 
дзе ла вым...

— Вось па гэ тай ка на ве, — аб' яў ляў ён сям'і, — 
агрэс ту на са дзім.

(Заўж ды ча мусь ці агрэс ту! І заўж ды — па ка на-
ве! — Аўт.)

...Як і вар та бы ло ча каць, яго ні хто ні ко лі не са дзіў. 
Але ж за тое «з па да чы» дзе да ў на шай сям'і з'я ві ла ся 
свай го ро ду пры каз ка: ка лі хтось з да ма чад цаў стро-
іць ней кія не рэ аль ныя пла ны, яго спы ня юць ка рот кім: 
«Ага, па са дзіш... Агрэст па ка на ве».

Тац ця на Ра ма на ва, г. На ва по лацк.

У НОЧ НА КА ЛЯ ДЫ
Гэ тая вель мі не звы чай ная гіс то рыя ад бы ла ся даў но, 

яшчэ ў кан цы ся мі дзя ся тых га доў мі ну ла га ста год дзя. 
Мы ў той час бы лі зу сім зя лё ны мі дзяў чат ка мі, пра ца-
ва лі ма ля ра мі ды тын коў шчы ца мі ў Тальяці, на кам-
са моль скай бу доў лі. Пра ца бы ла вель мі ня лёг кай, да 
та го ж час ця ком у дзве зме ны... Та му ў свой ра бо чы 
ін тэр нат мы вяр та лі ся поз на. Жы лі бед на, бо мно гія 
бы лі сі ро та мі. Ды і за раб ля лі ня шмат: кры ху больш за 
40 са вец кіх руб лёў. На ежу ды ін шую дра бя зу іх яшчэ 
ха па ла, а вось на воп рат ку ўжо не: ха дзі лі ў звы чай ных 
фу фай ках і на пра цу, і з пра цы, і там... Хоць пры брац-
ца, вя до ма ж, ха це ла ся! Ледзь не ўсе дзяў ча ты ма ры лі 
пра туф лі, су кен кі, бо ты, а ўжо каб но вае па лі то...

У ад ной не як ма ра збы ла ся.
...У на шым па коі жы ло вель мі сціп лае, ціх мя нае 

дзяў чо — Лі дач ка. Баць кі ў яе не бы ло. Вы хоў ва ла 
да чуш ку ма ту ля.

Дык вось ад ной чы вяр та ец ца Лі дач ка з пра цы (у яе 
дру гая зме на бы ла). Зра зу ме ла ж, спя ша ец ца, зра-
зу ме ла ж, ба іц ца. Бо гэ та ў вёс цы ў яе па ве ча рах 
спа кой на ды ці ха, а тут — хто ве дае: лю дзей з уся го 
све ту на пры яз джа ла, швэн да юць ча сам — мо гуць 
фу фай ку зняць.

Толь кі гэ так па ду ма ла, на́ та бе — з-за кра мы з ро-
га там ней кія хлап цы вы валь ва юць. І прос та на сцеж ку 
— не прай сці...

Лі дач цы б за кры чаць — го ласу ня ма: здранц ве ла. 
А тыя аб сту пі лі яе і да вай раз гля даць (на дзяў чы ну 
свят ло з віт ры ны па да ла), да вай ва тоў ку яе аб мац ваць, 
быц цам ні ко лі не ба чы лі. На рэш це ка жуць:

— Зды май свае лах ма ны!
Лід ка ж на ад ва рот: ру ка мі ся бе аб шча пі ла — не 

ад дам, маў ляў, і ўсё тут!
— Бы ло б ча го шка да ваць, — хлоп цы сваё гнуць, 

— зды май... Та кія пры га жу ні не па він ны ў фу фай ках 
ха дзіць. На вось — па ме рай.

Ка ра цей, Лід ка сця міць не па спе ла, як на снег упа-
ла ва тоў ка, як за мест яе на пля чах апы ну ла ся неш та 
ін шае — мяк кае, доў гае, цёп лае...

— На сі... Так та бе ле пей бу дзе, ска за лі «бан ды-
ты».

І... знік лі — гэ так жа не ча ка на, як з'я ві лі ся.
Дзяў чы на — з та го пя рэ па ла ху — раз губ ле на па-

гля дзе ла ім услед... А по тым ку ляй па не сла ся ў ін-
тэр нат.

Дзя жур ная, цёт ка Ма ша, аж не пры зна ла яе.
— І дзе ж ты, — пы та ец ца, — гро шы ўзя ла, каб 

гэ так пры брац ца?
Лі да ёй ні чо га не ска за ла. Але ж ад нас, сяб ро вак 

па па коі, сак рэ таў не бы ло...
Вя до ма, мы спу жа лі ся за яе... І, вя до ма ж, по тым 

па зайз дрос ці лі.
Але з дру гой зме ны па ад ной ха дзіць больш не 

ад важ ва лі ся. Му сіць, та му, што ра зу ме лі: рас пра нуць 
нас (пра ін шае, да рэ чы, чу так не бы ло) ней кія лі ха дзеі 
мо гуць, а вось апра нуць...

