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 Актуальна

роду, калі дазваляе надвор'е, альбо ў
райцэнтр (часцей за грошы саміх вучняў).
Можна яшчэ на бліжэйшую ферму ці якое
іншае сельскагаспадарчае прадпрыемства, але гэтыя сельгасаб'екты вясковыя
дзеці і так амаль штодзённа наведваюць,
дапамагаючы бацькам.
Што ж датычыцца кінафільмаў, то, нават калі школа можа, не запрашаючы кінапракат, паказваць іх сама (а значыць,
бясплатна для вучняў), фільмамі сёння
дзяцей здзівіць цяжка. Гэты мы, памятаю,
у дзяцінстве з нецярпеннем чакалі суботы,
калі ў вясковы клуб прывязуць кіно... Цяпер жа сітуацыя зусім іншая.
Ды і як выбраць фільм, які б з аднолькавай цікавасцю глядзелі і старшакласнікі, і вучні малодшых класаў? Не будзеш
жа ў малакамплектнай школе «круціць
кіно» асобна для кожнай узроставай катэгорыі!
Застаецца спорт... І сапраўды, у школах
па суботах абавязкова праводзяцца тыя ці
іншыя спартыўныя мерапрыемствы: спаборніцтвы, эстафеты, разнастайныя гульні
на свежым паветры...
Пытанне ў тым, наколькі цікавыя яны
вучням? І ці не з'яўляюцца ўсе гэтыя спартыўныя мерапрыемствы крыху замаскіраванымі дадатковымі ўрокамі фізкультуры?
Тым больш калі ў школе нават спартзалы
сапраўднай няма...
Вядома ж, мінскім і наогул гарадскім
школам у гэтым плане лягчэй. Ды там усім
дзецям у суботу і прыходзіць неабавязкова. Калі, скажам, з тысячы вучняў прыйдзе
сто (а гэта ўсяго толькі дзясятая частка),
то і спартыўнае свята з імі можна наладзіць, і разнастайныя культурныя мерапрыемствы правесці. А калі ў школе ўсяго
толькі сто вучняў? І што можна правесці з
дзясятай іх часткай?
Вось і выкручваюцца настаўнікі, як могуць, толькі б прымусіць (менавіта прымусіць!) вучняў прыходзіць у школу ў суботу.
І я магу зразумець настаўнікаў (у першую чаргу, класных кіраўнікоў), што з настальгіяй успамінаюць тыя часы, калі ў
суботу ў школе вяліся самыя звычайныя
заняткі. І я разумею бацькоў, упэўненых,
што ў суботу дзеці павінны адпачываць ад
урокаў. І нават тых з іх, якія наогул лічаць
суботу законным выхадным днём для сваіх
чадаў. Карацей, я ўсіх іх вельмі добра магу
зразумець...
Вось толькі пытанне, якое я вынес у
загаловак невялікага гэтага артыкула, застаецца адкрытым...
Генадзь АЎЛАСЕНКА



 Вынікі

КЕЛІХ
КОЛАМ НЕ ТАВАРЫШ
На днях па ўсім Гродне разышлася непрыемная навіна. «Фальксваген»,
за рулём якога быў п'яны кіроўца, на адным са скрыжаванняў уехаў у натоўп пешаходаў. Два чалавекі ад гэтага сутыкнення пацярпелі. Аднак на
вадзіцеля наезд не паўплываў. Ён проста адмовіўся спыніцца, вырашыў
з'ехаць з месца здарэння, але пакаранне само знайшло яго: літаральна
праз некалькі хвілін мужчына не справіўся з кіраваннем і яго аўто урэзаўся ў слуп... Падобная гісторыя яшчэ раз нагадала пра тое, наколькі
небяспечныя на нашых дарогах падобныя «алкагоншчыкі». І не менш
прыемна, што дзяржава сёння не проста задумваецца над гэтым, але
і прымае важныя, патрэбныя меры. 24 кастрычніка стаў «днём Х» для
аматараў нападпітку паганяць на аўтамабілі. Менавіта тады ўступілі ў
сілу папраўкі да некаторых кодэксаў Беларусі па пытаннях узмацнення
мер адказнасці за кіраванне аўтамабілем у стане ап'янення. Пра «падарункі», якія чакаюць падобных кіроўцаў, адмысловую статыстыку п'яных
на дарогах «Звяздзе» распавяла Ганна БАНАДЫК, старшы інспектар па
асаблівых даручэннях УДАІ МУС.

