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По тым сло нім цы шка-

да ва лі, ча му ўсё так хут ка 

скон чы ла ся, бо ха це ла ся, 

каб свя та пра цяг ва ла ся 

далей.

Гэ та — ска жам так — 

штрых пер шы яму на ўзда-

гон. Ёсць і не каль кі яшчэ.

У го ра дзе да гэ туль не 

бы ло пом ні каў зна ка мі тым 

сло нім цам, та му Льва Са-

пе гу тут га ра джа не ча ка лі 

даў но. І не да рэм на, бо ён 

па-са праўд на му ўпры го жыў 

Сло нім, на даў яму ве лі чы і 

ста ра жыт на сці. А зна чыць, 

пом нік па ві нен стаць свай-

го ро ду ві зі тоў кай, брэн дам 

го ра да — з'я віц ца на паш-

тоў ках, бук ле тах, маг ні ці ках, 

кні гах, знач ках... Твор мас-

тац тва — брон за вая по стаць 

на пло шчы Ле ні на — па ві нен 

клі каць да нас гас цей.

Да рэ чы, за не каль кі ме-

ся цаў да свя та гра мад скія 

ак ты віс ты са бра лі і пе рад а-

лі ў рай вы кан кам под пі сы

пад пра па но вай пе рай ме-

на ваць пло шчу. Маг чы ма, 

у Тэ ат раль ную, бо тут зна-

хо дзіц ца наш драм тэ атр, 

по бач — края знаў чы му зей, 

бу ды нак бан ка 1905 го да,

Свя та-Тро іц кая царк ва і 

г. д. Мо жа вяр нуць пло шчы і 

ста рую на зву, якая была тут 

да 1944 го да, — Ганд лё вая... 

Ад но ві да воч на: пло шча, на 

якой ста іць вя лі кі гет ман Вя-

лі ка га Княст ва Лі тоў ска га, 

не па він на на сіць імя ін ша га 

па лі тыч на га дзея ча з ін шай 

эпо хі.

Штрых трэ ці. У 1980-я 

ў Сло ні ме пра ца ва лі ча ты ры 

кні гар ні, по тым за ста ла ся 

ад на. Ця пер у го ра дзе дзве 

пры ват ныя кніж ныя кра мы, 

а на пя рэ дад ні Дня бе ла рус-

ка га пісь мен ства ў пра вым 

кры ле рай вы кан ка ма ад-

кры ла ся трэ цяя — «Са нет». 

Гас па да ром яе з'яў ля ец ца 

рэс пуб лі кан скае ААТ «Бел-

кні га».

Ін шы мі сло ва мі, па шан-

ца ва ла го ра ду: боль шасць 

рай цэнт раў Бе ла ру сі не ма-

юць ад мыс ло вых кні гар няў, 

а ў Сло ні ме ёсць. Пры чым 

наш «Са нет» — гэ та тое ж, 

што «Све тач» у Мін ску. То-

бок вя лі кая, су час ная кра-

ма, якая па він на не толь кі 

пра да ваць мас тац кую лі-

та ра ту ру, пад руч ні кі, роз-

ныя да па мож ні кі, су ве ні ры, 

але і пра па ган да ваць пра цу 

на шых вы да вец тваў, аў та-

раў... Што, да рэ чы, кра ма і 

ро біць: з дня ад крыц ця тут 

ад бы ло ся ка ля двац ца ці 

прэ зен та цый і су стрэч з 

аў та ра мі, у пла нах — но-

выя су стрэ чы і аў то граф-

се сіі...

Ін шы мі сло ва мі, Сло нім 

заў сё ды быў го ра дам твор-

чай ін тэ лі ген цыі, го ра дам 

тэ ат раль на га і му зыч на-

га мас тац тва. А ў пер шую 

чар гу — го ра дам кні гі. Та му 

ве рыц ца, што ён та кім і за-

ста нец ца для на шчад каў-

сло нім цаў, для гас цей.

Сяр гей Чыг рын,

г. Сло нім.

Па дзеіПа дзеі

«Сло нім заўж ды быў го ра дам кні гі»

Вест кі з мес цаўВест кі з мес цаў

ДЗЯ ЦЕЙ У ШКО ЛУ 
ЗБІ РА ЛІ РА ЗАМ

«І КОЖ НЫ РАЗ 
ГЭ ТА МО РА СМЕ ХУ...»