Гэ та хі ба Лі дач ку... Ды і тое ў ноч на Ка ля ды.
Ган на Атро шчан ка, г. Го мель.

Руб ры ку вя дзе Ва лян ці на ДОЎ НАР.

Ад яе ж шчы ры дзя куй усім, хто ця гам мінулага го да 
да сы лаў у га зе ту свае «вя сё лыя і праў дзі выя гіс то рыі», 
усім, хто чы таў іх! З Калядамі вас! А па жа дан ні?

Пах ле су,
Ёл ка,

Дзе ці ў ка ра го дах.
І па да рун кі тут,
І цёп лых слоў

ба га та.
Ды...

Свя ты
ка лян дар ныя —

пра хо дзяць...
Хай

у ду шы
заў сё ды

бу дзе
свя та!

Пі шы це! І, вя до ма ж, вы піс вай це ста рэй шую бе ла-
рус кую... Адзі ную (са што дзён ных) бе ла рус ка моў ную... 
Род ную — на род най мо ве!

ЧАЛАВЕК — ЧАЛАВЕКУ

ДЛЯ ЖАН ЧЫ НЫ, ЯКУЮ СУ СТРЭЎ
За вя дзён ка та кая — пе рад Но вым го дам уз гад ваць ста-

рое.
Мне ў лю тым споў ніц ца 63 га ды. Шмат як быц цам пра жыў 

і вель мі шмат ча го пе ра жыў — ужо і не ча каў па да рун каў ад 
лё су. А вось яны...

Яны, як вы свят ля ец ца, ча ка лі мя не!

Не так даў но я су стрэў цу доў ную жан чы ну! Яе за вуць 
Га лі най. Яна так са ма бы ла ўда вой. Але я ад ва жыў ся, зра біў 
пра па но ву. Мы з ёй рас пі са лі ся і на ват па вян ча лі ся — трэ ці 
год жы вём ра зам. І я ма гу ўжо ска заць, што мая жон ка вель мі 
рэд кі ча ла век — з за ла тым ха рак та рам, з за ла ты мі ру ка мі! 
Яна доб рая гас па ды ня, смач на га туе, цу доў на вя жа — не 
толь кі для ся бе, але і для ін шых.

Та му не дзі ва, што ў ма ёй жон кі вы рас лі цу доў ныя доч кі. 
Ад на, На тал ля Баж ко ва, ця пер у Глы бо кім, з му жам Дзміт ры-
ем вы хоў вае ча ты рох дзя цей, дру гая, Ган на Аку ліц кая, жы ве 
ў По лац ку, з му жам Мі ха і лам га ду юць два іх...

А яшчэ мая жон ка з 1986 го да (ка лі пе ра еха ла ў Бе ла русь 
з Амур скай воб лас ці) вы піс вае га зе ту «Звяз да». І мя не на 
яе «пад са дзі ла» — чы таю з ах во тай... Праў да, пі шу ў рэ-
дак цыю ўпер шы ню. Па-пер шае, для та го, каб па він ша ваць 
сваю сям'ю з Но вым 2014 го дам, з Ка ля да мі; па-дру гое, каб 
па пра сіць у жон кі пра ба чэн ня за свае лет нія па во дзі ны, за 
сваю пра ві ну... І, на рэш це, да сы лаю карт ку на ро зыг рыш 
звяз доў скіх пры зоў. Рап там па шчас ціць і я неш та вый граю? 
Вось па да ру нак бу дзе!..

Най перш — для жан чы ны, якую су стрэў.
В.Р. Дрозд, в. На ча, По лац кі ра ён.

ЗВА РОТ У КАР ПУНКТ

ЧА МУ ТАК СІ — 
ПА ДВАЙ НЫМ ТА РЫ ФЕ?

У пер шы дзень гэ та га го да ві цеб скія так сі пе ра во зі лі 
па са жы раў па двай ным та ры фе. Што ста ла не пры ем-
ным сюр пры зам для га ра джан і гас цей го ра да.

Наш чы тач па пра сіў удак лад ніць: ці ме лі ра цыю ў служ бе 
так сі «Блюз», ка лі кан ста та ва лі, што па езд ка бу дзе каш та-
ваць у два ра зы да ра жэй, чым звы чай на? І гэ та 1 сту дзе ня, 
ка ля 16.00! Не ноч чу ж!

