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06.09.2013 г. в 14.00 состоится внеочередное общее собрание акционеров 
ОАО «Гомельжилпроект».

Повестка дня:
1. О списании дебиторской задолженности. 
Местонахождение ОАО «Гомельжилпроект»: г. Гомель, ул. Кирова, 17.
Место проведения собрания: г. Гомель, ул. Кирова, 17.
Время регистрации в день проведения собрания с 13.30 до 14.00.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для 

представителя акционера — доверенность).
С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни, начиная с 

30.08.2013 г. (с 10.00 до 16.00) по месту нахождения общества.
Наблюдательный совет.УНН 400022625

ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 

по объекту «Многоэтажный жилой дом 
со встроенными объектами торгово-общественного назначения 

и многоуровневой гараж-стоянкой № 3 по генплану 
по пр. Дзержинского в границах пр. Дзержинского – ул. Щорса – 
ул. Железнодорожной – пер. Разинского – пер. 1-го Извозного» 

(1-я очередь, без строительства ТП № 40.6 по генплану), 
опубликованную в газете «Звязда» 17.12.2011 года, 

газете «Рэспублiка» 25 ноября 2011 года»

Застройщик: Общество с дополнительной ответственностью «Ай-
рон», зарегистрировано Минским горисполкомом решением от 30 ноя-
бря 2000 г. № 1397 в Едином государственном регистре юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100070331.

Юридический и почтовый адрес: Республика Беларусь, 220020, 
г. Минск, проспект Победителей, дом 89, корпус 2, помещение 10, 
каб. 18, 41. Тел. 8 (017) 216 00 09.

Для привлечения дольщиков к строительству по договорам 
создания объектов долевого строительства предлагаются 
1-, 2-, 3-комнатные квартиры.

Стоимость 1 кв.м 1-комнатных квартир при оплате в рассрочку 1 650 
(одна тысяча шестьсот пятьдесят) долларов США, при 100% едино-
временной оплате 1 600 (одна тысяча шестьсот) долларов США.

Стоимость 1 кв.м 2-комнатных квартир при оплате в рассрочку 
1 600 (одна тысяча шестьсот) долларов США, при 100% единовремен-
ной оплате 1 550 (одна тысяча пятьсот пятьдесят) долларов США.

Стоимость 1 кв.м 3-комнатных квартир при оплате в рассрочку 
1 500 (одна тысяча пятьсот) долларов США, при 100% единовременной 
оплате 1 450 (одна тысяча четыреста пятьдесят) долларов США.

По соглашению сторон оплата за объект долевого строительства 
производится дольщиком поэтапно в соответствии с графиком пла-
тежей. По соглашению сторон дольщику может быть предоставлена 
скидка. УНП 100070331

Предложение о покупке акций

ОАО «Центроэнергомонтаж»
Фамилия, имя, 
отчество покупателя 
(полное наименование 
для юридического лица)

Открытое акционерное общество 
«Центроэнергомонтаж»

Место жительства 
(местонахождение 
для юридического лица)

220033, г. Минск, 
Велосипедный переулок, 7

Наименование 
и местонахождение 
эмитента

Открытое акционерное общество 
«Центроэнергомонтаж»,

 220033 г. Минск, 
Велосипедный переулок, 7

Цель приобретения акций
Сокращение 

общего количества акций 
для последующего аннулирования

Количество приобретаемых 
простых (обыкновенных) 
акций (штук)

10 000

Цена приобретения 
(белорусские рубли) 200 000

Сроки, форма 
и порядок расчета

Оплата производится в течение 30 
банковских дней со дня заключения 
договора купли-продажи. Оплата 
производится денежными сред-
ствами в наличной (безналичной) 
форме, определенной договорами 
купли-продажи акций.

Адрес, по которому 
будут представляться 
предложения акционеров 
и заключаться договоры 
купли-продажи акций

 г. Минск, 
переулок Велосипедный, д. 7 

Даты начала и окончания 
представления предложений 
акционеров на продажу акций

Со 2 сентября 2013 года 
по 13 сентября 2013 года

Даты начала и окончания 
покупки акций

С 17 сентября 2013 года 
по 31 октября 2013 года

УНП 100092167

Лет нiя ка нi ку лы ад лiч ва юць свае 
апош нiя днi. Кры ху больш чым праз 
ты дзень на за ня ткi ад пра вяц ца сот нi 
ты сяч школь нi каў. Ця пер жа мно гiя з 
iх па сту по ва вяр та юц ца да до му пас ля 
доў га га ад па чын ку ў вёс цы. Гэ ты час 
лi чыц ца ў iн спек та раў да рож на га ру ху 
ад ным з са мых на пру жа ных: усё-та-
кi дзе цi, зна хо дзя чы ся па-за ме жа мi 
вя лi кiх га ра доў, ад вык лi ад iмк лi вас-
цi iх ву лiц. А на пе ра дзе ў школь нi каў 
яшчэ што дзён ныя па да рож жы з до му 
на за ня ткi i на зад. Дык як жа за сце-
раг чы дзя цей ад не пры ем нас цяў на 
да ро гах?

— З 26 жнiў ня па 6 ве рас ня ў кра i не, 
па тра ды цыi, бу дзе пра во дзiц ца комп лекс 
ме ра пры ем стваў «Ува га — дзе цi!». Мы за-
клi ка ем кi роў цаў аў та транс пар ту ез дзiць у 
гэ ты час з уклю ча ным блiж нiм свят лом фар, 
каб школь нiк мог ба чыць аў та ма бiль зда лёк, 
— га во рыць стар шы iн спек тар па асо бых 
да ру чэн нях упраў лен ня ДАI Мi нiс тэр ства 
ўнут ра ных спраў Ган на БА НА ДЫК.