Соф'ю Аляк се еў ну Юр ке віч з вёс кі Вуль-

ка Це ля хан ская ве дае ўся акру га. І, вя до-

ма ж, не толь кі та му, што дня мі ёй споў ні-

ла ся 90. У та кім вось ша ноў ным уз рос це 

жан чы на мо жа даць фо ру мно гім ма ла-

дым. Ну, па-пер шае, яна да гэ туль тры мае 

ка роў ку, ро біць сваё мас ла, тва рог і прос-

та не ра зу мее, што ў вёс цы мож на іна чай.

Па-дру гое, зу сім ня даў на яна са ма вы ка па ла 

ка ля 20 со так буль бы, што са дзі ла ка ля ха ты. 

Ка жа, што цяж ка бы ло, але ж па ці ху, «у якас ці 

за рад кі», што дзень па гра дач цы і га то ва.

Дзе ці, вя до ма ж, сва ры лі ся на яе, бо шка ду юць 

ма ці. А тая — шка дуе іх: ве дае, як ча сам скла да-

на вы рвац ца з Брэс та, Пін ска, Це ля хан...

Па-трэ цяе, усім сва ім ся мей ні кам (а ў юбі ляр-

кі шас цё ра дзя цей (і ўсе, да рэ чы, з аду ка цы яй), 

9 уну каў і 11 праў ну каў) Соф'я Аляк се еў на ро-

біць па да рун кі — ка лі гра шы ма, ка лі пе чы вам 

з улас най пе чы, ка лі тка ны мі ці вы шы ва ны мі 

руч ні ка мі, ды ва на мі, по сціл ка мі, бо ў ха це ў 

яе ста яць крос ны — са праўд нае ін жы нер нае 

«збу да ван не», за якім зі мо вы мі ве ча ра мі яна 

па-ра ней ша му так спрыт на шчы руе. Унук ня-

даў на ў Мін ску атры маў ква тэ ру, то на ўла зі ны 

з па да рун кам тра пі ла і ба бу ля. Яна ж не каль кі 

га доў та му ад ва жы ла ся і на зу сім да лё кае па да-

рож жа — з'ез дзі ла да бра та ў Арэн бург.

Па-чац вёр тае, знай дзі це ча ла ве ка, які ў 

90 га доў ез дзіць на ро ва ры. А Соф'я Аляк се еў на — 

лёг ка: на прык лад, у Це ля ха ны да сва ёй сяб роў-

кі — тка чы хі Над зеі Іва наў ны Шляж ка. А гэ та не 

так і бліз ка!

Апроч та го жан чы на ка рыс та ец ца ма біль ні-

кам, без аку ля раў чы тае, со чыць за са бой — ва 

ўсім слу жыць пры кла дам для сва ёй сям'і і зем-

ля коў...

У дзень пры го жа га юбі лею ша ноў ную Соф'ю 

Аляк се еў ну па він ша ва лі вы кон ва ю чая аба вяз кі 

стар шы ні сель вы кан ка ма Ак са на Мя лік, стар-

шы ня ве тэ ран скай ар га ні за цыі Свят ла на Крэк, 

стар шы ня пра фка ма ААТ «Це ля ха ны-аг ра» Тац-

ця на Іва но ва.

А дзе ці ў па да ру нак ёй пад рых та ва лі за ла ты 

ме даль з ліч бай 90. Як са май за ла той ма ме!

Да рэ чы, сё ле та па Це ля хан скім сель са ве це 17 

жы ха рам спаў ня ец ца па 90 га доў, а двум — па 95. 

Мяс цо вая ўла да пом ніць пра кож на га са сва іх ша-

ноў ных імя нін ні каў. Ра зам з Соф' яй Аляк се еў най 

Юр ке віч з 90-год дзем па він ша ва лі, на прык лад, і 

Воль гу Сця па наў ну Ла нец з вёс кі Вы га на шчы, якая 

ўсё жыц цё бы ла ста ха наў кай у мяс цо вым кал га се і 

ра зам з му жам вы га да ва ла пя цё ра дзя цей.