— А як жа быць з па ка зан ня мі так со мет ра, дзе па ло гі-
цы па він ны быць «за ма ца ва ны» кан крэт ныя та ры фы? Мне 
зна ё мы так сіст рас каз ваў, што там нель га ні чо га мя няць. І 
ні я кіх «на ва год ніх» та ры фаў быць не па він на! Па та кой ло-
гі цы, мож на ў на ва год нюю ноч за пал ку пра да ваць да ра жэй, 
чым увесь па чак? І ро ды жы ха роў за меж жа 31 снеж ня — 
1 сту дзе ня пры маць па двай ным та ры фе! — эма цы я наль на 
раз ва жаў жы хар аб лас но га цэнт ра.

Да рэ чы, аў тар гэ тых рад коў так са ма ве ча рам 1 сту дзе ня па-
чуў ад дыс пет ча ра яшчэ ад ной служ бы так сі — «184» («Ся мей-
нае») — што за па езд ку трэ ба бу дзе за пла ціць удвая да ра жэй.

У Ка мі тэ це дзярж кант ро лю па ра і лі па тэ ле фа на ваць у 
транс парт ную ін спек цыю.

У апош няй кан ста та ва лі, што не кант ра лю юць та ры фы пе ра-
воз кі па са жы раў. Але ж, каб па вы сіць ца ну, без умоў на, ней кія 
аб грун та ван ні па він ны быць. Але ж ні я ка га афі цый на га ліс та ў 
ін спек цыі ня ма. Па чуў па ра ду па тэ ле фа на ваць у абл вы кан кам.

У ад дзе ле транс пар ту і ка му ні ка цый Ві цеб ска га абл вы-
кан ка ма ўваж лі ва вы слу ха лі і па ра і лі звяр нуц ца... у Ка мі тэт 
дзяр жаў на га кант ро лю або гар вы кан кам. Маў ляў, у іх кам-
пе тэн цыі пра ве рыць...

Ка лі да піс ваў ся гэ ту ін фар ма цыю, зноў па тэ ле фа на ваў 
чы тач. Я па абя цаў яму ад пра віць пісь мо вы зва рот у гар вы-
кан кам ці абл вы кан кам, каб у вы ні ку пра вер кі рас тлу ма чы лі 
за кон насць па вы шэн ня та ры фу па слуг так сі ў пер шы дзень 
но ва га го да.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

ФІ ЛА ТЭ ЛІСТ

ГОД ПА ЧЫ НА ЕЦ ЦА З «УДА ЧЫ...»
Бе ла русь ад зна ча на спе цы яль ным пры зам між на род-
на га фі ла тэ ліс тыч на га фес ты ва лю ў Ве не — як кра і на, 
дзе ў год вы пус ка ец ца больш за 65 паш то вых ма рак. 
Но вую — «Уда чы ў пост кро сін гу!» — Мі ніс тэр ства су-
вя зі і ін фар ма ты за цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь вы пусціла 
ў аба ра чэн не ўжо 2 сту дзе ня 2014 го да.

Пост кро сінг — гэ та між на род ны пра ект, мэ тай яко га з'яў-
ля ец ца аб мен паш то вы мі карт ка мі і мар ка мі па між людзь мі з 
роз ных кут коў пла не ты. Ця пер ён аб' яд ноў вае жы ха роў з 230 
кра ін све ту — у тым лі ку і Бе ла ру сі. Да лу чыў шы ся да пра ек-
та ў 2005 го дзе, на ша кра і на па коль кас ці за рэ гіст ра ва ных 
ка рыс таль ні каў і ад праў лен-
няў ува хо дзіць у дзя сят ку 
лі да раў. А та му па жа дан не 
ўда чы ў пост кро сін гу бу дзе 
ад ра са ва на і тым, хто ўжо 
даў но атрым лі вае ка рэс-
пан дэн цыю з да лё ка га за-
меж жа, і тым, хто пра но вых 
сяб роў толь кі ма рыць.

У дзень вы пус ку паш то-
вай мар кі на паш там це ста-
лі цы прайшло спе цы яль нае 
га шэн не на кан вер це «Пер-
шы дзень».

Ва лян ці на ДОЎ НАР.

Свят ло ў акнеСвят ло ў акне  ��

УСЕ ДА РО ГІ ВЯ ДУЦЬ ДА ХРА МА

Рэ ха пуб лі ка цыіРэ ха пуб лі ка цыі  ��

«ПАР КОЎ КА ДЛЯ ІН ВА ЛІ ДАЎ? НУ І ШТО?»
Ка лец тва бы вае не толь кі фі зіч ным, але і ма раль ным

Ка ля гро дзен ска га ганд лё ва га 
цэнт ра «Ка ро на», буй ней ша га 
ў Грод не, на огул не аб ста ля ва на 
ні вод на га пар ко вач на га мес ца 
для транс пар ту ін ва лі даў.

Ай цец Дзміт рый з ма туш кай Тац ця най і сы нам.


