
У но вым фар ма це прай шло тра ды цый-
нае ме ра пры ем ства па пад вя дзен нi вы-
нi каў пра цы са цы яль ных ра бот нi каў у 
цэнт ры са цы яль на га аб слу гоў ван ня на-
сель нiц тва Пу ха вiц ка га ра ё на. Асноў-
най тэ май свя та ста лi сло вы: «Ня хай 
да бры нi пры ба вiц ца на све це». Ме ра-
пры ем ства ад мет нае i тым, што сё ле та 
споў нi ла ся 25 га доў з дня за сна ван ня 
ад дзя лен ня са цы яль най да па мо гi.

Ка ля вы то каў ства рэн ня са цы яль най служ-
бы ў ра ё не ста яў Аляк сандр Ва сi леў скi. Аляк-
сандр Сяр ге е вiч у сфе ры са цы яль най аба ро ны 
ўжо 27 га доў, i за раз уз на чаль вае цэнтр.

Тут на аб слу гоў ван нi ў ад дзя лен нi са цы-
яль най да па мо гi на да му зна хо дзяц ца сён ня 
1062 па жы лыя i iн ва лi ды. З iмi пра цу юць 132 
са цы яль ныя ра бот нi кi i 7 iн спек та раў. Ся род 
тых, ка го яны аб слу гоў ва юць, шмат твор чых 
i та ле на вi тых лю дзей. Ёсць са праўд ныя мас-
та кi, што пi шуць кар цi ны, хтось цi зай ма ец ца 
вы ра ба мi з са лом кi, ла зы, а нех та шые, вя-
жа, вы шы вае. Ме на вi та для iх i бы ла ад кры та 
твор чая май стэр ня «З пры га жос цю па жыц цi». 
З да па мо гай сац ра бот нi каў на да му ла дзяц ца 
на ват твор чыя вы ста вы, дзе май стры дзе ляц-
ца з вяс коў ца мi сва iм умен нем.

З ад дзя лен нем су пра цоў нi ча юць дзве па-
тра нат ныя сям'i. Для тых, хто дрэн на ба чыць, 

вы ка рыс тоў ва ец ца та кая фор ма ра бо ты, як 
«Чы таль ня на да му». Са цы яль ныя ра бот нi кi 
для гэ тай ка тэ го рыi чы та юць кнi гi, ча со пi сы, 
га зе ты. Вель мi цi ка вая фор ма ра бо ты «Ся-
мей ны пад рад» — ка лi ня мог лых аб слу гоў ва-
юць ся мей ныя па ры са цы яль ных ра бот нi каў. 
Та кiх ся мей ных ду э таў у цэнт ры 4. I тут вель мi 
важ на мэ та згод нае раз мер ка ван не па слуг: 
муж чы на вы кон вае цяж кую ра бо ту, а жан чы-
на — хат нюю.

А ня даў на ў ад дзя лен нi па чаў пра ца ваць i 
«Са на то рый на да му». Зга дзi це ся, не кож ны 
па жы лы ча ла век мо жа са ма стой на прый сцi на 
пры ём да ўра ча, та му су пра цоў нi кi ад дзя лен ня 
ар га нi за ва лi на вед ван не гра ма дзян на да му 

ме ды кам. Мед ра бот нiк і цiск па ме-
рае, i агляд пра вя дзе, i не аб ход ныя 
рэ ка мен да цыi дасць. У пла нах — 
за пра шэн не на дом цы руль нi ка.

Яшчэ ад на но вая фор ма ра-
бо ты — «Пры ём ная сям'я». Пры-
зна ем ся шчы ра, не кож ны з нас 
га то вы пры няць пад свой дах чу-
жо га ча ла ве ка, каб да гля даць яго. 
А ў Пу ха вiц кiм цэнт ры та кiя лю дзi 
ёсць — гэ та са цы яль ныя ра бот-
нi кi, муж i жон ка Пётр i Та ма ра 
За ха рэ вi чы, якiя пры ня лi ў свой 
дом адзi но ка га пен сi я не ра.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ

�

85-год дзе сё ле та ад зна чае 
Го мель ская аб лас ная бiб-
лi я тэ ка. Ад імя выдавецка-
га дома «Звязда» нашых 
добрых сяброў і даўніх 
партнёраў павіншавала з 
юбілеем намеснік дырэк-
тара Ала КОРБУТ. 

Па ча так iс на ван ня скарб нi цы 
муд рас цi па кла лi 20 ты сяч кнiг з 
ка лек цыi кня зёў Па ске вi чаў — 
вель мi рэд кiя вы дан нi XVI–XIХ 
ста год дзяў. Най больш каш тоў-
ная част ка фон ду ў га ды Вя лi кай 
Ай чын най бы ла вы ве зе на ў да-
лё кую ра сiй скую Пен зу i вяр ну-
ла ся ў Го мель пас ля за кан чэн ня 
вай ны, у лi пе нi 1945 го да. Ця пер 
фонд бiб лi я тэ кi на лiч вае звыш 
мiль ё на кры нiц iн фар ма цыi на 
роз ных нось бi тах.