— Сітуацыя з п'янствам у нашай краіне даволі вострая, — кажа Ганна Банадык. — І што тычыцца п'яных за рулём, адказнасць за
кіраванне ў нецвярозым стане неаднаразова ўзмацнялася. У 2007
годзе, напрыклад, унеслі крымінальную адказнасць за паўторнае
кіраванне нападпітку. Пазней дапушчальны ўзровень алкаголю ў
крыві знізілі з 0,5 да 0,3 праміле.
І нават гэтыя меры не ўплывалі
на траўматызм на дарогах па віне
нецвярозых кіроўцаў. Праблема
насамрэч існуе. І для яе разумення прывяду наступныя лічбы. За
2011 год у нашай краіне затрымалі
52 тысячы вадзіцеляў у нецвярозым
стане.
— Гэтую лічбу можна параўнаць
з насельніцтвам буйнога раённага
цэнтра.
— Цікава, што сярод іх кожны восьмы на працягу года затрымліваўся
паўторна і прыцягваўся да крымінальнай адказнасці. Тым не менш былі і
тыя, хто трапляўся ў 6-ы ці 7-ы раз! У
сувязі з гэтым у заканадаўцаў узнікла
пытанне пра тое, ці дастаткова «моцны» закон у дачыненні да падобных
людзей. А таму былі прыняты наступныя рашэнні. Што тычыцца адміністрацыйнай адказнасці, істотна павялічыліся памеры штрафаў. Калі раней
яны былі ад 15 да 35 базавых велічынь, цяпер — ад 50 да 100 базавых.
Таксама было ўзмоцнена пакаранне ў
дачыненні да так званых непапраўных
кіроўцаў. Калі чалавека затрымліваюць паўторна ў нецвярозым стане, у
яго канфіскуюць транспартны сродак.
Трэба адзначыць, што ў выніку ДТЗ па

сродкі, калі кіроўца завалодаў аўтамабілем насуперак волі ўладальніка
— напрыклад, угнаў.
— Як лічыце, ці сталі падобныя
папраўкі пэўным «цэнзарам» для
тых, хто любіць «падшафэ» пакатацца на аўтамабілі?
— Яшчэ на стадыі абмеркавання
законапраекта ў нас значна панізілася як колькасць нецвярозых за рулём,
так і колькасць ДТЗ па віне гэтых кіроўцаў. Калі раней затрымлівалі прыкладна 50 тысяч нецвярозых вадзіцеляў, цяпер маем крыху больш за 30
тысяч. І мы разлічваем на тое, што
да канца года не выйдзем на лічбу
ў 50 тысяч. Нецвярозых
на дарогах стала менш.
Людзі пачалі задумвацца
Фота Надзеі БУЖАН.
і менш садзяцца за руль
у нецвярозым стане. Падобнае тычыцца і здарэнняў на дарогах па віне нецвярозых вадзіцеляў. За
9 месяцаў здзейснена 346
ДТЗ, што на 36% менш,
чым летась. Мы разлічваем, што гэтыя ўзмацненні
будуць мець плён.
Варта, каб блізкія ў неабходны момант маглі затрымаць патэнцыйна п'янага вадзіцеля. Прасцей
Фота
Надзеі
БУЖАН.
віне п'янага кіроўцы з цяжкімі наступза ўсё — схаваць ключы.
ствамі ці адным загінулым адказнасць Ён будзе шукаць, злавацца, але лябудзе ў выглядзе пазбаўлення волі да жа і засне. Падобнае тычыцца і таго,
7 гадоў. А калі загінулых будзе ад 2 калі нецвярозы выходзіць з кавярні,
і больш, адказнасць — да 10 гадоў рэстарана. Адміністратар, гардэробпазбаўлення волі. Што да тых, каго шчык павінны запытацца, на чым ён
нецвярозымі затрымалі ўпершыню, збіраецца ехаць дадому. Апошнія два
іх па-ранейшаму пазбаўляюць права гады ў нас дзейнічае бестэрміновая
кіравання ўсімі відамі транспартных акцыя «Спыні бяду — патэлефануй
сродкаў на 3 гады.
102». І трэба адзначыць, што цяпер
— Варта адзначыць, што ў не- значны працэнт нецвярозых кіроўцаў
цвярозых кіроўцаў аўтамабіль кан- затрымліваецца дзякуючы неабыякафіскуецца незалежна ад таго, хто вым грамадзянам.
ўладальнік транспартнага сродку
— Грамадскасць успрыняла па— ён ці іншы грамадзянін.
добныя папраўкі даволі аптыміс— Безумоўна. Падобнае зроблена, бо ёсць адказнасць за перадачу тычна.
— Мы глядзім інтэрнэт-форумы і
транспартнага сродку. Вельмі часта
бывае патуранне з боку ўладальнікаў бачым, што ўсе паставіліся даволі добаўто, бо яны ведаюць, што чалавек, ра. Свядомыя людзі разумеюць, якую
шкоду прыносіць п'янства за рулём. І
напрыклад, прыцягваўся да адказнасгэтыя нормы — неабходныя і вымуці, мае пэўную слабасць. А цяпер гэты
шаныя меры.
ўладальнік 10 разоў падумае аб тым,
Тарас ШЧЫРЫ
каму дае свой транспартны сродак.