Ва лян ці на Боб рык,

г. Іва цэ ві чы.

Ве дай на шых!Ве дай на шых!

МОЖ НА ТРЫ МАЦЬ КА РО ВУ 
І ЕЗ ДЗІЦЬ НА РО ВА РЫ — НА ВАТ У 90!

Мно гія ча сам ду ма юць, ад-

куль бя руц ца анек до ты, хто іх 

пры дум ляе?

Ёсць, ві даць, спе цы я ліс ты, 

але ж, зда ра ец ца, што аў тар — 

са мо жыц цё. Ну вось на прык-

лад.

***
Мае сяб ры — ся мей ная па ра — 

ве ча рам вяр ну лі ся з гас цей. 

Муж моц на за снуў на ка на пе, 

а жон цы рап там зда ло ся, што 

нех та скра бец ца — ле зе да іх 

на ло джыю! Ся род но чы! Яна 

з лож ка і да вай тар ма сіць гас-

па да ра:

— Уста вай!.. Пра чы най ся! 

У нас на ло джыі зло дзей!

— Ска жы яму, што я сплю, — 

у ад каз бурк нуў муж.

***
Ка лі пра ца ва ла ў шко ле, 

не як спы ні ла стар ша клас ні ка, 

жар там ска за ла:

— Ва ле ра, неш та я ця бе то з 

ад ной дзяў чын кай уба чу, то з дру-

гой... Хто ж да ма твай го сэр ца?

— Дык вы ж са мі на ўро ку 

бія ло гіі ка за лі, што сэр ца ў ча-

ла ве ка з ча ты рох ка мер.

***
Не як ра ні цой на стой лі ва зві-

ніць тэ ле фон. Зды маю слу хаў ку.

— Ван да, гэ та ты? — пы та-

ец ца нех та.

— Не, я не Ван да, — ад каз-

ваю.

— Кінь пры дур вац ца! Я ж 

доб ра чую, што гэ та ты... Пры-
ха вай там маю шап ку, а то я ў 
ця бе ўчо ра за быў ся...

Праз не каль кі хві лін зноў 

зва нок.

— Ван да, ка ра вул! — да но-

сіц ца з та го кан ца про ва ду. — 

Я толь кі ця пер уба чыў, што на-

д зеў пін жак твай го Пе ці... Што 

ра біць?

На жаль, да па маг чы гэ тым 

ня ўда члі вым ка хан кам я ні чым 

не маг ла — та ды. Гэ та ця пер 

на ма біль ным «ад біў ся б» ну-

мар тэ ле фо на, мож на бы ло б 

пе ра зва ніць...

А вось доб ра гэ та ці дрэн на, 

хай кож ны ду мае сам.

З. М. На во ен ка,

г. п. Пад свіл ле,

Глы боц кі ра ён.

Ві даць, не па мы лю ся, ка лі ска жу, што Дзень бе ла-

рус ка га пісь мен ства прай шоў на са мым вы со кім 

уз роў ні і што ні чо га па доб на га го рад не ба чыў за 

ўсю сваю гіс то рыю! Свя та, быц цам што дзён нае 

жыц цё з вя лі кі мі ганд лем, му зы кай, вы ста ва мі, су-

ве ні ра мі, а са мае га лоў нае — з кні гай і мо вай Ска-

ры ны, Ку па лы, Ко ла са, ту тэй шых паэ таў Галь я ша 

Леў чы ка, Але га Лой кі, Мі ко лы Ароч кі, ім гнен на 

«ўлі ло ся» ў на род...

...У хлоп чы ка з на ша га 

пры тул ку не як спы та лі: 

«Які твой лю бі мы прад-

мет?» Ён ад ка заў: 

«Пе нал».

І хоць сут насць пы тан ня 

бы ла ў ін шым, з ад ка зу 

бач на, на коль кі важ на 

для школь ні каў мець но-

выя канц та ва ры.