На ву ко вы сак ра тар Го мель-
скай аб лас ной унi вер саль най 
бiб лi я тэ кi Юрый Мак сi мен ка 
рас каз вае, што з 1993 го да 
ўста но ва ўсту пi ла ра зам з чы-
та ча мi ў эру iн фар ма цый ных 
тэх на ло гiй. Ме на вi та та му яна 
не толь кi фар мi руе свой фонд з 
да па мо гай элект рон ных рэ сур-
саў, але i са ма iх ства рае. У iх 
лi ку пра ект «Жы вая па мяць Го-
мель шчы ны», вiр ту аль ныя му-
зеi пiсь мен нi каў-зем ля коў: Iва-
на Ша мя кi на, Анд рэя Ма ка ён ка, 
Iва на Ме ле жа, Iва на На ву мен кi i 
Ба ры са Са чан кi.

Сла ву тым вы хад цам з Го-
мель шчы ны бу дзе пры све ча ны i 
му зей, якi ства ра ец ца ця пер ад-
дзе лам края знаў ства ўста но вы. 
Ужо iс нуе не каль кi экс па зi цый, 
у тым лi ку пры све ча ныя дра-
ма тур гу Ва сi лю Тка чо ву, паэ-
там Мi ха сю Баш ла ко ву i Мi ко лу 
Мят лiц ка му, пiсь мен нi кам Iва ну 
На ву мен ку i Ба ры су Са чан ку. 

Сем'i пiсь мен нi каў пе рад алi ў 
аб лас ную бiб лi я тэ ку кнiж ныя 
ка лек цыi, ру ка пi сы i аса бiс тыя 
рэ чы, якiя на ле жа лi лю дзям, 
чые iм ёны вя до мыя да лё ка за 
ме жа мi на шай кра i ны. У да лей-
шым пла ну ец ца ства рэн не экс-
па зi цый, пры све ча ных жыц цю i 
твор час цi Iва на Ша мя кi на, Ана-
то ля Гра ча нi ка ва i iн шых вя до-
мых вы хад цаў з Го мель шчы ны.

З 2008 го да пры бiб лi я тэ цы — 
адзi най з аб лас ных — iс нуе Му-
зей рэд кай кнi гi. Яго асно ву скла-
лi рэд кiя i каш тоў ныя вы дан нi з 
фон даў: кнiж ная ка лек цыя кня-
зёў Па ске вi чаў, збор мi нi я цюр-

ных вы дан няў, кнiж ныя за клад кi, 
фо та здым кi, ка лен да ры…

«Бiб лi я па на ра ма» — унi каль-
ны пра ект, парт нё ра мi яко га на 
пра ця гу дзе ся цi га доў з'яў ля юц-
ца аб лас ная бiб лi я тэ ка i тэ ле ра-
дыё кам па нiя «Го мель». Аў та ры 
што тыд нё ва га 20-хвi лiн на га ра-
дыё ча со пi са — су пра цоў нi кi ад-
дзе ла бiб лi я тэ каз наў ства — зна-
ё мяць слу ха чоў з пра фе сi яй, з 

га ра чы мi бiб лi я тэч ны мi на вi на мi, 
iмк нуц ца раз бу рыць стэ рэа ты пы 
пра тое, што бiб лi я тэ ка — толь кi 
мес ца, «дзе вы да юць кнiж кi».

Амаль пят нац цаць га доў iс нуе 
лi та ра тур ны тэ атр «Гра кi» — так-

са ма адзi ны ў рэс пуб лi цы тэ атр 
пры бiб лi я тэ цы. Ён слу жыць па-
пу ля ры за цыi леп шых узо раў су-
свет най лi та ра ту ры i аб' яд ноў вае 
су пра цоў нi каў бiб лi я тэ кi — ак-
цё раў-ама та раў па су мя шчаль-
нiц тве. Пяць га доў, як ра шэн нем 
ка ле гii Мi нiс тэр ства куль ту ры Бе-
ла ру сi тэ ат ру «Гра кi» пры свое на 
зван не «на род ны ама тар скi».

А два га ды та му пры аб лас-
ной бiб лi я тэ цы пад эгi дай Мiж-
на род на га са ю за лi та ра та раў i 
дзея чаў мас тац тваў быў ство ра-
ны арт-клуб «Пры знан не» для 
твор чых лю дзей Го мель шчы ны. 
У яго рам ках пра хо дзяць мас-
тац кiя вы ста вы, прэ зен та цыi, 
кан цэр ты, ак цыi, рэа лi зу юц ца 
знач ныя са цы яль на-куль тур ныя 
пра ек ты. Да рэ чы, Го мель ская 
аб лас ная бiб лi я тэ ка на роў нi з 
На цы я наль най бiб лi я тэ кай Бе ла-
ру сi пра да стаў ляе свае па мяш-
кан нi пра фе сiй ным мас та кам.

У па да ру нак бiб лi я тэ цы 
ўдзяч ныя чы та чы, ся род якiх 
шмат вя до мых на Го мель-
шчы не лю дзей, пры нес лi кнi гi. 
Ся род iх — рэ прынт нае вы-
дан не «Ге не рал-фельд мар шал 
князь Па ске вiч. Яго жыц цё i 
дзей насць» А. П. Шчар ба та ва 
(у 9 та мах), вы пу шча нае Санкт-
Пе цяр бург скiм вы да вец твам 
«Аль фа рэт» — ад iмя стар шы-
нi Го мель ска га абл вы кан ка ма 
Ула дзi мi ра Двор нi ка.

