
11 снежня 2019 г.ЖЫЦЦЁ4

Цэнтр эка ла гіч ных ра шэн няў 

пе ра даў ар га ні за цыі ме та ліч ны 

по суд і па су да мы еч ную ма шы ну, 

каб яна маг ла кры ху сэ ка но міць 

на рас хо дах, а так са ма ска ра-

ціць коль касць плас ты ка ва га 

смецця.

Мес ца, дзе бяз до мныя мо гуць 

адзін раз на дзень бяс плат на па-

ес ці, зна хо дзіц ца не да лё ка ад мет-

ро. Ка лісь ці тут быў дзі ця чы са док, 

але даў но не фар ба ва ныя сце ны і 

дзве ры ўжо ма ла пра гэ та на гад-

ва юць. На бу дын ку ня ма спе цы-

яль най шыль ды. Той, ка му трэ ба, 

і так ве дае сю ды да ро гу.

Па кой, дзе ста яць вя лі кія ста-

лы, ужо амаль за поў не ны. Ра зам 

з на мі за хо дзіць яшчэ не каль кі 

ба бу лек з тор ба мі і са дзяц ца по-

бач з ас тат ні мі. Усе ча ка юць абе-

ду. Хтось ці ся дзіць моўч кі, хтосьці 

пра неш та гу та рыць. Ад нак як 

толь кі з'яў ля ец ца ві дэа ка ме ра ці 

фо та апа рат, боль шасць па чы нае 

ха вац ца, асаб лі ва гэ та не па да-

ба ец ца жан чы нам, яны про сяць іх 

не зды маць.

У гэ ты час на кух ні ўві ха ец ца 

Ва ле рый. Сён ня ён га туе кіс лую 

ка пус ту на пер шае і рыс з мя-

сам на дру гое. А за мест кам по-

ту раз лі вае ў шкля нач кі са лод кі 

на пой. Па куль рас клад вае ежу 

ў но выя та лер кі, рас каз вае пра 

сваё жыц цё і пра тое, як апы-

нуў ся тут:

— Прый шоў да гэ та га праз 

ве ру. Зра зу меў, што, на ват ка лі 

та бе дрэн на, трэ ба да па ма гаць 

тым, ка му яшчэ горш. У мя не ў 

жыц ці так са ма ўся кае бы ло, але 

п'ян кі-гу лян кі да даб ра яшчэ ні-

ко га не да вя лі. Я шмат па ез дзіў 

па све це, пра ца ваў у цы ган скай 

су по лцы ў Па доль ску, у роз ных 

рэ лі гій ных рэ абі лі та цый ных цэнт-

рах. Ба чыў, як лю дзі па мі ра юць 

ад сва іх сла бас цяў. Я заў сё ды 

ка жу, што ча ла век сам ня се ад-

каз насць за свае ўчын кі. Ад нак 

па мы ліц ца мо жа кож ны, та му 

шанц вы пра віц ца па ві нен быць 

ва ўсіх. Да та го ж ёсць лю дзі, якія 

прос та апы ну лі ся за лож ні ка мі 

сі ту а цыі, — ка гось ці пад ма ну лі 

сва я кі, ка гось ці «чор ныя ры эл-

та ры». Да нас з кож ным го дам 

пры хо дзіць усё больш ста рых і 

хво рых лю дзей. Не пус ка ем мы 

толь кі п'я ных. Ка лі яны знай шлі 

гро шы на вы піў ку, мо гуць знай-

сці і на ежу. З бяз до мны мі я пра-

цую двац цаць га доў, не па срэд на 

карм лен нем зай ма ю ся чац вёр ты 

год. Я ж ку хар па аду ка цыі.

Двое муж чын рас стаў ля юць та-

лер кі з га ра чай ежай на пад но сы і 

хут ка ня суць іх у па кой. На са мрэч 

ча су не так шмат, хут ка прый дуць 

яшчэ лю дзі, бо ўсіх ад ра зу раз мяс-

ціць не атрым лі ва ец ца. Кор мяць 

бяз до мных тут на пра ця гу дзвюх 

га дзін пяць дзён на ты дзень акра-

мя вы хад ных.