Выключэнне складаюць толькі тыя

20 ГАДОЎ ФЕСТЫВАЛЮ:
ПАКАЗАННІ СВЕДАК...

Асобнай увагі заслугоўвае конкурс фільмаў для дзіцячай і юнацкай
аўдыторыі «Лістападзік». За апошнія тры гады «Лістападзік» істотна
змяніў фармат. Цяпер у конкурсе бяруць удзел не фільмы для самых
маленькіх, а якасныя стужкі для прагляду ўсёй сям'ёй. І калі якаснае
так званае «дарослае» кіно яшчэ часам трапляе на вялікія экраны
Беларусі, то добрага дзіцячага кіно даходзіць да нас зусім мала. Часцей за ўсё гэта амерыканскія фільмы са спрошчаным падыходам да
маралі, абагульненымі вобразамі і пошлымі жартамі.
«Лістападзік» жа дае магчымасць паглядзець фільмы для ўсёй сям'і
з усяго свету. А таму шчыра раю звярнуць увагу на фільмы-пераможцы
«Лістападзіка-2013» (старшыня журы — Галіна Данэлія):
Прыз за лепшы фільм для дзяцей — «Клара і мядзведжыя таямніцы» (Швейцарыя — Германія), рэжысёр — Тобіяс Інайхен.
Прыз за лепшы фільм для юнацтва — «Не чакай пахвал» (Кітай
— Паўднёвая Карэя), рэжысёр — Ян Цзінь.
Прыз за лепшую дзіцячую ролю — Лі Шучэнь, «Не чакай пахвал»
(Кітай — Паўднёвая Карэя), рэжысёр — Ян Цзінь.
Прыз за лепшую працу дарослага акцёра ў дзіцячым фільме
— Вячаслаў Паўлюць, «Кіндэрвілейскі прывід» (Беларусь), рэжысёр
— Алена Турава.
Прыз глядацкіх сімпатый «Залаты Лістападзік» — «Кіндэрвілейскі прывід» (Беларусь), рэжысёр — Алена Турава.
За рэжысёрскую работу — Яўген Руман, «Падарожжа Ігара і жураўлёў» (Ізраіль — Германія — Польшча).
За сцэнарый — Яніс Нордс, «Мама, я цябе люблю» (Латвія — Літва).

Фотаздымкі Марыны БЕГУНКОВАЙ.

Прыз «Залаты Лістападзік» па выніках галасавання
гледачоў прысуджаны беларускаму фільму
Алены Туравай «Кіндэрвілейскі прывід».