Iры на АСТАШ КЕ ВIЧ.
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Гэ та пер шы ў жыц ці спуск для дзя цей, што пры бы лі на ля чэн не 
з усіх кут коў Бе ла ру сі. Хлоп чы кі і дзяў чын кі з Іва на ва і Клі ма ві чаў, 
Мін ска і Кры ча ва… Дзе ці спус ка юц ца ў пад зем нае ад дзя лен не ў 
скла дзе ар га ні за ва ных груп у су пра ва джэн ні ме ды цын скіх ра бот ні-
каў, вы ха валь ні каў, гор на га май стра. Дзве хві лі ны ў вя лі кім ліф це — і 
мы на глы бі ні больш за 400 мет раў. Да рэ чы, у шах ту пус ка юць вы-
ключ на тых, ка му ўжо споў ні ла ся дзе сяць га доў — гэ та га па тра буе 
тэх ні ка бяс пе кі.

З дзе вя ці га дзін ра ні цы да паў дня мож на не толь кі ад па чыць у спе-
цы яль ных па ла тах (на прык лад, па ля жаць, па чы таць кніж ку ці прос та 
па спаць), але і ве се ла ды з ка рыс цю пра вес ці час. На прык лад, за-
няц ца ды халь най гім нас ты кай, згу ляць у тэ ніс і бад бін тон, бас кет бол 
і фут бол. І яшчэ па ды хаць на сы ча ным ка рыс ным па вет рам.

Гру пы вы ключ на з дзя цей ста лі пры маць у баль ні цы толь кі з 
па чат ку гэ та га го да, ка лі да ад дзя лен ня да лу чы лі бы лы дзі ця чы 
азда раў лен чы цэнтр «Зя лё ны бор». Амаль за год увесь комп лекс 
азда раў лен ня прай шлі ка ля 1200 дзя цей.

Але па пра віць зда роўе і ад па чыць сю ды пры яз джа юць не толь кі 
дзе ці, але і да рос лыя з Бе ла ру сі, бліз ка га і да лё ка га за меж жа.

Ма ры на БЕ ГУН КО ВА, фо та аў та ра.
Мін ская воб ласць.

ЧА РОЎ НАЯ ФЛЕЙ ТА 
Ра ней я не звяр таў ува гі на тое, якія 

наз вы да юць вы твор цы сва ім га рэл-
кам ды ві нам. А да рэм на: там столь кі 
ці ка вых слоў…

Адзі нае — ці да мес ца яны? Ёсць, 
на прык лад, га рэл ка «Су во раў». А 
пал ка во дзец, між ін шым, быў ас кет, 
вёў (як ця пер ска за лі б) зда ро вы лад 
жыц ця…

Ней кай д'я баль шчы най па вя вае 
ад на зваў «Змо ва ма на хаў», «Чор ны 
зна хар»…

І на ад ва рот — му сіць, цяж ка ўстры-
мац ца, не ку піць, не па каш та ваць ві на 
з наз вай «Ду шэў нае», «Ме ло дыі ле-
та», «Ра зы на чка»?

А з «Ча роў най флей тай» у нас і на-
огул гіс то рыя вый шла.

За пра сі лі мя не на юбі лей да зна ё-
май. Яна — му зы ка. І доч кі ў яе так-
са ма з вы шэй шай му зыч най аду ка-
цы яй: ад на на скрып цы іг рае ў вель мі 
вя до мым ар кест ры, дру гая, як не ка лі 
і ма ці, вы кла дае ў му зыч най шко ле. 
Да рос лыя дзеў кі, ся мей ныя: здоль-
нас ці да му зы кі ўжо і дзе цям сва ім 
пе рад алі…

Ва кол гэ та га ў асноў ным кру ці лі ся 
раз мо вы за свя точ ным ста лом, гу ча-
лі тос ты. Адзін з пра моў цаў дык так 

і ска заў, што з юбі ляр кі, з гас па ды-
ні, маў ляў, па ча ла ся цэ лая ды нас тыя 
твор чых лю дзей… А ка лі б да му зы кі 
да чы нен не меў і гас па дар, то ў сям'і 
на ват кам па зі тар мог бы з'я віц ца!..

— А дзя ду ля да чы нен не мае, — 
пе ра пы ні ла пра моў цу ад на з уну-
чак.

— Гэ та ж якое? — на сця ро жы лі ся 
гос ці, доб ра ве да ю чы, што та му слон 
на ву ха на сту піў (а, мо жа, на ват на 
два).

— А ён «Ча роў ную флей ту» ў ру кі 
час та бя рэ, — за ўва жы ла дзі ця. — Ві-
но так на зы ва ец ца…

Пас ля гэт ка га ар гу мен та гос ці, вя-
до ма ж, рас смя я лі ся! А по тым — не 
маг лі не зга дзіц ца, не пры знаць, што 
дзі ця ж мае ра цыю: пры чы ніў ся дзед 
да му зыч най ды нас тыі! Пры тым вель-
мі іс тот на!..