З па чат ку го да на бе ла рус кiх да ро гах за-
гi ну лi 13 дзя цей, а яшчэ 261 юны ўдзель нiк 
да рож на га ру ху атры маў траў мы. Уво гу ле 

за раз су пра цоў нi кi ДАI на зi ра юць дзiў ную 
тэн дэн цыю. Ка лi яшчэ сем-во сем га доў та му 
два з кож ных трох ДТЗ ад бы ва лi ся па не-
абач лi вас цi дзя цей, то за раз гэ тую су мную 
паль му пер шын ства пе ра ха пi лi кi роў цы. Гэ-
та свед чыць аб тым, што школь нi кi па ча лi 
больш свя до ма па во дзiць ся бе на пра ез най 
част цы.

У кож най шко ле аба вяз ко вы мi ста лi кут кi 
бяс печ на га ру ху, дзе на стэн дах на ма ля ва-
на схе ма мiк ра ра ё на з най больш бяс печ ны-
мi марш ру та мi да до му. Гэ тыя шля хi пра кла-
да юц ца з улi кам та го, каб вуч нi пе ра хо дзi лi 
як ма га менш да рог.

Сё ле та школь нi каў у пер шы ве рас нё вы 
ты дзень ча ка юць спе цы яль ныя лi ней кi i па-
за клас ныя га дзi ны, на якiх iн спек та ры яшчэ 
раз на га да юць дзе цям пра вi лы да рож на га 
ру ху. Але ця пер вуч ням тлу ма чаць не толь-
кi аба вяз кi пе ша хо да, але i па са жы ра. Яно 
i не дзiў на: знай сцi сям'ю, дзе б не бы ло 
аў та ма бi ля, з кож ным го дам усё скла да-

ней. Ды вось толь кi баць кi ча сам грэ бу юць 
пра вi ла мi: во зяць ма лень кiх сы ноў цi да чок 
без спе цы яль ных аў та крэс лаў цi ўво гу ле на 
ру ках, не пры шпiль ва юць iх ра мя ня мi бяс пе-
кi на зад нiм ся дзен нi. А рас плач ва юц ца за 
гэ тую не ахай насць дзе цi... Не за бы ва юц ца 
iн спек та ры i на юных кi роў цаў.

— Ка лi мы ўво дзi лi не каль кi га доў та му 
аба вяз ко вае атры ман не пра воў на кi ра ван-
не ма пе да мi, то з гэ тай на го ды ў наш ад рас 
гу ча ла шмат кры ты кi, — пра цяг вае Ган на 
Ба на дык. — Ад нак сён ня мы ба чым, што 
гэ тае ра шэн не бы ло пра вiль ным, бо да рож-
на-транс парт ныя зда рэн нi з удзе лам не паў-
на лет нiх кi роў цаў мож на за раз пе ра лi чыць 
на паль цах.

Iн спек та ры на ват узя лi на ўзбра ен не так-
ты ку па ква тэр на га аб хо ду юных ва дзi це ляў. 
У пры сут нас цi баць коў та кiя кi роў цы ста вяць 
под пiс пад па пя рэ джан нем, што яны ва ло да-
юць срод кам па вы ша най не бяс пе кi.

Су пра цоў нi кi ДАI га во раць без за лiш ня га 
па фа су: пра вi лы да рож на га ру ху на пi са ны 
кры вёй тых, хто iх па ру шае. Та му най леп шы 
спо саб за сце раг чы ся бе ад не пры ем нас цяў 
на да ро зе — быць пiль ным i сум лен ным.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НIК

�

ЛЮ ДЗІ ані як не мо гуць даць са бе 
ве ры, што Бог, раз зла ва ны на сва-
воль ных Ада ма і Еву, без зва рот на 

вы гнаў аба іх і ўсіх на шчад каў — гэ та 
зна чыць, нас з ва мі — з раю. Асаб лі ва 
— жан чы ны: у іх ка ра цей шая па мяць на 
грэх. Да та го ж гэ тае ня вер'е зноў і зноў 
пад сіл коў ва ец ца ха раст вом ды аса ло дай, 
якія кла дуц ца на ду шу за ла ты мі за ра ні-
ца мі не над та асэн са ва на га, але та ко га 
жы во га і пе ра ка наў ча га воб ра за раю.

За ка ха на му юна ку, уджа ле на му па-
ца лун кам кра су ні, зда ец ца, што мі ну ла га 
ня ма, а ёсць толь кі бу ду чы ня — бяз меж-
ная, як веч насць.

Вы ве дзе ны под руч кі на со неч ны пры-
грэў зу сім ня мог лы дзя док згад вае на 
пры збе мі ну лае і, ачму рэ лы ад све жа га 
во да рна га па вет ра і спе ву пту шак, рап-
там ад чу вае, што не ба іц ца смер ці... Хі ба 
мо жа та кое ха раст во на заў сё ды за плю-
шчыць сваю зыр касць сён няш няй, як і 
ўчо ра ма ю чай быць ба лю чай, ноч кай?!

Мур за ты хлап чук, які ў цес ным ко ле 
сяб ру коў пру точ кам вы коч вае з га ра ча-
га пры са ка све жа спе ча ную буль бі ну, а 
та ды по хап кам, пе ра кід ва ю чы яе з да-
ло ні на да лонь, тро хі астудж вае, абі рае 
і, апя ка ю чы язык і пад ня бен не, бо не 
цер піц ца, та роп ка есць, каб не пра пус-
ціць смак ма лен ства...

Апан та ны ры ба лоў на гу ма вай лод-
цы, ні бы на ўда ла пры не се най вет рам 
ліс цін цы, з на тхнё ным сэр цам ад да ец ца 
рач ной плы ні і, за ча ра ва ны чыс ці нёй і 
ха раст вом све ту, уз ру ша ны та ям ні цай 
бліз кай пры сут нас ці шчу па коў, рап там 
за ўва жае, што час для яго, у ад роз нен-
не ад ра кі, не ця чэ, а са шчыль ні ва ец ца 
ў ад но ім гнен не. Дзень-ім гнен не роў ны 
веч нас ці, якая хут ка пра хо дзіць...

Дзяў чы не, якая за бы ла ся на ся бе ў 
лю бо шчах, зда ец ца, што яе ня ма, як 
уча раш няй вес на вой пу пыш кі — рас-
кры ла ся, і толь кі га ра чыя, пя шчот ныя 
вусны ка ха на га да юць шчас лі выя зна кі 
вяр тан ня з за быц ця...