— Сён ня ў нас вель мі доб рая 

па дзея. З гэ та га дня мы пач нём 

ес ці з ме та ліч на га по су ду, каб, 

па-пер шае, утва раць менш плас-

ты ка ва га, а па-дру гое, сэ ка но міць 

гро шы, за якія мы куп ля лі ад на ра-

зо вы по суд. Гэ тыя срод кі мож на 

на кі ра ваць на больш ка рыс ную 

спра ву. На прык лад, на ад наў лен не 

да ку мен таў, — ра ду ец ца Ва ле рый, 

па куль ва лан цё ры рас стаў ля юць 

та лер кі.

— Дзя ку ем Бо гу, што ён па бу-

дзіў вас на та кія дзе ян ні, — ад каз-

вае адзін з муж чын, і яго ад ра зу 

пад трым лі ва юць ас тат нія.

Да рэ чы, бяз до мныя мо гуць 

прый сці сю ды не толь кі па ес ці: за 

га дзі ну да абе да аль бо сам Ва ле-

рый, аль бо за про ша ныя пра па-

вед ні кі вы сту па юць з пра мо вай, 

каб пад тры маць сла бых лю дзей і 

на кі ра ваць аб луд ных.

Ар цё му 47 га доў. Пер шы раз 

на та кі абед ён прый шоў мі ну лым 

ле там. З тых ча соў пра цуе тут ва-

лан цё рам. Пра тое, як апы нуў ся ў 

та кой сі ту а цыі, муж чы на га ва рыць 

не вель мі хо ча. Ад зна чае толь кі, 

што так скла лі ся аб ста ві ны.

— Прос та пры хо дзіць ес ці і сы-

хо дзіць я не мог, та му вы ра шыў 

за стац ца ва лан цё рам. Я ча ла век 

та кі, ка лі мне да па ма га юць, то і я 

да па ма гаю, — рас каз вае Ар цём, 

па куль мые і рас стаў ляе чыс тыя 

та лер кі. — У мя не праб ле мы з да-

ку мен та мі, та му ра бо ту знай сці 

скла да на, ця пер я спра бую іх ад-

на віць. Раб лю ўсё сам, бо так пры-

вык. Жы ву па куль у сяб роў. Пры-

хо джу амаль кож ны дзень, ча сам 

за стаюся дзя жу рыць і на вы хад-

ных. Уся го нас тут чац вё ра ва лан-

цё раў — Ва ле рый стар шы, яшчэ 

не ка то рыя ба бу лі час та за ста юц ца. 

Яны пры бі ра юць са ста лоў, вы но-

сяць смец це, пад мя та юць.

З на ды хо дам зі мы не аб ход-

насць у га ра чай ежы з'яў ля ец ца ў 

боль шай коль кас ці лю дзей. Ле там 

ёсць гры бы, яга ды. Ар цём ад зна-

чае, што шмат хто са бе за раб ляе 

іх про да жам.

У па коі па чы на юць ес ці і ад на-

ча со ва з гэ тым за да ваць пы тан ні 

су пра цоў ні кам Цэнт ра эка ла гіч ных 

ра шэн няў пра тое, ка лі за пра цуе 

дэ па зіт на-за ло га вая сіс тэ ма, па-

чым яна бу дзе пры маць бу тэль-

кі, ча му і ку ды зні ка ла па пя ро вая 

ўпа коў ка.

— Што вы здзіў ля е це ся, яны 

пра ўсё ве да юць. Тут у не ка то рых 

па дзве вы шэй шыя аду ка цыі, — 

ад зна чае Ва ле рый.

У пунк це вы да чы ежы заў сё ды 

па тра бу юц ца пра дук ты (асаб лі ва 

цэ ніц ца са ла, бо яго мож на даць з 

са бой), гас па дар чае мы ла, цёп лыя 

рэ чы (шап кі, ша лі кі, ру ка ві цы і г. д.), 

чыс тая бя ліз на, так са ма спат рэ біц-

ца і по суд, бо шклян кі мо гуць раз-

біц ца, та лер кі і лыж кі — згу біцца. 

І вель мі па трэб ны ва лан цё ры!

— Гэ тай іні цы я ты вай мы ха це-

лі па ка заць, што да па ма гаць не-

скла да на. Кам плект ме та ліч на га 

по су ду каш туе ўся го два руб лі, мы 

за ка ву больш пла цім, — пад крэс-

лі ла су пра цоў ні ца Цэнт ра эка-

ла гіч ных вы ра шэн няў Ма рыя 

СУ МА. — Усе праб ле мы — і са-

цы яль ныя, і эка ла гіч ныя — вель мі 

звя за ныя. Не маг чы ма вы ра шаць 

эка ла гіч ныя пы тан ні і быць абы-

яка вы мі да са цы яль ных.