А я та ды па ду маў яшчэ, што трэ ба 
ад даць на леж нае і на шым вы твор цам-
ві на ро бам. Яны, трэ ба ра зу мець, ста-
ра юц ца нес ці ў на род вы со кае мас-
тац тва. «Ча роў ная флей та» — гэ та ж 
опе ра ге ні яль на га Мо цар та.

Вось толь кі ці чуў яе хто з вы пі-
вох?

Ва ле рый ГАЎ РЫШ, 
г. Ча ву сы.

ПА КУ РЫ ЛІ 
…Да вя сел ля рых та ва лі ся ўсе і за-

га дзя. Най больш, вя до ма ж, ма ла дыя, 
іх баць кі, іх друж кі. А на пя рэ дад ні і 
больш да лё кая рад ня пад клю чы ла ся. 
Пры нам сі, дзядзь ка Ана толь з пля-
мен ні кам Ва ле рам ня вес ту з ша фер-
кай у са лон па вез лі — пры га жосць 
на во дзіць, пры чос кі ра біць. Ду ма лі, 
гэ та ж ня доў га. У ма шы не за ста лі ся 
ча каць.

На ся дзе лі ся, бед ныя… На га ва ры-
лі ся, на ку ры лі ся — дзяў чат ня ма…

Цы га рэ ты скон чы лі ся… Піць за ха-
це ла ся…

Пля мен нік, як ча ла век ма ла дзей-
шы, збе гаў да блі жэй ша га гаст ра-
но ма: ку піў на піт ку, ку ра ва (яшчэ і ў 
за пас, каб по тым не «стра ляць» на 
вя сел лі…), но вую за паль ніч ку…

Зноў па се лі ў ма шы не, зноў раз-
маў ля лі…

І вось, на рэш це, ад чы ня юц ца дзве-
ры та го са ло на, па вай (хма ра чос на 
га ла ве) вы хо дзіць ма ла дая, ша фер ка 
за ёй…

Муж чы ны — як не па мле лі!
— Бач ты! Мо гуць жа лю дзі! — з 

за хап лен нем пра мо віў адзін.
— Як ва ро на пас ля бой кі — пя ро 

ту ды, пя ро сю ды, — вы дых нуў дру гі.
Але ж ка ва ле ры яны — ад чы ні лі 

пе рад да ма мі дзвер цы, уса дзі лі.
— Мо жа, «Тар ху на» вы п'е це? — як 

са праўд ны джэнтль мен пра па на ваў 
Ва ле рык.

— Не, да вай лепш за ку рым, — пра-
па на ва лі дзеў кі (му сіць, па ду ма лі, што 
по тым, на вя сел лі, на ва чах у но вай 
рад ні ня ём ка бу дзе).

Ана толь — ад сло ва: па вяр нуў ся, 
каб даць пры ку рыць, па між ся дзен ня-
мі пра цяг нуў да іх ру ку з но вай за паль-
ніч кай. Ма ла дая, тры ма ю чы ў паль цах 
доў гую цы га рэт ку, схі лі ла га ла ву, за-
паль ні ца шчоўк ну ла і…

Ужо по тым сця мі лі: агонь, ві даць, 
уз мац ніў ся па ра мі ла ку для ва ла соў 
(ім быў за поў не ны ўвесь са лон) і тут 
жа пе ра кі нуў ся… на пры чос ку.

Што ра біць, Ана толь не ве даў, а 
вось Ва ле рык, дзя ка ваць Бо гу, не раз-
гу біў ся. Го лы мі ру ка мі ён сціс нуў той 
хма ра чос, спра бу ю чы «лік ві да ваць 
уз га ран не», а ка лі гэ та не ўда ло ся, 
сха піў бу тэль ку з «Тар ху нам» і… лі нуў 
на га ла ву ня вес ты.

Са лод кая зя лё ная вад касць па плы-
ла па ва ла сах, па тва ры, па пля чах…

Як пас ля гэ та га «ду ша» вы гля да ла 
ня вес та, мож на толь кі ўя віць…

Але ж па ні ка ваць ды пла каць ёй не 
вы па да ла. Ча ты ры ма біль ні кі ша ле лі 
ўжо ад зван коў: «Дзе вы за тры ма лі ся? 
Што зда ры ла ся?». А та му, вы піў шы 
рэшт кі на піт ку, ма ла дая (не зры ваць 
жа вя сел ле!) яшчэ раз па да ла ся ў са-
лон пры га жос ці.

…Праз га дзі ну-дру гую, вы тар га-
ваў шы ў дру жак ня вес ту, ма ла ды, 
ка жуць, доў га раз гля даў яе (і на ват 
аб мац ваў), быц цам не па зна ваў: яна, 
не яна?..

Але ж гэ та не так ці ка ва. Ку ды 
ці ка вей, што пас ля вя сел ля ку рыць 
ма ла дыя су жэн цы кі ну лі — пры чым 
ра зам.

Ра і са ВА СІ ЛЁ ВА, 
г. Го мель.