Коль кі іх, та кіх ня згас ных у па мя ці 
вод бліс каў раю, якія абач лі выя лю дзі на-
зы ва юць «шчас лі вы мі ім гнен ня мі»!

Уяў лен не пра ні ко лі не ба ча ны, але, 
зда ец ца, та кі маг чы мы рай заў сё ды звя-
за на з ча сам, пе ра ка наў чай пры кме тай 
Бо жай пры сут нас ці ў на шым жыц ці.

Гэ тая ака ліч насць бы ла ўда ла ска-
ры ста на ар хі тэк та ра мі ка му ніз му, за-
пра ек та ва на га як шы ро ка ад кры ты для 
ўсіх рай на зям лі. А больш дак лад на, 
ма ю чы быць шы ро ка ад кры ты ў «свет-
лай бу ду чы ні».

Рай — заў сё ды абя цан не. Су час-
насць толь кі на паў няе ду шу не ўмі ру чай 
на дзе яй.

Прай шло столь кі га доў, а я не ма гу 
да ра ваць за паль чы ва му і ня ўсед лі ва му, 
«троп ку блі ну», як у нас ка жуць, Мі кі-
ту Хру шчо ву за тое, што ён здра та ваў, 
спа ліў і по пе лам раз ве яў свет лую, як 
абя ца ная бу ду чы ня, над зею міль ё наў і 
міль ё наў лю дзей. У тым лі ку і маю. Гэ та 
ж трэ ба, у пер шай па ло ве 1960-х га доў 
за явіць, што ка му нізм у СССР бу дзе па-
бу да ва ны к 2000 го ду. На той час ву чань 
ма лод шых кла саў, я і па сён ня доб ра па-
мя таю пад руч нік, фар за цы яко га спрэс 
бы лі за дру ка ва ны кар цін ка мі бу ду ча га 
бес тур бот на га жыц ця з ад па вед ны мі 
под пі са мі да іх. Шмат па вяр хо выя гма-
хі — кож на му бу дзе па бяз вы плат най 
ква тэ ры, кар пу сы ку рор таў — кож ны 
ўлет ку бу дзе млець у са лод кай сто ме 
на цёп лым мар скім пя соч ку... Ну і гэ так 
да лей.

А дзе тое? Пы тан не зу сім не ры та-
рыч нае пас ля столь кіх ча ла ве чых ах вяр, 
па кла дзе ных на ал тар ка му ніз му. Даў но 
мі нуў 2000 год, а цу да дзей ныя пе ра ме ны 
не толь кі не ад бы лі ся, але, на ад ва рот, 
бу даў ні чая пля цоў ка «свет лай бу ду чы ні» 
ўшчэнт раз ра ба ва на, вок ны і дзве ры з 
не за вер ша ных му роў па вы дзі ра ны з ко-
ра нем ды раз не се ны па ся дзі бах...

А трэ ба бы ло не хва ліц ца за га дзя, не 
аб вя шчаць тэр мін спраў джван ня ма ры 
і над зеі!

Праў да, Мі кі та — бу ду спра вяд лі вым 
— у свой час вель мі ўсце шыў мя не з 
сяб ру ка мі. Апан та ны ку ку ру за люб, «ка-
ра ле ву па лёў» ён па тра ба ваў са дзіць у 
кал га сах квад рат на-гнез да вым спо са-
бам, а не вы ся ваць се ял кай, як ця пер. 
Тоў стыя пруг кія сцёб лы, з яко га бо ку 
ні глянь, ста я лі роў нень кі мі ра доч ка мі, 
гус тое ліс це да ва ла пра ха лод ную за-
сень, са каў ныя кі я хі спа кус лі ва тыр чэ лі 
на сцёб лах у роз ныя ба кі: ад ла май, аб-
лу шчы і па каш туй ма лоч ныя са лод кія 
зяр ня ты... Мя цёл кі ку ку ру зы бы лі ку ды 
вы шэй ад на шых стры жа ных га лоў, але 
я і да гэ туль не ве даю, вя лі кі быў та ды 
ўра джай ці так са бе. Та му што сам быў 
ма лень кі...

О, як мы, жэў жы кі, бе га лі па тых ку ку-
руз ных ра дах, аж трэ тар ішоў! Як гу ля лі 
ў хо ван кі — не знай сці, ды і са мо му лёг-

ка бы ло згу біц ца ў па глы наль най зе ля ні-
не так, што да во дзі ла ся пе ра ся каць усё 
по ле, каб вы біц ца на які ўскра ек...

Ку ку руз нае ка ра леў ства ад Мі кі ты 
Хру шчо ва бы ло для нас, ак цяб рат і пі-
я не раў, дзі вос най рай скай ку пі най. Але 
што ж гэ та за рай, з яко га на ват не Бог, 
а час вы га няе ад ра зу, як толь кі за кан-
чва ец ца дзя цін ства...

Апроч са ма га рас паў сю джа на га абя-
цан ня раю на тым і на гэ тым све це, ка лі 
вы зна чаль ным фак та рам з'яў ля ец ца як-
раз час (трэ ба толь кі да ча кац ца!), ёсць і 
пра сто ра вы спо саб, пры тым не абя цан-
ня, а рэ аль на га по шу ку і за сна ван ня раю 
на зям лі. Тэр мін для гэ та га па тра бу ец-
ца не па раў наль на мен шы. У не ка то рых 
вы пад ках гэ ты спо саб больш дак лад на 
на зваць геа гра фіч ным.

На ват ма на хі, Бо жыя служ кі, якія да-
вод зяць да ла ду свой пры ту лак, пры-
мер ва юц ца не інакш як да на ма ля ва на-
га ўяў лен нем, з пад каз кі Біб ліі, вя до ма, 
рай ска га ку точ ка.