На до ечы ды рэк тар Смар гон-

ска га ад дзя лен ня гра мад ска га 

аб' яд нан ня «Бе ла рус кі дзі ця чы 

фонд» На тал ля Ла бей ка ра зам 

з су пра цоў ні ка мі са цы яль на-пе-

да га гіч на га цэнт ра (СПЦ) вы-

бра лі для сі рот і дзя цей з мна-

га дзет ных, ма ла за бяс пе ча ных 

і ня поў ных сям' яў сшыт кі, аль-

бо мы для ма ля ван ня, ка ля ро-

выя алоў кі, пе на лы, руч кі ды 

мно гае ін шае: пе рад па чат кам

на ву чаль на га го да ўру ча на 

47 та кіх па да рун каў. Дзе сяць 

дзя цей ра ё на і на шы пер ша-

клас ні кі атры ма лі да па мо гу 

дзя ку ю чы аб' яд нан ню «Бе лая Русь».

А яшчэ мы пры ма лі гас цей з За-

лес ка га сад ка—ся рэд няй шко лы, якія 

пры вез лі ў пры ту лак су час ныя тан цы і 

ці ка выя гуль ні. Вы ха ван цам яны вель-

мі спа да ба лі ся, як і канц та ва ры, якія 

па кі ну лі гос ці і якія, вя до ма ж, спат рэ-

бяц ца і да школь ні кам, і бу ду чым пер-

ша клас ні кам.

Апроч та го ўпраў лен не аду ка цыі 

за бяс пе чы ла на шых дзя цей не аб ход-

ным адзен нем, школь ны мі кас цю ма мі, 

прад стаў ні кі па гра ніч най гру пы па да-

ры лі но вы школь ны абу так, ма ла дыя 

су жэн цы пад рых та ва лі бу ке ты для 

ўра чыс тай лі ней кі.

У вы ні ку на шы дзе ці — за бяс пе ча-

ныя ўсім да дро бя зяў, з вя лі кім жа дан-

нем ву чыц ца — ад пра ві лі ся ў шко лу. 

Па жа да ем жа ім доб рых ад знак і яр кіх 

ура жан няў!

Ла ры са Та та ры на ва,

ды рэк тар Смар гон ска га СПЦ.

На два рэ па куль ле та-ле цей ка, 

на ват, зда ра ец ца, спё ка. 

Як сха вац ца ад яе, чым пры-

крыць га ла ву? Аб гэ тым — 

за га дзя і до сыць ве се ла — 

га ва ры лі пен сі я не ры клу ба 

«За ла ты ўзрост» на сва ёй чар-

го вай су стрэ чы.

Да яе, ну вя до ма ж, рых та ва лі ся: 

шу ка лі па трэб ную ін фар ма цыю пра 

га лаў ныя ўбо ры, пры каз кі ды пры-

маў кі, ад ка зы на пы тан ні вік та ры ны, 

а по тым — гу ля лі, тан ца ва лі, шмат 

ча го да зна лі ся...

Гля джу ця пер на здым кі з той су-

стрэ чы, якая так і на зы ва ла ся — «Ка-

пя люш ная ве ча рын ка», і не ве ру, што 

ўдзель ні кам (усе прый шлі ў ка пе лю-

шах!) ка му за 70, а ка му і за 80 га доў. 

За ла ты ўзрост!

Пен сі я не ры ад най мен на га клу ба 

амаль кож ны ме сяц збі ра юц ца на 

тэ ма тыч ныя ве ча ры, пры све ча ныя 

то паэ зіі, то Ка ля дам, то квет кам, то 

Дню аба рон цаў Ай чы ны, то роз ным 

на по ям... І кож ны раз гэ та мо ра сме ху, 

вы дум кі і па зі ты ву.

Ідэя ды са ма пад рых тоў ка су стрэч 

на ле жыць сёст рам Воль зе і Тац ця не 

Ту кі ным. Пер шыя па моч ні кі ў іх Ган-

на Лой, Лі дзія Пры ба ла вец, Люд мі ла 

Яну чок з ня змен ным ба я нам. На жаль, 

я не ўсіх па куль ве даю, але вель мі ра-

да, што да лу чы ла ся да гэ тых ці ка вых, 

твор чых лю дзей.

Ва лян ці на Гу дач ко ва,

г. Жыт ка ві чы.

Чалавек — чалавекуЧалавек — чалавеку

Пошту чытала

 Валянціна ДОЎНАР.