ЯК ПРЫ ЕХАЎ АД ЯЕ…
Быў час — пры Хру шчо ве ад мя ні лі 

мно гія па да ткі, кал гас ні кі (ну на рэш-
це!) ста лі атрым лі ваць гро шы, неш та 
куп ляць. Спа чат ку, вя до ма ж, са мае 
не аб ход нае, а там, гля дзіш, і да «ліш-
ня га» чар га па ды шла: нех та пры дбаў 
ве ла сі пед, нех та — ра дыё лу… «Ба га-
ты ры», — ка за лі вяс коў цы пра гэ тых 
лю дзей. І праз паў зу час ця ком да да-
ва лі: гля дзі це, маў ляў, а то бу дзе і вам, 
як Ахрэ му…

Стаў я да пыт вац ца: хто ж та кі Ах-
рэм? І вось што па чуў…

Жыў той ча ла ве ча ўдва іх з жон кай, 
не піў, пра ца ваў, што той вол, — збі-
раў гро шы, куп ляў зям лю, меў моц ную 
гас па дар ку. У тым лі ку — жа раб ца 
ду жа рэд кай па ро ды…

А да яго — та ран тас на ры со рах, 
раз ма ля ва ны ў чор нае з чыр во-
ным…

І збруя ад мыс ло вая ме ла ся: мед-
ныя бляш кі на ёй гас па дар да бляс ку 
крэй дай да во дзіў — пе рад кож ным 
вы ез дам…

Ін шы мі сло ва мі, га рэ лі во чы ў вяс-
коў цаў! Шмат хто пра пыт ваў — ха цеў 
пе ра ку піць та го жа раб ца. На ват доб-
рыя гро шы Ахрэ му да ва лі, але ён не 
браў…

А тут — рэ ва лю цыя, баль ша ві кі: 
пры еха лі яны аж з Пі це ра, ста лі схо ды 
збі раць, ства раць кам бе ды (ка мі тэ ты 
бед на ты). Ад ра зу ж пы тан не: «А хто 
стар шы нёй?..» — «Ну вя до ма ж, — 
ад каз пры ез джых, — нех та з бяд ней-
шых»…

Лю дзі тут жа да Арын кі па вяр-
ну лі ся: хат ка ў яе са мая ма лень кая 
(дзве ры ў вы шы ню — кры ху больш за 
метр бы лі, пад ло гі ні я кай). А дзя цей 
аж чац вё ра! Праў да, ад ка го — не ма-
ве да ма… Бо яна па ха тах ха дзі ла — 
ка му жа ла, ка му пра ла, ка му буль бу 
ка па ла. А там, гля дзіш, і дзі цят ка да-
моў пры ня се…

Ка ра цей, Арын ку сме хам у на чаль-
ства вы бра лі. Толь кі вось на ступ ствы 
ад гэ та га не вя сё лыя бы лі… Праз ней кі 
час на кам бе даў скі з'езд яна са бра ла-
ся (за га да лі пры ехаць) — у Ор шу, за 
40 вёрст. Зна чыць, трэ ба на ка ні… На 
якім? Ну вя до ма ж — на са мым най-
леп шым, на Ахрэ ма вым.

А ён, трэ ба ска заць, му жык з го-
на рам быў: не кож на му ру ку па да ваў, 
не з кож ным раз мо ву мог вес ці. А ўжо 
ка лі ішоў па ву лі цы і на су страч Арын-

ка — ка за лі, і на огул збоч ваў, у чу жыя 
два ры сі гаў, каб не ба чыць яе ды каб 
не ві тац ца…

Тут жа вы хо дзіць, што з ёю ўдва іх 
трэ ба ехаць… Ды каб толь кі! А то ж 
за ра міз ні ка быць… У ка го?! У гэ тай 
га ло ты?!

Ад нак ні дзе ж ён не дзеў ся — па-
ехаў.

Дні праз тры — вяр нуў ся: схуд не-
лы, счар не лы. У два ры рас прог свай го 
жа рэб чы ка і ад ра зу да су се да пай шоў. 
Пы тае ў та го:

— Га рэл ка ёсць?
Той шчы ра, як на ду ху:
— Учо ра «на ціс нуў». Ёсць з вяд-

ро…
— То пры нось — жа раб ца ад дам.
Су сед аж ву шам не па ве рыў! Але 

«вяд ро» з пад пол ля да стаў: па нёс — і 
са ма гон ку, і гро шы, усе, што ў ха це 
бы лі.

Але ж Ахрэм з яго ні ка пей кі не 
ўзяў — з рук у ру кі пе ра даў жа раб ца, 
вы нес збрую. Шклян ку га рэл кі на ліў 
су се ду, квар ту* за чарп нуў са бе. Вы-
піў… За пла каў… Ска заў:

— Гань ба якая… Мне, гас па да ру, 
та кую га ло ту ва зіць прый шло ся… На 
сва ім ка ні… На сва ім ваз ку!

Пай шоў у гум но — за аглоб лі вы-
цяг нуў брыч ку.

Спа чат ку сек яе (і чэр паў з та го вяд-
ра), по тым — аб ліў га зай і за па ліў.