Ды і ў звы чай ных лю дзей тое са мае. 
Шмат хто імк нец ца атры маць доб ры на-
дзел на бе ра зе ра кі ці во зе ра і каб яшчэ 
лес ці якія за рас ні кі не руш ныя пад сту па-
лі да са май мя жы, збу да ваць це ра мок, 
а на два ры, за мкнё ным ад су се дзяў вы-
со кай ага ро джай, па са дзіць сар та выя, 
каб на ўсю шап ку, ру жы, дзі вос ныя, 
пры ве зе ныя з-за мо ра дрэ вы і хмы зы, 
а яшчэ па ста віць агром ніс ты валь ер з 
вы са ка род ны мі пры га жу на мі але ня мі, 
а на во лю вы пус ціць злых, мар да тых, 
са звер скім вы ска лам, але лас ка вых да 
сва іх са бак... Не ка то рыя люд цы ага ро-
джу ўзво дзяць та кую шчыль ную і вы со-
кую, што, зда ец ца, і сам Бог не пе ра-
ле зе. І тут да рэ чы зга даць вы каз ван не 
ад на го знаў цы іў дзей ска га міс тыч на га 
ву чэн ня Ка ба лы: гэ та не Бог, сцвяр джае 
ён, вы гнаў Ада ма і Еву з раю, а, на ад ва-
рот, Адам ад туль вы гнаў Яго...

Што да гэ аг ра фіч ных по шу каў раю, 
дык са май за па мі наль най та кой спро бай 
з'яў ля ец ца мар ская экс пе ды цыя Хрыс-
та фо ра Ка лум ба ў 1492—1493 гг. Ха чу 
звяр нуц ца не да гіс та рыч ных хро нік, а 
да сла ву та га ра ма на ар ген цін ска га пісь-
мен ні ка Абе ля Па сэ «Рай скія са ба кі». Па-
вод ле гэ та га ці ка ва га тво ра, Хрыс та фор 
ад пра віў ся ў сваё да лё кае па да рож жа з 
бла сла вен ня аба зна ных у ста ра жыт ным 
та ям ні чым ву чэн ні адзі на вер цаў. Яў рэі 
та ды цяр пе лі вя лі кі на ціск ад іс пан скіх 
улад: іх пад пры му сам аба вяз ва лі пры-
маць хрыс ці ян ства, па гра жа лі вы гнан-
нем з кра і ны, што і ад бы ло ся аку рат у 
1492 го дзе, ка лі ка раб лі Ка лум ба бы лі ў 
да лё кай экс пе ды цыі. Дык, на ту раль на, 
што ён, па та ем ны іў дзей, яшчэ не ве даў 
пра тра ге дыю сва іх адзі на вер цаў і за ця-
та, з зайз дрос най ра шу час цю і муж нас-
цю вёў ка раб лі, каб вы ка наць у тым лі ку 
і іх на каз. У прад чу ван ні бя ды ду хоў ныя 
ста рэй шы ны яў рэ яў за га да лі яму ад шу-
каць пры дат ны зям ны ку ток для свай го 
на ро да, каб у вы пад ку рэ прэ сій у Іс па-
ніі знай сці пры ту лак хоць на краі све ту. 
За зна чу, што спрак ты ка ва ны ў мар ской 
спра ве Хрыс та фор плыў не на ўгад, ку ды 
во чы гля дзяць, а вы зна чыў курс з улі кам 
свай го ста ран на га да сле да ван ня на кі ду 

кар ты фла рэн тый ска га ге ог ра фа і кас-
ма го на Па ола Тас ка нэ лі. На кід дзя ку ю-
чы вы пад ку па тра піў яму ў ру кі.

Ка лі 12 каст рыч ні ка 1492 го да Ка-
лумб на рэш це сту піў на вост раў Сан-
Саль ва дор Ба гам ска га ар хі пе ла га, дык 
ачму рэ лы ад ра дас ці, ад ра зу пры знаў: 
вось ён, той шу ка ны не руш ны пры туль-
ны ку ток, са праўд ны рай на зям лі!

Вы со ка ў не бе шчод ры ла ся зыр кае 
сон ца, з га лі ны на га лі ну па воль на пе-
ра ля та лі ні бы ад мыс ло ва раз ма ля ва ныя 
ўспрыт нё ны мі мас та ка мі да свя та птуш кі, 
на дрэ вах ві се лі не вя до мыя да гэ туль са-
каў ныя пла ды... «Бог на пу ціў мя не. Бог 
ве дае, яко га ку точ ка на зям лі вар ты мой 
гна ны на род...» — па ду маў Ка лумб.

Чым да лей ад бе ра га ён з ка ман дай 
за хо дзіў у глыб вост ра ва, тым больш і 
больш поў ніў ся пе ра ка нан нем: ну так і 
ёсць, гэ та рай на зям лі. На рэш це зной-
дзе ны!

Тра ды цый на амаль што цал кам аго-
ле ных зыч лі вых, гас цін ных ту быль цаў 

Хрыс та фор, ка лі ве рыць Абе лю Па сэ, 
пры няў не інакш як за цем на ску рых анё-
лаў. Дык і сам скі нуў з ся бе воп рат ку і 
за га даў тое са мае зра біць ка ман дзе: у 
раі — які грэх, які со рам, усё — у мі ну-
лым!..

А та ды Хрыс та фор па пра сіў па ка заць 
яму са мае вя ліз нае дрэ ва на вост ра-
ве — і Ка лум ба пры вя лі да яго. Вось 
яно — Дрэ ва жыц ця! Ма гут ны, глы бо-
ка ўка ра нё ны ствол, раз га ліс тая кро на 
з ча роў ным по шу мам ліс ця ды спе вам 
пту шак, які, зда ец ца, на веч на за блы таў-
ся ў гус тых тон кіх га лін ках. Са мае мес ца 
для мар ско га га ма ка стом ле на га ка ра-
бель на га стыр на во га. Лац вей пад вя заць 
яго на тоў стых ніж ніх су ках...

Ка лумб так і зра біў, а та ды лёг у хіст-
кую люль ку да вер лі ва, як дзя цё нак, яко-
га па хі ну ла на сон. Вей кі яго і са праў ды 
па ча лі злі пац ца, а сон — бар ляць у свя-
до мас ці рэ аль насць і ўяў лен не пра яе...