працягваўся. Гэта
наш брэнд. Таму
што «Ліс та пад»
выводзіць краіну
ў сусветную культурную прастору.
Пра гэта Людмі ла Са ян ко ва
пі са ла як кі накрытык і як кінажур на ліст шмат
гадоў. Таму смела можна казаць,
што кніга пісалася 20 гадоў. Таму што ў ёй
сабраныя артыкулы і агляды, надрукаваныя
ў беларускіх выданнях, у асноўным у часопісе «На экранах». Аўтар прызналася, што
разам з фестывалем яна пражыла доўгае
жыццё. Ён мяняўся — і яна мянялася. Але
нават раннія працы вырашыла змясціць у
кнізе: гэта сведкі часу.
Аднак галоўныя сведкі — людзі, якія прычыніліся да існавання фестывалю. Аўтар ідэі і
першы арганізатар Сяргей Арцімовіч узгадвае:
— Я працаваў урачом, але нечакана для
сяброў і блізкіх паступіў на рэжысёрскія
курсы ў Маскве. Гэта быў той час, калі кіно
амаль перасталі здымаць. Але «Беларусьфільм» заўсёды працаваў. Я ў той час жыў на
два гарады: на Маскву і на Мінск. У Маскве
нават пры разбураным кінапракаце фільмы,
якія з'яўляліся, паказваліся на нейкіх пляцоўках. Рэшткі савецкай кінапрасторы былі
завязаны на кінацэнтр. Я падумаў: трэба паказаць гэтыя фільмы ў Мінску. Шмат у каго
гэта выклікала смех. Пасля доўгага хаджэння
па ўсялякіх дзяржаўных і недзяржаўных установах я амаль адчаяўся, але «Белпрамбудбанк» пагадзіўся мне даць 20 тысяч долараў.
Гэта бюджэт першага фестывалю «Лістапад» у 1994 годзе. Сума пайшла на квіткі і
на гасцініцы... Пасля першага фестывалю

ЦI ТАМ МЫ
ШУКАЕМ IСЦIНУ?
Помню гэтае чатырохрадкоўе яшчэ са студэнцкай пары,
хоць тады мы вырывалi з кантэксту толькi лацiнскi радок, каб,
па-першае, апраўдаць чарку-другую, а па-другое — фарсануць
перад дзяўчатамi: мы, маўляў, яшчэ i латынь трохi ведаем.
Нас забаўлялi ўзгаданыя словы, бо, па сутнасцi, мы былi
дзецьмi, якiя, як птушкi ў вырай, вылецелi ў вялiкi горад на чатыры цi пяць гадкоў.
Пазней, калi выйшлi са сцен iнстытута, калi сапраўды пасталелi, бо пайшлi на свой хлеб, тыя словы А. Блока не чыталi
нi за якiм сталом, бо ўбачылi, што п'янства — гэта сапраўднае
сацыяльнае пекла, што часам вiно ды гарэлка вяртаюць чалавека да самай нiзкай стадыi развiцця, робяць з яго неандэртальца
— паўчалавека-паўмалпу, што не ведае нi культуры, нi пiсьма.
А ўсё таму, што некалi паспытаў алкагольнага «кайфу».
Ён цяпер даступны, вiдаць, як нiколi. I, так бы мовiць, невыводны, як бульба, як збожжа... А таму марнуюцца гэтыя прадукты, каб рабiць атруту.
«Ну, ты скажаш!»
Дапускаю: нехта ў штыкi прыме гэтую фразу i будзе мець рацыю, бо, мусiць, нiводная бяседа не абыходзiцца ў нас без выпiўкi.
Спiртное льецца ракой на вяселлях i хаўтурах, на днях нараджэння
дзяцей... Без яго не ўяўляем жыцця. I чым далей, тым страшней, як
у казцы, нягледзячы на захады па знiшчэннi гэтага «змея»...
А ён — не паддаецца! У яго не тры, не пяць, у яго мiльёны
галоў! Горш за тое — адсячэш адну, вырастае дзесяць. Ну вось,
напрыклад, хто адмовiцца дастаўляць гарэлку цi вiно ў самую
глухую вёсачку? Бяруся сцвярджаць — нiводзiн прадпрымальнiк! Мы наблiзiлi гандаль да спажыўца. Раней нейкая бабуля
магла даць аратаму за працу пяцьдзясят тысяч, за якiя той мог
купiць каўбасы цi цукерак жонцы альбо дзiцяцi... Цяпер у якасцi
разлiку — пляшка гарэлкi цi дзве «чарнiла».
Яго ды iншых напiткаў цяпер хоць залiся! I ўсе нашы спробы
звесцi iх толькi на момант, збiваюць полымя, каб праз нейкi час
яно разгарэлася з новай, яшчэ большай сiлай. Не памятаю, каб
раней было столькi жанчын-алкагалiчак: ссiнелыя, з дрыжачымi
рукамi i растрапанымi валасамi — iх цяпер больш, чым пудзiлаў ва ўсiх агародах. Людзi становяцца вар'ятамi, прычым па
сваёй жа ахвоце.
Ёсць думка, што трэба перайсцi на вiнаградныя натуральныя
вiны. Але ж гэта калi яшчэ будзе, калi будзе наогул. А пакуль
— калечымся, гiнем, атручваем жыццё сваiх блiзкiх i не можам
спынiцца, каб падумаць, цi там мы шукаем iсцiну.
Мiкалай МАРОЗ, г. Шумiлiна