— Гэ та ж гань ба, гань ба якая! — 
пла каў. І ўсё пры га вор ваў: — Не пе-
ра жы ву, да лі бог!..

І… не пе ра жыў: ні ко га не слу хаў — 
дзень пры дні піў, ні чо га не еў і па-
мёр.

Уда ва яго пра да ла по тым ха ту 
і не ку ды з'е ха ла. А вось на шчад кі 

Арын кі ў той мяс цо вас ці і да гэ туль 
жы вуць.

Л. КА РОТ КІН, 
в. Вя рэнь кі, Па стаў скі ра ён. 

ГЛУ ХІ НЕ ДА ЧУЕ…
Ня даў на ў ма ёй жон кі юбі лей быў. У 

до ме з са ма га ран ку тэ ле фон не змаў-
каў: він ша ва лі род ныя, зна ё мыя…

По тым на пра цы «пра цэс» па чаў ся. 
А ўжо ве ча рам і сва ты аб' яві лі ся: спа-
чат ку свац ця па він ша ва ла, а по тым і 
сват. Яго па жа дан не («Каб шмат муж-
чын і па та ем на ўзды ха лі ўслед і не да-
рэм на!») — жон цы най больш спа да-
ба ла ся. Шка да ва ла, што не за пі са ла, 
што дак лад на не за пом ні ла — толь кі 
сэнс…

На заўт ра на пра цу яго па нес ла, 
су пра цоў ні цам па хва лі ла ся: маў ляў, 
сват па жа даў, каб усе муж чы ны ўзды-
ха лі, гле дзя чы ёй услед…

— Абы-што ляп нуў, — пры зна ла 
ад на з су пра цоў ніц.

— Ды як ён мог та кое казаць?! — 
абу ры ла ся дру гая.

Ка ра цей, не спа да ба ла ся жан чы-
нам па жа дан не. Жон ка ж — на ад ва-
рот — тыя сло вы на ват на па пе ру «па-
кла ла», каб не за быц ца. А да лей…

Ней кім чы нам цы дул ка з рад ком 
тра пі ла на во чы су пра цоў ні цы (ад ной з 
тых, што та ды абу ра ла ся). Гля ну ла яна 
ў яе і ад сме ху аж на стол ляг ла! Да 
слёз ра га та ла, сло ва ска заць не маг-
ла… Толь кі по тым, ужо на смя яў шы ся, 
гле дзя чы ў па пер ку, пра чы та ла:

— Дык тут жа на пі са на, каб усе 
муж чы ны ўзды ха лі, гле дзя чы ўслед… 
А мне па чу ла ся: па зды ха лі…

Праў ду ка жуць: глу хі не да чуе, дык 
хоць пры ду мае. Доб ра, што на смех…

Іван КУР СЕ ВІЧ, 
в. Су бот ні кі, Іў еў скі ра ён.

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

* Квар та — даў ней шая ме ра вад кіх і сып кіх 
рэ чы ваў, роў ная чац вёр тай част цы гар ца або 
0,70577 літ ра.

Са ля ная 
сім фо нія 
Са лі гор ска
Ана ла гаў гэ та га бе ла рус ка га цу ду
ў све це ня ма: су месь чыр во най і бе лай со лі 
не толь кі за ва рож вае сва ёй пры га жос цю, 
але і да па ма гае пры хва ро бах, асаб лі ва 
пры астмах і алер гі ях.

У Рэс пуб лі кан скай баль ні цы спе ле а ло гіі, што ў Са лі гор ску, 
са мае не звы чай нае — гэ та пад зем нае ад дзя лен не спе ле а ля-
чэн ня. Са ля ныя шах ты скла да юц ца з асноў ных і да па мож ных 
гор ных вы ра ба так, дзе сён ня зна хо дзіц ца са праўд ная су час-
ная ля чэб ні ца.

ТУТ НЕ ТОЛЬ КI
«КНIЖ КI ВЫ ДА ЮЦЬ»

«ДА РА ВАН НЕ» —
НА МО ВАХ ПА РА ЗУ МЕН НЯ

У вы да вец кім до ме «Звяз да» вый шла кні га Але ны Бра ва ад ра-
зу на трох мо вах — бе ла рус кай, рус кай і ня мец кай. А ня даў на 
прай шла прэ зен та цыя гэ та га па-свой му ўні каль на га вы дан ня 
ў Ба ры са ве.

Чы та чы вя до май бе ла рус кай пісь мен ні цы Але ны Бра ва са бра лі ся 
ў Ба ры саў скай цэнт раль най ра ён най біб лі я тэ цы імя І.Х. Ка ла дзе е ва. 
Ся род ар га ні за та раў прэ зен та цыі — і вы да вец кі дом «Звяз да». Су стрэ-
чы ў біб лі я тэ цы па пя рэд ні ча ла аў то граф-се сія аў та ркі ў ба ры саў скай 
кні гар ні «Бел кні гі».