Ка ман да тым ча сам, ска рыс таў шы 
мо мант, узя ла ся за звык лую спра ву: 
но ва спе ча ныя ка ла ні за та ры па ча лі ра-
ба ваць і гвал ціць ту быль цаў, аб ладж-
ва ю чы сваё ча со вае жыц цё па ўзо ры 
Са до ма і Га мо ры.

Ка лі мы ад кла дзём у бок ра ман 
Абе ля Па сэ і звер нем ся да ін шых, да-
ку мен таль ных кры ніц ін фар ма цыі, дык 
зной дзем шмат пры кла даў не чу ва ных 
да гэ туль на зям лі па во дзін уз бро е ных 
лю дзей у да чы нен ні да мір на га на сель-
ніц тва. Ачму рэ лыя ад па жа ды спа жы-
вы ад кры ва льні кі Но ва га Све ту пад час 
шмат лі кіх да лей шых экс пе ды цый ды 
раб ска га за ка ба лен ня ка рэн ных на ро-
даў за лі лі кан ты нен ты Аме ры кі кры вёю, 
за ва лі лі тру па мі ні чым не ві на ва тых лю-
дзей. На прык лад, у Іс пань ё ле, дзе да 
1492 го да ў су лад дзі з рай скай пры ро дай 
шчас лі ва жы лі ка ля 9 міль ё наў та і нас, к 
1570 го ду за ста ло ся ўся го дзве ля да-
шчыя вё сач кі ка рэн ных жы ха роў, пра 
якіх Ка лумб у свой час пі саў: «леп шых і 
та кіх лас ка вых на све це лю дзей ня ма».

Ёсць пісь мо вае свед чан не і з дру го-
га бо ку, з кні гі мая Чы лам Ба лам: «Ка лі 
бе лыя спа да ры прый шлі на на шу зям лю, 
яны пры нес лі страх і за вя дан не кве так. 

Яны зня ве чы лі і згу бі лі кве цень ін шых 
на ро даў... Ма ра дзё ры днём, зла чын цы 
па на чах, за бой цы све ту».

Вя до мы аме ры кан скі гіс то рык Дэ від 
Ста нард у кні зе «Аме ры кан скі Ха ла-
кост» пі ша, што са мыя ўда лыя, ка лі іх 
мож на так на зваць, з на ро даў Паўд нё-
вай і Паў ноч най Аме ры кі сён ня за ха ва лі 
не больш за 5 пра цэн таў ад сва ёй ра ней-
шай коль кас ці.

Іс пан скія ка ла ніс ты ве ша лі, за смаж-
ва лі на раж нах, спаль ва лі ін дзей цаў на 
каст рах, сек лі лю дзей на ка вал кі і кар-
мі лі сва іх са бак. Ці прос та сек лі без дай 
пры чы ны... Ха ця не, так яны пра вя ра лі 
васт ры ню толь кі што на то ча ных на пры-
бя рэж ных ка мя нях мя чоў. Дэ від Ста нард 
пад лі чыў, што ся рэд няя пра цяг ласць 
жыц ця збі раль ні каў ко кі, ін дзейс кіх ру-
да ко паў доў жы ла ся не больш за тры ці 
ча ты ры ме ся цы. Пры клад на та кі ж тэр-
мін жыц ця быў і ў пад ня воль ных ра бо чых 
фаб ры кі сін тэ тыч най гу мы ў Асвен цы ме 
ў 1943 го дзе.

Вы ні шчэн не еў ра пей ца мі ка рэн на га 
на сель ніц тва двух аме ры кан скіх кан ты-
нен таў, на дум ку да след чы каў, з'я ві ла ся 
са мым ма са вым і доў гім ге на цы дам у 
су свет най гіс то рыі. Так што Гіт ле ру бы ло 
ў ка го па ву чыц ца.

Але аб луд нае па мкнен не ўзяц ца за 
Бо жую спра ву і па бу да ваць ці знай сці 
га то вы рай на зям лі або неш та па доб нае 
да яго за ста ец ца з ча ла ве кам. І геа гра-
фіч ны па ды ход да ажыц цяў лен ня ма-
ры-мэ ты ця пер, у эру не маг чы ма га пры 
Ка лум бе раз віц ця ка му ні ка цый, па-ра-
ней ша му з'яў ля ец ца вель мі спа кус лі-
вым. Мно гія ж лю дзі з усіх кут коў све ту 
і па сён ня лі чаць Аме ры ку гіс та рыч на 
аформ ле ным рай скім на дзе лам. Іх зу сім 
не за сму чае той факт, што «цем на ску-
рыя анё лы» ра ту юц ца ў рэ зер ва цы ях. 
Хоць, мо жа, гэ тае між воль нае і свое-
асаб лі вае ад цу ран не ад вы чва рэн ска га 
све ту ін дзей цы і са праў ды лі чаць свое-
асаб лі вым рай скім за тул кам. Пры нам-
сі, у па раў на нні з лё сам сва іх да лё кіх 
прод каў.

Ну а што мае род ныя бе ла ру сы, 
лю дзі, якія не ма юць свай го мар ско га 
ўзбя рэж жа і, ад па вед на, рас цуг ля най 
геа па лі тыч най іні цы я ты вы? Якое ў іх 
пры мер ван не да ўзор на га жыц ця пер-
ша лю дзей, якіх Бог на дзя ліў бы ло сва ім 
бла сла вё ным за тул кам?

Зву жу ад каз на гэ тае пы тан не сар-
дэч на цёп лы мі ме жа мі род нас ці і ска жу 
толь кі пра па ка лен не ма ёй ма мы, лю-
дзей, якія пе ра жы лі Вя лі кую Ай чын ную 
вай ну.