Абед для пер шых двац ца ці ча-

ла век за кан чва ец ца, лю дзі па чы-

на юць сы хо дзіць. Ва лан цё ры, якія, 

зда ец ца, ні вод на га ра зу не пры-

се лі, на кры ва юць на стол. І праз 

не каль кі хві лін у па коі зноў чу ваць 

стук лы жак.

Ка ця ры на ЦІ ТО ВА.

Фо та Тац ця ны КУЗ НЯ ЦО ВАЙ.

Са цы яль ная пад трым каСа цы яль ная пад трым ка

На шы дзе ціНа шы дзе ці

Мары 
здзяйсняюцца

Дру гі Мін скі аб лас ны фес ты валь твор час ці дзя цей-

інва лі даў «За па лі сваю зор ку» прай шоў у Дзяр жын-

ску. Больш за 200 хлоп чы каў і дзяў чы нак з усіх кут-

коў цэнт раль на га рэ гі ё на па дзя лі лі ся сва ёй твор час-

цю з гас ця мі і ўдзель ні ка мі свя та.

У фае га рад ско га до ма куль ту ры раз гар ну ла ся вы стаў ка 

вы яў лен ча га і дэ ка ра тыў на-пры клад но га мас тац тва. Юныя 

та лен ты прад ста ві лі ўні каль ныя пей заж ныя за ма лёў кі, 

вы шыў ку, фла рыс тыч ныя кар ці ны, ра бо ты з эле мен та мі 

бісерап ля цен ня.

Му зыч ныя і ха рэа гра фіч ныя кам па зі цыі, тэ ат раль ныя 

мі ні я цю ры, чы тан не паэ тыч ных тво раў, раз на стай ная кан-

цэрт ная пра гра ма па ра да ва лі гле да чоў. Але, ба дай, га лоў-

ным тут з'яў ля ец ца не вы ка наў чае май стэр ства ма ла дых 

ар тыс таў, хоць і яно на да во лі вы со кім уз роў ні, а тая ат мас-

фе ра, якую ад чу лі ўсе пры сут ныя ў за ле.

Гас ця мі аб лас но га фес ты ва лю ста лі баць кі, сяб ры, 

педаго гі, кі раў ніц тва воб лас ці і ра ё наў.

— На Мін шчы не сён ня да дзе ны старт ак цыі «На шы дзе-

ці», — ад зна чыў на мес нік стар шы ні Мі набл вы кан ка ма 

Іван МАР КЕ ВІЧ. Ён па дзя ка ваў ар га ні за та рам гэ тай ак-

цыі — га лоў на му ўпраў лен ню па аду ка цыі Мі набл вы кан ка ма 

і ра ён ным вы ка наў чым ка мі тэ там. «Дзе ці — на ша бу ду чы ня, 

а дзе ці з аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі та кія ж адо ра ныя, і 

пе да го гам не аб ход на да па ма гаць рас кры ваць іх та лен т», — 

лі чыць Іван Ста ні сла ва віч.

Фес ты валь «За па лі сваю зор ку» на Дзяр жын шчы не 

стаў тра ды цый ным — пра во дзіц ца сям нац ца ты год за пар. 

А маш таб нае аб лас ное свя та прай шло тут у дру гі раз.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

«Са звы чай ным по су дам ні чо га не па раў на ец ца! Ра ней на лі ваў 

суп у гэ тую плас ты ка вую та лер ку, а яна ўся гну ла ся. Вось і ду-

май, як да нес ці ежу да ча ла ве ка», — ка жа ка ар ды на тар гра мад-

скай ар га ні за цыі «Вод гук» Ва ле рый ЕРАН КЕ ВІЧ. Кож ны буд ні 

дзень муж чы на кор міць абе да мі ў Мін ску ка ля 70 ча ла век, якія 

з роз ных пры чын за ста лі ся без до му і срод каў на пра жы ван не. 