Вар та на га даць, што ўпер шы ню апо весць на дру ка ваў ча со піс «Ма-
ла досць» на мо ве ары гі на ла — па-бе ла рус ку. За тым — пуб лі ка цыя ў 
пе ра кла дзе на рус кую мо ву ў ча со пі се «Сибирские огни». Пе ра клад-
чы кам вы сту пі ла са ма Але на Бра ва. Між на род ная Аса цы я цыя пісь мен-
ні каў-ба та ліс таў і ма ры ніс таў (Ра сій ская Фе дэ ра цыя) ад зна чы ла бе ла-
рус кую аў та рку ме да лём імя Кан стан ці на Сі ма на ва. На ня мец кую мо ву 
апо весць пе рак лаў Анд рэ Бём. Ён яшчэ вя до мы і як лі та ра ту раз наў ца, 
да след чык бе ла рус кай лі та ра ту ры. І вось кніж нае вы дан не — да рэ чы, 
на кла дам 1418 эк зэмп ля раў. На га да ем: як раз столь кі дзён доў жы ла ся 
Вя лі кая Ай чын ная... Мас тац кае афарм лен не вы ка наў вя до мы бе ла рус кі 
гра фік Рус лан Най дзен. Вось што рас каз вае пра свой твор са ма пісь-
мен ні ца: «Апо весць — хут чэй не пра вай ну, а пра не ча ка нае рэ ха вай ны 
ў су час ным жыц ці, пра важ насць за ха ван ня гіс та рыч най па мя ці на шай 
су ай чын ні цы, на шай су час ні цы. Тра піў шы ў ня прос тую жыц цё вую сі ту-
а цыю, ге ра і ня апо вес ці вы рас ла ду хоў на, ста ла ча ла ве кам доб ра га і 
шчы ра га, спа гад лі ва га сэр ца, якое мо жа спа чу ваць і да ра ваць. А хі ба 
гэ та не са мае важ нае ў па кут лі вым і тра ге дый ным све це?!.»

Твор часць Але ны Бра ва на бы вае ўсё но вых і но вых пры хіль ні каў. 
Між ін шым, «Да ра ван не» — ужо дру гая кні га ба ры саў скай пісь мен ні цы, 
якая вы хо дзіць у вы да вец кім до ме «Звяз да».

Мі ко ла БЕР ЛЕЖ.

Вя лі кая Ай чын ная:
юбі леі ра ша ю чых біт ваў 

У Маск ве прай шла між на род ная ва ен на-гіс та рыч ная 
кан фе рэн цыя «70-год дзе ра ша ю чых біт ваў, якія змя-
ні лі ход Вя лі кай Ай чын най вай ны». Бе ла русь прад-
стаў ляў вя до мы ва ен ны гіс то рык, пісь мен нік Ба рыс 
Да лга то віч.

До сыць сур' ёз ны мі ўдзель ні ка мі вы зна чы ла ся гэ тая кан фе-
рэн цыя. Удзел у ёй пры ма лі ва ен ныя ву чо ныя Ра сіі, Бе ла ру сі, 
Укра і ны, Ка зах ста на, Та джы кі ста на; усе, ка му да ра гая Вя лі-
кая Пе ра мо га над ня мец кім фа шыз мам. Вар та на зваць ім ёны 
прэ зі дэн та Ака дэ міі ва ен ных на вук ге не ра ла ар міі М. Га рэ е ва, 
за слу жа на га дзея ча на ву кі Ра сій скай Фе дэ ра цыі І. Да ні лен кі, 
на чаль ні ка Цэнт раль на га ар хі ва МА РФ І. Пер мя ко ва, ге-
не рал-пал коў ні ка В. Ба ра на ва, за гад чы ка На цы я наль на га 
ва ен на-гіс та рыч на га му зея Укра і ны В. Та ран ца… Кан ды дат 
гіс та рыч ных на вук пад пал коў нік у ад стаў цы Б. Да лга то віч 
вы сту піў з дак ла дам «Па ча так вы зва лен ня Бе ла ру сі (во сень 
1943-га — вяс на 1944 г.)». Вы ступ лен не бе ла рус ка га гіс то-
ры ка вы клі ка ла вялікую цікавасць. Мас коў скія да след чы кі 
Вя лі кай Ай чын ннай вай ны вы сту пі лі ін цы я та ра мі пра вя дзен ня 
на ву ко вай кан фе рэн цыі, пры све ча най 70-год дзю вы зва лен ня 
Бе ла ру сі ад ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў. Ба рыс Да лга то-
віч звяр нуў ува гу на мно гія бе лыя пля мы ў гіс то рыі вай ны, на 
тое, што гра мад скасць за бы ла ся на шэ раг яск ра вых фак таў, 
па дзей, якія вя лі да Вя лі кай Пе ра мо гі. Напрыклад, амаль ні дзе 
не згад ва ец ца ўдзел у вы зва лен ні Бе ла ру сі (Ві цеб шчы ны, у 
пры ват нас ці) 2-га Пры бал тый ска га фрон ту. Наш зям ляк рас-
ка заў на кан фе рэн цыі, ім ёна мі якіх вай скоў цаў — ура джэн цаў 
Бе ла ру сі на зва ны мас коў скія ву лі цы.

Катусь ЛАДУЦЬКА.