Ма ма, па том ная ся лян ка, ста ран ная 
кал гас ні ца, ні ко лі не ду ма ла пра рай скае 
жыц цё. На ват не сні ла яго. Яна толь кі 
заў сё ды ба я ла ся, каб зноў не вяр ну ла ся 
пек ла, і, як мно гія бе ла рус кі ей на га ве ку, 
пры ўсіх жыц цё вых ня го дах і вы пра ба-
ван нях толь кі і ве дае, што як ма лі тоў ны 
рэ фрэн паў та рае: «Абы не бы ло вай-
ны...» Маў ляў, і ні шчым ні цу пе ра жы вём, 
і го лад, і хо лад, толь кі б не за гры ме ла 
смя рот ным гро мам не ба, не пе ра тва-
ры ла ся род ная зя мель ка ў пя кель ную 
па тэль ню, толь кі б не ах вя ра ваць сва і мі 
сын ка мі дзе ля яе ра та ван ня... Не ка то-

рыя гла баль ныя лю дзі з па ка лен ня nехt 
на ра ка юць на ба бу лек: «От жа, вам усё 
ад но, як мы жы вём і як хо чам жыць, 
толь кі і ве да е це: абы вай ны не бы ло...» 
А я ж не на ра каю.

Мая ста рэнь кая ма ту ля ўжо дру гі год 
жы ве са мной у га рад ской ква тэ ры. Ня-
мог лая, на ву лі цу вы хо дзіць рэд ка, усё 
ся дзіць у сва ім па кой чы ку ды гля дзіць 
тэ ле ві зар, каб не так моц на за ціс ка ла 
сэр ца са мо та. За свой га рад скі час ма ці 
на гля дзе ла ся тэ ле пе ра дач больш, чым 
за ўсё доў гае — ад пры па ру да пры па-
ру — па пя рэд няе жыц цё.

Ад ной чы ма ма пас ля та го, як пе ра-
гле дзе ла роз ныя ве ча ро выя на ві ны пра 
гра мад скі не спа кой у кра і нах све ту, за-
ка ло ты, па меж ныя су тыч кі ды між на цы-
я наль ную раз ню, уз ру ша ная, не ўтры ма-
ла ў са бе ба лю чую тры во гу:

— А-я-яй, што ро біц ца... Му сіць, бу дзе 
вай на... — і за пы таль на і раз губ ле на па-
гля дзе ла на мя не.

— Не, — ад ка заў я. — Не бу дзе!
І рап там ад чуў сла бі ну ў сва іх прос тых 

сло вах, іх не пе ра ка наў часць і да даў:
— Не, ма ма. Ад куль ты ўзя ла? Не 

бу дзе ані я кай вай ны. Бы ла ўжо...
А ўсё ад но зні я ка веў, бо між во лі зга-

даў рад кі бліз ка га ма ёй ду шы рус ка га 
паэ та Мі ка лая Руб цо ва, зда ро жа ны лі-
рыч ны ге рой яко га (верш «Рус кі агень-
чык») у цём най глух ме ні пай шоў на свят-
ло ў акен цы і знай шоў нач ны пры ту лак 
з угрэў най печ чу, цёп лай воп рат кай у 
ха ці не адзі но кай ба бу лі. І па чуў ад яе 
та кое са мае пы тан не:

«Ог нём, враж дой
Зем ля по лным-по лна,
И близких всех ду ша 

не по за бу дет...
— Скажи, родимый, 

бу дет ли вой на?
И я ска зал: — На вер ное, не бу дет.
— Дай бог, дай бог...
Ведь всем не угодишь,
А от раз до ра поль зы не прибудет... —
И вдруг опять:
— Не бу дет, говоришь?
— Нет, — го во рю, — на вер ное, не 

бу дет!
— Дай бог, дай бог...»
Вось гэ тае «на пэў на», та кое за-

шмаль ца ва нае і та кое да лі кат на-трап-
нае ў гэ тым кан тэкс це сло ва і раз вя рэ-
дзі ла маю ду шу. Але хі ба мог я ска заць 
яго ма ме, хі ба па ві нен я га ва рыць з ёй 
так, як хо чац ца пі саць...

Ка лі ра за брац ца, дык і для мя не сён-
ня га лоў нае — абы не бы ло вай ны.

Праў дзі вае ра зу мен не раю да дзе на 
толь кі шчы рым вер ні кам. Ча ла век, які 
на дзе ле ны ду хоў ным зро кам, ба чыць у 
Бо жым блас ка вё ным кут ку не толь кі за-
ту лак ад хва роб і смер ці, не толь кі вы-
зва лен не ад змор ных кло па таў па зда-
бы ван ні хле ба на кож ны дзень, не толь кі 
ату ляль ную, са тка ную з ду шэў на га спа-
кою і ла го ды, пя люш ку, не толь кі дзі ця чае 
ду рэн не пад ша пат лі вым Дрэ вам Жыц ця 
ў дзіў най су лад нас ці з усі мі жы вы мі іс то-
та мі, ка лі мож на, як ка тусь ку, па ча саць 
за ву хам тыг ра... Не толь кі... Ён ра зу мее, 
што рай — най перш мес ца су стрэ чы з 
Бо гам ды поў ныя свят ла з Яго най лас кі і 
спа га ды раз мо вы з Ім... Не раў ну ю чы, як 
бы ло ў Ада ма з Евай да вы гнан ня: Гос-
пад пры хо дзіў да іх што ве чар, гу та рыў, 
па тлу мач ваў што да ча го ў све це, на стаў-
ляў на пра віль нае жыц цё як кла пат лі вы 
баць ка. А ў рэш це рэшт, раз зла ва ны не-
па слух мян ствам, вы пра віў сва воль ні каў 
у поў ны не бяс пе кі свет, як лю дзі бы вае 
вы праў ля юць з до му шкад лі вых дзе так-
пе ра рост каў. За ста ло ся толь кі свят ло са 
шчы лі ны пры ад чы не ных — перш за ўсё 
на шым ўяў лен нем — дзвя рэй у Яго ны 
за па вет ны ку ток. Гру каць у дзве ры не 
трэ ба: ідзі па жыц ці пра вед ным шля хам, 
рас ці дзя цей, лю бі лю дзей, не ра бі ім зла, 
бой ся Бо га — і дзве ры ў яго нае цар ства 
ад чы няц ца. ...Пас ля не па збеж на га для 
кож на га ча ла ве ка апош ня га ім гнен ня, 
якое на поў ніц ца не пад улад най усве дам-
лен ню, іс най і страш най сва ёй глы бі нёй 
веч нас цю.