Узім ку, ка лі га ра чае хар ча ван не асаб лі ва не аб ход на, гэ та ліч ба 

па вя ліч ва ец ца ўдвая. Іс нуе та кі пункт вы да чы ежы вы ключ на на 

спон сар скія гро шы. За год толь кі на ад на ра зо вы по суд тра ціц ца 

ка ля 1200 до ла раў, а трэ ба ж яшчэ куп ляць пра дук ты, аплач ваць 

ка му нал ку і да па ма гаць лю дзям ад наў ляць да ку мен ты — та му 

кож ная ка пей ка лі чыц ца.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Да ма лень кіх гас цей з па да рун ка мі 

за ві та лі Дзед Ма роз са Сня гур кай ды 

ка ля доў шчы кі з ка зой. Вы ста вач ная 

за ла цэнт ра твор час ці пе ра тва ры ла ся 

ў скар бон ку доб рых спраў з пес ня мі, 

тан ца мі, ка ра го да мі і ўсмеш ка мі, ка-

жуць ар га ні за та ры свя та.

Што год вы ра бы ма ле чы ўраж ва-

юць якас цю і ары гі наль нас цю вы ка-

нан ня. Больш за 400 най леп шых ра-

бот з усіх ку точ каў Бе ла ру сі тра пі лі на 

вы стаў ку. Вось ім чыць у сан ях, за прэ-

жа ных конь мі з са ла мя ны мі гры ва мі, 

са ма Снеж ная ка ра ле ва. Не па да лёк 

цэ лая ка ляд ная бат лей ка з ке ра міч-

ны мі фі гу ра мі. А кры ху збо чыш — і 

тра піш у вёс ку з царк вой ды дам ка мі 

з лям цу, дзе над ко мі на мі ўзды ма ец-

ца дым з воў ны. По бач са скры няй з 

ёлач ны мі ша ра мі з па п'е-ма шэ, якія 

скла да на ад роз ніць ад шкля ных, пра 

неш та ду ма юць мяк кія ляль кі-сне га-

ві кі.

У ку точ ку пра неш та раз маў ля юць 

па цук у шы коў ным кам зо ле і мыш у 

па лі то і аку ля рах з цес та. Гас па дар лі-

вая мыш у тка ным ка жуш ку вы праў-

ля ец ца ў лес па ел ку, а трыа мы шэй 

з ні так на яр ва юць на ба ла лай цы, 

скрып цы ды гар мо ні ку. А па сце нах — 

га бе ле ны, руч ні кі, вы ці нан кі, тка ныя 

кар ці ны, са ла мя ныя шэ дэў ры. Цес та, 

фа не ра, ба воў на, лён, са ло ма, дрэ ва, 

тка ні на, ніт кі... Зда ец ца, гэ тыя ча раў-

ні кі мо гуць зра біць пры га жосць з ча го 

за ўгод на.

— Мы ўсе ча ка ем на ва год ніх свят, 

ве рым у цу ды, за паль ва ем аг ні на ёл-

ках. У ме жах ак цыі без ува гі не па він на 

за стац ца ні ад но дзі ця ў на шай кра іне. 

І мне ха це ла ся б, каб сён няш няя ат-

мас фе ра пра доў жы ла ся ўсе свя ты і 

пры вя ла нас да ка лей да ско па цу доў-

ных і ка зач ных ме ра пры ем стваў, — 

вы ка заў над зею, він шу ю чы дзя цей і 

да рос лых са свя там, Аляк сандр КАД-

ЛУ БАЙ, на мес нік мі ніст ра аду ка цыі 

і па жа даў ма лым рас ці шчас лі вы мі, 

са ма да стат ко вы мі і да рыць шчас це 

бліз кім і род ным.

Без па да рун каў ад Дзе да Ма ро за, 

які за па ліў сім ва ліч ную ча роў ную ка-

ляд ную зор ку, не за стаў ся ні во дзін 

з ма лень кіх гас цей і ар тыс таў. Тым 

больш што на май стар-кла се кож ны 

зра біў са бе яшчэ на ва год нюю паш-

тоў ку.

Ак цыя «На шы дзе ці» пра цяг нец ца ў 

кра і не да 10 сту дзе ня, а вы стаў ка «Ка-

ляд ная зор ка» бу дзе ра да ваць сва ёй 

раз на стай нас цю да 25 сту дзе ня.

Іры на СІ ДА РОК.

КА ЛІ ЗА ПА ЛІ ЛА СЯ ЗОР КА...
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ЗА МЕСТ АД НА РА ЗО ВА ГА ПО СУ ДУ — 
ПРА ДУК ТЫ І ДА КУ МЕН ТЫ

Ча му бяз до мных лю дзей па ча лі кар міць з ме та ліч ных та ле рак

Ка ар ды на тар гра мад скай ар га ні за цыі «Вод гук» Ва ле рый ЕРАН КЕ ВІЧ.