«НЕ ДУМАЛI, ШТО ЎБАЧЫМ
СВОЙ ПЕРАХОД... НОВЫМ!»
ДЛЯ ЗВАРОТАЎ

Закрыццё
«Лістападзіка»
ў сталічным кінатэатры
«Піянер».

Яна ведае фестываль ад пачатку. За два
дзесяцігоддзі яго існавання Людміла Саянкова была на ім у розных іпастасях: кіравала
прэс-цэнтрам, неаднаразова працавала і нават узначальвала журы розных конкурсных
праграм, была госцем і нават звычайным
гледачом. Але ўвесь час пільна прыглядалася
да таго, што адбываецца на фестывалі і як ён
уплывае на развіццё кінапрацэсу ў Беларусі,
аналізавала, пісала пра яго ў розных выданнях. Вынікам назіранняў і роздумаў стала
кніга: «Мінскі міжнародны кінафес тываль
«Лістапад»: праз 20 гадоў».
Кніга вядомага кінакрытыка і журналісткі
Людмілы Саянковай убачыла свет да 20-годдзя «Лістапад» ў выдавецкім доме «Звязда».
Гісторыя фестывалю разглядаецца ад пачатку, ад першых крокаў, якія тады, у 1994-м,
шмат каму здаваліся дзіўнымі, наіўнымі, нават смешнымі, да цяперашняга моманту, калі
«Лістапад» ужо сцвердзіўся як міжнародны
кінафорум. Але ўсё гэта — праз уласную душу і клопат за тое дзіцятка, якое ў Беларусі
ства ра лі шмат людзей.
Людміла Саянкова распавядае:
— У гэтай кнізе
паядналіся журналістыка і кінакрытыка. Я
паставіла сабе за мэту абавязкова паразмаўляць з усімі тымі,
хто рабіў фестываль.
Першы чалавек, які
быў на маім шляху,
— Сяргей Арцімовіч,
цяпер расійскі кінарэ жы сёр, прад зюсар, сцэнарыст. Менавіта яго ідэя ляжала ў
аснове арганізацыі фестывалю ў Мінску. Мне
было складана яго знайсці, але дапамаглі
сучасныя тэхналогіі. Я вельмі хацела, каб
было інтэрв'ю з Валянцінай Сцяпанавай, якая
даўжэй за ўсіх кіравала фестывалем. Але, на
жаль, не атрымалася. Аднак нейкая форма
зносін і дыялогу з Валянцінай Сцяпанавай
усё ж ёсць. Яе праца вялізная, яна зрабіла
шмат для таго, каб «Лістапад» развіваўся. Я
вельмі ўдзячная Аляксандры Захарэвіч, якая
кіравала фестывалем адзін год. Удзячная Анжаліцы Крашэўскай, якая апошнія некалькі
гадоў адказвае за арганізацыю форуму. Яна
гаварыла са мной вельмі шчыра. Яшчэ адзін
герой — праграмны дырэктар фестывалю
Ігар Сукманаў, які яшчэ са школы быў кінаманам. Вельмі ўдзячная Ірыне Дзям'янавай,
адказнай за дакументальную праграму, з
якой у нас агульнае кінамінулае і кінасучаснасць. Размаўляючы з усімі гэтымі людзьмі,
я зразумела адну рэч: у іх адны і тыя ж праблемы, пачынаючы з 1994 года і да 2013-га.
Яны пераадольваюць адны і тыя ж бар'еры. Іх магло б быць меней, каб у нас было
пачуццё нацыянальнага гонару. Фестываль
вельмі важны для краіны: тут складваецца
поле дыялогу. Мы знаёмімся, спазнаем адзін
аднаго, глядзім новае кіно, даведваемся пра
новых аўтараў. Усе хацелі б аднаго: каб ён