А свят ло са шчы лі ны пры ад чы не ных 
дзвя рэй бру іц ца і бру іц ца...

Ду ша ўла годж ва ец ца іс на ван нем на 
све це ўнуч кі і ўну ка, до чак і ма ту лі...

З алоў ка ў нач ной ці шы са слізг ва юць 
на чыс ты ар куш пя лёст ка мі рай скай кве-
це ні род ныя сло вы...

Ліс цін ку ма ёй гу ма вай лод кі па воль на 
ня се лас ка вая плынь Касп лі: ад ад ной 
квет ка вай ку пі ны — да дру гой, ад ад-
но го спеў на га пту шы на га хмы за — да 
но ва га, не менш роз на га ло са га, ад са-
мо ва га ві ра — да шчу па чы на га, ад вёс кі 
да вёс кі, у якіх жы вуць пры хіль ныя, як 
рад ня, лю дзі...

Мі ла гуч ная Касп ля па да ла ся мне ад-
ной чы ру ка вом рай скай плы ні...

Ка лі я ска жу, што рай на зям лі — гэ та 
Ра дзі ма, хто мне па ве рыць?..

РАЙ НА ЗЯМ ЛІ
Сяр гей РУБ ЛЕЎ СКІ

Мі ка ла юс-Кан стан ці нас Чур лё ніс. «Рай».Мі ка ла юс-Кан стан ці нас Чур лё ніс. «Рай».

ЯК ЗА СЦЕ РАГ ЧЫ ДЗЯ ЦЕЙ 
АД НЕ ПРЫ ЕМ НАС ЦЯЎ НА ДА РО ГАХ?

З па чат ку го да на да ро гах за гi ну лi 13 
дзя цей, траў мы атры маў 261 юны 
ўдзель нiк да рож на га ру ху.

Бяспека рухуБяспека руху  ��

(Заканчэнне.  Пачатак на 1-й стар.)
Та ды і праб ле ма ад то ку адо ра ных дзя цей у ін шыя на ву чаль ныя 

ўста но вы ўзні каць не бу дзе.
— Мы не ад на ра зо ва ўзні ма лі праб ле му за ха ван ня пад рых та ва най 

ін тэ ле кту аль най элі ты, — да даў Мі ха іл Мі рон чык. — На ват сё лет нія 
пе ра мож цы між на род ных алім пі яд ста лі сту дэн та мі не толь кі на шых 
ВНУ, а па сту пі лі ў ВНУ кра ін як блізка га, так і да лё ка га за меж жа. 
Лі чу, каб сі ту а цыю змя ніць, трэ ба не толь кі да ваць вуч ням бліс ку-
чыя ве ды, але і вы хоў ваць у на ву чэн цаў гра ма дзян скую ад каз насць 
пе рад на стаў ні кам, шко лай, го ра дам і кра і най за рэа лі за цыю свай го 
ін тэ ле кту аль на га па тэн цы я лу.

Для вы ха ван ня бу ду чай элі ты па трэб ны кад ры вель мі вы со кай 
ква лі фі ка цыі. Яны ёсць ся род на шых на стаў ні каў і ўні вер сі тэц кіх 
вы клад чы каў. Іх ім ёны шы ро ка вя до мыя: Лаў ры но віч Ле а нід Іва-
на віч, Кам ра коў Ба рыс Ба ры са віч, Ма за нік Сяр гей Аляк санд ра віч, 
Хва люк Вік тар Мі ка ла е віч і ін шыя. Але хто прый дзе ім не зме ну? 
Вель мі трап на ска заў не так даў но кі раў нік на шай дзяр жа вы пра 
тое, што ка лі та ле на ві ты хі рург не пад рых та ваў са бе па доб ных, 
зна чыць, сваю пра фе сій ную мі сію ён вы ка наў не да кан ца. Мяр кую, 
што ў поў най сту пе ні гэ та ты чыц ца і на стаў ніц тва. Тым больш што 
пы тан не пра ства рэн не школ «зор ных» на стаў ні каў ста ві ла ся не ад-
на ра зо ва. Лі чу, што ўсім нам ра бо ту ў гэ тым кі рун ку трэ ба ўжо не 
прос та ак ты ві за ваць, а фар сі ра ваць. Вар та так са ма пры знаць, што 
мы да лё ка не ў поў най сту пе ні вы ка рыс тоў ва ем маг чы мас ці Мін ска 
для пры цяг нен ня знеш ніх ін тэ ле кту аль ных рэ сур саў для вы ра шэн ня 
за дач па па вы шэн ні якас ці аду ка цыі...

Фі зі ка ці фі ла ло гія? Вы бі рай...
Най больш сур' ёз ныя змя нен ні ў ар га ні за цыі і змес це аду ка цый на га 

пра цэ су ў сіс тэ ме агуль най ся рэд няй аду ка цыі ад бу дуц ца ў но вым на-
ву чаль ным го дзе на трэ цяй сту пе ні ў су вя зі з увя дзен нем вы ву чэн ня 
асоб ных прад ме таў на па вы ша ным узроў ні. Пры клад на во сем га доў 
та му ў ста лі цы ды фе рэн цы ра ва ным на ву чан нем на стар шай сту пе ні 
шко лы бы лі ахоп ле ны 82% на ву чэн цаў. На па вы ша ным і па глыб ле-
ным уз роў нях прад ме ты вы ву ча лі ся больш чым у 90% уста ноў. Кла сы 
фі зі ка-ма тэ ма тыч най на кі ра ва нас ці бы лі ў 70 уста но вах аду ка цыі, 
а хі мі ка-бія ла гіч ныя кла сы — у 23.