Ві цеб ска му аб лас но му края знаў ча му 
му зею споў ні ла ся 95 га доў. Але насам-
рэч ён знач на ста рэй шы: у 1868 го дзе 
пер шы му зей у Ві цеб ску за пра ца ваў 
пры гу берн скім ста тыс тыч ным ка мі-
тэ це.
— Наш му зей быў за сна ва ны 12 ліс та па да 

1918 го да за га дам Ві цеб ска га гу берн ска га 
ад дзе ла на род най асве ты. Ад кры ты для на-
вед валь ні каў у маі 1919 го да — у бу дын ку бы-
лой ду хоў най се мі на рыі. Во сен ню 1924 го да 
Саў нар ка мам БССР бы ла пры ня та па ста но ва 
аб ства рэн ні Ві цеб ска га ад дзя лен ня Бе ла-
рус ка га дзяр жаў на га му зея, які раз мяс ціў ся 
ў бу дын ку бы лой га рад ской ра ту шы, — рас-
ка за лі ў му зей най уста но ве.

Ці ка ва, што аб лас ны края знаў чы му зей за 
доў гія га ды свай го іс на ван ня яшчэ шмат ра зоў 

мя няў наз вы. На прык лад, у  кан цы 1920-х — 
па чат ку 1930-х га доў га ра джа не і гос ці го ра-
да на вед ва лі «Ві цеб скі куль тур на-гіс та рыч ны 
му зей», по тым — «Ві цеб скі са цы яль на-гіс та-
рыч ны му зей»… А ця пе раш нюю наз ву му зей 
атры маў толь кі ў па чат ку 1950-х га доў.

У мас тац кім му зеі, які ўва хо дзіць у склад 
Ві цеб ска га аб лас но га края знаў ча га, ёсць 
ары гі на лы па лот наў вя до мых на ўвесь свет 
май строў: Рэ пі на, Ле ві та на, Шыш кі на, Хруц-
ка га. Го нар гэ та га му зея — ка лек цыя ра бот 
Пэ на, пер ша га на стаў ні ка Ша га ла.

Ся дзі ба Рэ пі на, што пад Ві цеб скам, — гэ та 
фі лі ял му зея-юбі ля ра. Мас так Ілья Яфі ма віч 
Рэ пін на пра ця гу 1892–1902 гг. пра во дзіў лет нія 

се зо ны ў ма ёнт ку «Здраў нё ва». І Лі та ра тур ны 
му зей, і Му зей пры ват ных ка лек цый ува хо-
дзяць у склад края знаў ча га. На жаль, бу дын кі, 
дзе ра ней раз мя шча лі ся экс па зі цыі двух вы-
шэй зга да ных му зе яў, сён ня не пра цу юць.

У края знаў чым пра вод зяц ца на ву ко-
ва-прак тыч ныя кан фе рэн цыі, прэ зен та цыі. 
На доў га за пом ніц ца га ра джа нам і баль. А 
пад час між на род на га фес ты ва лю мас тац-
тваў «Сла вян скі ба зар у Ві цеб ску» ў ра ту шы 
ў рам ках фэс ту тра ды цый на ад кры ва юц ца 
вы ста вы. І са мыя зна ка мі тыя твор цы лі чаць 
за го нар «вы ста віц ца» ме на ві та ў гэ тым пры-
го жым бу дын ку.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

У МУ ЗЕЯ — ЮБІ ЛЕЙ
� СПЕЦИАЛИСТЫ (с опытом работы):

• главный инженер, 
 главный бухгалтер УП ЖЭС № 13 
 (ул. Нововиленская, 6)

• мастер УП ЖЭС 27 (ул. Орловская, 24) 
  УП ЖЭС 38 (ул. Сторожевская, 8)

• начальник производственного отдела
• начальник отдела благоустройства 
 (на период д/о)

• мастер ремонтного участка
• инженер-энергетик
• паспортист РСЦ2 (пр. Победителей, 83)

Возможен карьерный рост!

УП «ЖРЭО Центрального района г. Минска» НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
� РАБОЧИЕ:

• трактористы
• водитель автобуса
• водитель погрузчика
• наладчик КИП и А
• слесарь-сантехник 
 УП ЖЭС
• кровельщик по металли-
 ческим кровлям УП ЖЭС

• маляр УП ЖЭС 
 (Требования 3-4 разряд)

• электромонтер УП ЖЭС 
 (Требования 3-4 разряд)

• оператор ПЭВМ 
 диспетчерской службы
• оператор ПЭВМ РСЦ2 
 (пр. Победителей, 83)

• рабочие по комплексной
 уборке УП ЖЭС

УНП 100055817

Обращаться по адресу:

Дружный 
и доброжелательный 
коллектив! 

Будем рады всем!

Возможно обучение и повышение квалификации 
по указанным профессиям на производстве

СВОЕВРЕМЕННАЯ з/плата! ПОЛНЫЙ СОЦ. ПАКЕТ 
(оказание мат. помощи к отпуску, выделение путевок 
на оздоровление, постановка на квартирный учет нуждающихся)!

г. Минск, ул. Комсомольская, 20А. 
(8017) 327 67 52.Тел.

Да па мо га — по бачДа па мо га — по бач  �� РО БЯЦЬ ДА БРО РА ЗАМ