 Чалавек — чалавеку

 Пасля пiсьма

...АДЛЮСТРАВАНЫ Ў КНІЗЕ КІНАКРЫТЫКА ЛЮДМІЛЫ САЯНКОВАЙ

«ЛІСТАПАДЗІК»
ДЛЯ ЎСЁЙ СЯМ'І

Для таго, каб ускласцi кветкi, каб аддаць данiну памяцi подзвiгу дзеда, на яго магiлу прыязджаў сёлета ўнук Мiкалай з жонкай i ўнучка Нiна з мужам. Яны былi вельмi рады, што пабывалi
на зямлi, за вызваленне якой дзядуля аддаў жыццё... А яшчэ
яны прасiлi перадаць шчыры дзякуй усiм, хто прымаў удзел у
пошуках астанкаў герояў, у iх перапахаваннi. Наш агульны нiзкi
паклон малодшаму навуковаму супрацоўнiку музея народнай
славы Рагачова Вользе Апанасенка, дырэктару Станькаўскай
базавай школы Аляксандру Чуху, старшынi выканкама Вiктару Леаненку, спецыялiсту Зiнаiдзе Бажанковай за павагу да
нашай памяцi, за дапамогу, якую яны нам аказалi.
Нiна ШПАДАРУК, г. Рагачоў.

...Успомнiў блокаўскае: «А рядом у соседних столиков
лакеи сонные торчат, и пьяницы с глазами кроликов «in
vino veritas» кричат».

адным з самых вялікіх скептыкаў сярод беларускіх артыстаў быў Расціслаў Янкоўскі.
Ён казаў: «Гэта баль падчас чумы. Які фестываль, калі кіно няма?..» Я лічу яго адным
з яркіх артыстаў у савецкім кіно. І вось я як
прадзюсар Мінскага кінафестывалю паехаў
на «Кінатаўр», дзе быў прэзідэнтам Алег Янкоўскі. Аднойчы была такая карціна: бачу,
ідзе па пляжы Алег Іванавіч у белай кашулі
з люлькай. Побач з ім Марк Рудзінштэйн. І
Расціслаў Іванавіч з жонкай. Увесь пляж на
іх развярнуўся. У мяне ўспышка: трэба і нам
мець Янкоўскага ў якасці прэзідэнта. Гэта
будзе вельмі правільна, будзе роднасць з
галоўным фестывалем Расійскай Федэрацыі.
І Расціслаў Іванавіч вельмі яркі, магутны чалавек, здольны быць на чале «Лістапад». Я
вельмі рады, што ён стаў старшынёй, таму
што ўсе гэтыя гады ён падтрымліваў фестываль сваім аўтарытэтам...
Такіх успамінаў шмат, як і шмат людзей,
якія мелі дачыненне да «Лістапада» ў розныя перыяды. Некаторыя героі кнігі, як, напрыклад, Ірына Дзям'янава, удзячныя аўтару,
што здаюцца разумнейшымі ў інтэрв'ю. Але
не кожны паасобку, а ўсе разам ствараюць
летапіс мінскага кінафестывалю і вобраз кінематаграфічнай Беларусі.
— Я мару пры тыя дні, калі тут будзе годна прадстаўлена беларуская праграма — не
толькі дакументальнага кіно, але і ігравога,
— прызналася аўтарка.
Алесь Карлюкевіч, дырэктар — галоўны
рэдактар выдавецкага дома «Звязда», адзначыў:
— Што ўразіла ў кнізе: досвед Людмілы
Пятроўны, які тут выяўляецца, ён грунтуецца
на глыбокім веданні сусветнага кінематографа. І навідавоку імкненне наблізіць да сусветнага кінематографа Беларусь.
Ларыса ЦІМОШЫК