З 1 ве рас ня ў Мін ску па но вых ву чэб ных пла нах бу дуць пра ца ваць 
94 дзя ся тыя кла сы, або трэ цяя част ка ад іх агуль най коль кас ці, у 
тым лі ку 37 фі зі ка-ма тэ ма тыч ных кла саў, 5 кла саў хі мі ка-бія ла гіч най 
на кі ра ва нас ці, 39 — фі ла ла гіч най і 8 — гра ма да знаў чай. А ў 169 дзя-
ся тых кла сах усе прад ме ты бу дуць вы ву чац ца на ба за вым уз роў ні. 
Ад нак так зва ныя «про філь ныя» кла сы раз мер ка ва лі ся па го ра дзе 
не раў на мер на (ёсць ра ё ны, дзе ад сут ні ча юць, ска жам, фі зі ка-ма тэ-
ма тыч ныя кла сы або кла сы гра ма да знаў чай на кі ра ва нас ці), па коль кі 
для ад крыц ця та кіх кла саў па тра ба ва ла ся на яў насць раз ві той аду-
ка цый най інф ра струк ту ры, пе да га гіч ных кад раў і за ці каў ле насць з 
бо ку вуч няў і іх баць коў.

— Каб атры маць ста ноў чы аду ка цый ны эфект, не аб ход на вы-
ву чаць за пы ты стар ша клас ні каў і іх баць коў і рас пра ца ваць па ра-
дак і кры тэ рыі пры ёму ў кла сы з па вы ша ным уз роў нем на ву чан ня 
прад ме таў, — па дзя ліў ся сва ім ба чан нем сі ту а цыі Мі ха іл Мі рон чык. 
— А што ты чыц ца па вы шэн ня якас ці і эфек тыў нас ці фа куль та тыў-
ных за ня ткаў у шко лах, то тут, мяр кую, перш за ўсё, трэ ба змя ніць 
псі ха ло гію і на стаў ні каў, і кі раў ні коў уста но вы аду ка цыі: фа куль та-
ты вы па він ны быць не срод кам для па ве лі чэн ня за ра бот най пла ты 
пе да го гам, а маг чы мас цю для на ву чэн цаў рэа лі за ваць іх пра ва на 
раз віц цё ін та рэ саў і здоль нас цяў.

Ча му не за трым лі ва юц ца 
ма ла дыя пе да го гі?

Аду ка цый ны пра цэс у ста ліч ных уста но вах аду ка цыі ажыц цяў ля-
юць сён ня 30,7 ты ся чы пе да га гіч ных ра бот ні каў. 89,3% пе да го гаў, 
якія пра цу юць ва ўста но вах агуль най ся рэд няй аду ка цыі, ма юць 
вы шэй шую пе да га гіч ную аду ка цыю. Ра зам з тым, у го ра дзе кан-
ста ту юць вы со кую змя няль насць ма ла дых на стаў ні каў — 45% 
што год! Хва люе кі раў ніц тва ста ліч най сіс тэ мы аду ка цыі і ад сут насць 
ах вот ных па сту паць на пе да га гіч ныя спе цы яль нас ці.

— Заўт ра мо жа склас ці ся сі ту а цыя, ка лі ў шко лу не прый дуць дып-
ла ма ва ныя на стаў ні кі ма тэ ма ты кі, фі зі кі, па чат ко вых кла саў і ін шыя. 
Праб ле ма — у ніз кім са цы яль ным ста ту се на стаў ні ка. Та му го рад 
вы хо дзіць з іні цы я ты вай ад ра дзіць у ста лі цы пе да га гіч ны ка ледж, 
дзе бу дуць рых та ваць на стаў ні каў па чат ко вай шко лы і вы ха валь ні каў 
для да школь ных уста ноў, — па ве да міў Мі ха іл Мі рон чык.

Між ін шым, у да школь ных уста но вах го ра да вы шэй шую спе цы яль-
ную пе да га гіч ную аду ка цыю ма юць толь кі 30,3% пе да го гаў...

Яшчэ ад на праб ле ма — змя няль насць кі раў ніц кіх кад раў. У апош-
нія га ды яна ўзрас ла па ўсіх ка тэ го ры ях кі раў ні коў.

— Без умоў на, ра та цыя не па збеж ная, а пры ход мо ла дзі ў сфе-
ру кі ра ван ня — пра цэс на ту раль ны і не аб ход ны, — лі чыць кі раў нік 
сіс тэ мы аду ка цыі. — Ма ла дыя кі раў ні кі — ма біль ныя, па-доб ра-
му ам бі цы ёз ныя, ад чу валь ныя да ўся го но ва га. Ад нак час та гэ тыя 
якас ці на ват не па спя ва юць атры маць свай го раз віц ця. Най больш 
тры вож ная сі ту а цыя склад ва ец ца з на мес ні ка мі ды рэк та раў па вы-
ха ваў чай ра бо це, дзе ле тась змя ніў ся кож ны чац вёр ты з іх. Як на-
ступ ства — та кі ж вы со кі па каз чык змя няль нас ці спе цы я ліс таў, якія 
зна хо дзяц ца ў не па срэд ным іх пад па рад ка ван ні. Па га дзі це ся, што 
ў та кой сі ту а цыі на ўрад ці мож на сур' ёз на паў плы ваць на якасць і 
вы ні кі вы ха ваў ча га пра цэ су.

Мі ха іл Мі рон чык па ве да міў, што з гэ та га на ву чаль на га го да ў 
Мін ску стар туе пра ект «Элект рон ная шко ла», які да зво ліць ап ты-
мі за ваць унут ры школь ны да ку мен та а ба рот. Пе да го гі змо гуць у 
рэ жы ме ан лайн пра соч ваць ін ды ві ду аль ную тра ек то рыю на ву чан-
ня школь ні каў, а баць кі атры ма юць рэ аль ную кар ці ну ву чэб ных 
да сяг нен няў свай го дзі ця ці. Но вы ІТ-пра ект па тра буе ад кі раў ні коў 
вы со ка га ўзроў ню ва ло дан ня ін фар ма цый ны мі тэх на ло гі я мі, але 
ак тыў най за ці каў ле нас ці з бо ку кі раў ніц кіх кад раў ава лод ваць імі 
не на зі ра ец ца.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

КАБ ШКО ЛЫ 
НЕ ЗАСТАЛІСЯ 

БЕЗ НА СТАЎ НІ КАЎ