Тры тыднi таму, быўшы, што называецца, пад уражаннем, я
напiсала ў рэдакцыю «Звязды» пра тое, як доўга мы, сталыя
жыхары мiкрараёна Серабранка, чакалi, пакуль на скрыжаваннi нашых галоўных вулiц пабудуюць падземны пераход,
як радавалiся, калi яго нарэшце адкрылi, i як засмуцiлiся
потым. Бо ўсяго праз два месяцы нашу новабудоўлю стала
не пазнаць: нейкiя «мастакi», нягледзячы на, як быццам,
наяўнасць вiдэаназiрання, размалявалi ўсе сцены... А бруд
i смецце там наогул, здавалася, не прыбiраў нiхто.
Не думала, што мой лiст будзе надрукаваны («Звязда», 26 кастрычнiка). I тым больш не чакала, што ўсяго праз тыдзень пасля публiкацыi мы зноў убачым свой пераход... новым! Адмылiся (няцяжка
ўявiць, чаго гэта каштавала!) каракулi на сценах, запанавала.
Не ведаю, цi надоўга хопiць гэтага наведзенага некiм парадку,
бо аматараў i «мастакоў» нашкодзiць у нас вельмi шмат, асаблiва
— сярод неразумных падлеткаў, дзяцей. Мне здаецца, што бацькi,
выхавальнiкi дзiцячых садкоў i настаўнiкi цяпер мала размаўляюць
з iмi, не прымушаюць працаваць i не вучаць паважаць працу iншых.
А гэта ж, мне здаецца, нескладана — разам палюбавацца прыгажосцю, парадкам i чысцiнёй. Альбо наадварот — звярнуць увагу
дзiцяцi, дзяцей на тое, як жа непрыемна ехаць у брудным лiфце, iсцi
па засмечаных вулiцах цi размаляваным пераходзе.
Хочацца верыць, што наш такiм болей не будзе, што нехта
ў iм усё ж будзе сачыць за парадкам.
А. ГЛIНСКАЯ, г. Мiнск

 Кватэрнае пытанне
ZVAROT@ZVYAZDA.MINSK.BY

А калі палёгка, то каму?
Дзецям? Бацькам? Настаўнікам?
Ужо дзесяць гадоў (нават больш) школа жыве па наступных правілах: пяць
дзён на тыдзень — заняткі; шосты, суботні дзень...
А што ў суботні дзень?
Цікавая сітуацыя зараз у школах з суботай! З аднаго боку, наведванне школы
вучнямі ў гэты дзень цалкам добраахвотнае, і вучні (разам з бацькамі, вядома ж)
самі павінны вырашаць: наведваць ім у
гэты дзень школу ці ўсё ж заставацца дома.
З другога ж боку...
Калі ты класны кіраўнік, а твае вучні ў
суботу ў школу не з'явіліся — цябе чакае
сур'ёзная размова са школьнай адміністрацыяй. А калі школу ў гэты дзень знянацку наведае больш высокае начальства,
сур'ёзная размова чакае ўжо самую адміністрацыю школы...
Вядома ж, бываюць розныя прычыны
адсутнасці вучня ў школе ў суботу. Разам
з бацькамі ён можа кудысьці паехаць у
гэты дзень, яго могуць пакінуць дома для
нейкіх тэрміновых сельскагаспадарчых работ (гэта ў вёсцы) ці проста для нагляду за
малодшым брацікам альбо сястрычкай.
І, вядома ж, класны кіраўнік павінен пра
ўсё гэта быць зараней праінфармаваны,
каб не здарылася такая сітуацыя: вучань
у школу пайшоў, але не дайшоў. Бацькі,
думаючы, што ён у школе, не хвалююцца,
настаўнікі таксама спакойныя, упэўнены,
што вучань чамусьці застаўся ў гэты дзень
дома...
Але я зараз аб сітуацыях крышачку іншых. Калі вучань прынцыпова не жадае
ў суботу ісці ў школу і бацькі яго ў гэтым
падтрымліваюць. Па законе аб адукацыі
і вучні, і іх бацькі маюць на гэта поўнае
права...
І добра яшчэ, калі такіх вучняў адзін-два
на ўсю школу. А калі іх дзясяткі, а школа да
таго ж яшчэ і малакамплектная?..
Што рабіць у такой няпростай сітуацыі
класнаму кіраўніку?
Прымусам і пагрозамі настаўнік дзейнічаць не павінен (хоць і такое здараецца часам). Ён павінен (і, наогул, школа павінна)
зацікавіць вучня, зрабіць так, каб ён сам
пажадаў наведваць школу ў суботу.
Але гэта лягчэй сказаць, чым зрабіць.
Асабліва ў невялікай вясковай школцы з
яе даволі абмежаванай матэрыяльнай базай. Чым там можна зацікавіць дзяцей?
Экскурсіяй? Кінафільмам? Спартыўнымі
спаборніцтвамі?
Пачнем з экскурсій. Выбар вясковай
школы ў іх правядзенні небагаты: на пры-

КАБ ПОМНIЛI...
У сакавiку 1944 года на Рагачоўшчыне загiнуў родны
брат маёй свекрывi i адпаведна — родны дзядзька майго мужа, ураджэнец Бранскай вобласцi Барыс Сямёнавiч Куцэнка. Прах яго, як i многiх iншых салдат, палеглых
у ваколiцах, амаль праз сем дзесяцiгоддзяў пасля вайны
быў перанесены ў вёску Станькаў — у брацкую магiлу.
З часам на ёй з'явiўся помнiк з прозвiшчамi герояў, у
тым лiку i яфрэйтара Барыса Куцэнкi.

ДЛЯ ЗВАРОТАЎ

СУБОТА БЕЗ ЗАНЯТКАЎ —
ПАЛЁГКА ЦІ ДАДАТКОВЫЯ КЛОПАТЫ?

 Дзякуй!

ZVAROT@ZVYAZDA.MINSK.BY

 Дзённік настаўніка

Фотаздымкі Марыны БЕГУНКОВАЙ.
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ЖЫЦЦЯПІС

УЛАСНIК — ГЭТА АДНО...
А НАЙМАЛЬНIК...
Кажуць, што з прыняццем новага Жыллёвага кодэкса
грамадзяне, якiя не прыватызавалi сваё жыллё, акрамя
платы за тэхнiчнае абслугоўванне жылога дома, будуць
плацiць яшчэ i за карыстанне жылым памяшканнем? Цi
праўда гэта? I цiкава, колькi?
Г. Рыбак, Мiнскi раён.
Так, згодна з п.3 арт.29 Жыллёвага кодэкса Рэспублiкi Беларусь
(уступiў у сiлу з 2 сакавiка 2013 г.) наймальнiк жылога памяшкання
дзяржаўнага жыллёвага фонду, акрамя абавязку ўнясення платы
за жыллёва-камунальныя паслугi, нясе абавязак унясення платы
за карыстанне жылым памяшканнем з дня заключэння дагавора
найму жылога памяшкання дзяржаўнага жыллёвага фонду.
У адпаведнасцi з пастановай Савета Мiнiстраў ад 19 сакавiка
2013 г. № 193 «Аб зацвярджэннi тыпавых дагавораў найму i паднайму жылога памяшкання дзяржаўнага жыллёвага фонду, унясеннi
змяненняў у пастанову Савета Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь ад 12
верасня 2006 года № 1191 i прызнаннi страцiўшымi сiлу пастановы
Савета Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь ад 17 сакавiка 2006 г. № 371
i асобных структурных элементаў пастаноў Савета Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь», жыхары кватэр, не аформленых ва ўласнасць,
акрамя жыллёва-камунальных паслуг, абавязаны ўносiць плату за
карыстанне жылым памяшканнем у тэрмiны, памерах i на ўмовах,
вызначаных заканадаўствам. Памер платы за карыстанне жылым
памяшканнем пакуль яшчэ не вызначаны.

Дарагой дачушцы, унучцы Вользе ЛЫСЮК з Гомеля наша шчырае віншаванне з нагоды 18-годдзя і пажаданне добрага здароўя, паспяховай
вучобы, сонечнага зямнога шчасця. Няхай Бог
аберагае цябе.
Мама, дзядуля, бабуля.

