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Ёгурт раз ла ду 
цi што iн шае?

Кра ма «Стра ла», што на пра спек це Каст-

рыч нi ка ў Го ме лi. На дру гiм па вер се про даж 

пра мыс ло вых та ва раў, на пер шым — хар чо-

вых, дзе ад ра зу на ўва хо дзе «раз ляг ла ся» 

рэ кла ма: 6, 7 i 8 лю та га — «чор ная пят нi ца». 

Знiж кi, зна чыць.

Я зай шоў ту ды па па куп кi сё ма га чыс ла i 

ўпэў нiў ся, што знiж кi на са май спра ве бы лi 

знач ныя i гэ та пры цяг ва ла лю дзей. Не ска-

жу, што бы ло iх там цэ лае мо ра, але дзве 

ка сiр кi ледзь спраў ля лi ся з ра бо тай.

Звяр нуў ува гу на дзяў чын ку, вi даць, трох-

га до ва га ўзрос ту, якая ста я ла ка ля па лi цы 

з пры сма ка мi i на цэль ва ла ся паль чы кам 

на бла кiт ны сло iк ёгур ту, не ады хо дзя чы 

ад туль не каль кi хвi лiн. Ма цi тым ча сам зна-

хо дзi ла ся ў раз лi ко вай чар зе i клi ка ла дач ку 

да ся бе. А дзяў чын ка моўч кi ўпар цi ла ся, не 

iш ла ту ды. I та ды ма ма вяр ну ла ся да яе i з 

ла год ны мi сло ва мi: «У нас жа, Та ся, до ма 

ёсць ёгурт», — ха це ла за браць яе да ся бе, 

як тая пра мо вi ла: «А я яшчэ ха чу!» I ма цi 

толь кi са бра ла ся за да во лiць яе прось бу, як 

да iх пад ля цеў та ко га ж, а мо жа, тро хi боль-

ша га ўзрос ту хлап чук i вы ха пiў з па лi чкi 

ёгурт кош там 79 ка пе ек.

Тут жа раз даў ся рэз кi крык яго ма цi:

— А ну, па кла дзi на мес ца!

Хлап чук за су нуў ёгурт у кi шэ ню, але яна 

вы рва ла ад туль яго ру ку i ўда ры ла па ёй. 

Ёгурт за стаў ся там жа, i хлап чук за пла каў. 

Не спы нiў шы ся на гэ тым, яна па ча ла мат-

ляць яго ту ды-сю ды. I та ды ма цi Та сi ска за ла 

да чуш цы: ты не хо чаш па да рыць хлоп чы ку 

ёгурт? I тая моўч кi кiў ну ла га лоў кай: ха чу.

Гэ та вы клi ка ла та кую злосць у ма цi хлап-

чу ка, што яна не толь кi з па двое най энер гi яй 

ста ла мат ляць яго, але i аб ру шы ла ся на 

ма му Та сi:

— Не лезь ку ды не трэ ба! У мя не свой 

ме тад вы ха ван ня! Без тва iх па да чак абы-

ду ся!

Тут i я не сцяр пеў, за ўва жыў шы ёй, што 

жан чы на нi чым яе не па крыў дзi ла, не аб-

ра зi ла, а ха це ла зра бiць доб рую спра ву, i 

па чуў:

— I ты, дзед, так са ма не лезь ку ды не 

трэ ба.

Яна вы цяг ну ла з парт ма не та ру бель i па-

гард лi ва кi ну ла яго ў ко шык Та сi най ма мы, 

Экс па зi цый на-вы ста вач ны пра ект «Па-
мя та ем! Га на рым ся!», якi з 2017 го да 
пра во дзiць Дзяр жаў ны му зей ва ен най 
гiс то рыi Рэс пуб лi кi Бе ла русь, за пра шае 
да дыя ло гу аб Вя лi кай Ай чын най вай не. 
Да яго пад клю ча юц ца на стаў нi кi, ра бот-
нi кi бiб лi я тэк i, га лоў нае, дзе цi. Хлоп-
чы кi i дзяў ча ты пры да па мо зе баць коў 
збi ра юць iн фар ма цыю пра сва iх род-
ных — удзель нi каў вай ны.

Толь кi за мi ну лы год у пра ек це паў дзель-

нi ча ла ка ля 15 ты сяч дзя цей, i гэ та пры тым, 

што ў шта це му зея — уся го два на ву ко выя 

су пра цоў нi кi! Сак рэт та кой пра дук цый нас-

цi — у ма бiль най вы стаў цы «Па ка лен не мi ру 

аб вай не i мi ры», якая рас каз вае пра лё сы 

дзя цей у вай ну. У экс па зi цыi па ка за ныя ма-

лень кiя сал да ты, ляс ная шко ла ў пар ты зан-

скiм ла ге ры, юныя вяз нi мiнск ага ге та, канц-

ла ге раў i вы гнан нi кi на пры му со выя ра бо ты. 

А ўжо су час ныя хлоп чы кi i дзяў чын кi дзе-

ляц ца сва i мi дум ка мi пра вай ну: пi шуць са-

чы нен нi, ства ра юць ма люн кi, су стра ка юц ца 

са свед ка мi ва ен ных па дзей, за на тоў ва юць 

ус па мi ны, цi ка вяц ца гiс то ры яй сва ёй сям'i.

«Мы толь кi ства ра ем пля цоў ку, ат мас фе-

ру, мо жам вы ехаць з ма бiль най вы стаў кай 

у лю бую на ву чаль ную ўста но ву, бiб лi я тэ ку, 

ра ён ны Па лац куль ту ры цi вяс ко вы клуб, а 

на мес цах да лу ча юц ца ка ман ды. На стаў нi кi 

i баць кi да па ма га юць вуч ням пад рых та ваць 

вы ступ лен нi. Дзе цi пры но сяць рэ чы, што за-
хоў ва юц ца ў iх сем' ях, з якi мi звя за на па мяць 
пра Вя лi кую Ай чын ную вай ну. Ад на спра ва, 
ка лi дзе цi чу юць iн фар ма цыю ад эк скур са во-
даў, iн шая — ка лi ад ра вес нi каў. Кож ны юны 
ўдзель нiк ста ра ец ца па да браць най леп шыя 
сло вы, каб рас ка заць пра сва iх дзя доў», — 

за зна чае ды рэк тар Дзяр жаў на га му зея 
ва ен най гiс то рыi Сяр гей АЗА РО НАК.

Ад на з та кiх ма бiль ных вы ста вак ад-

кры ла ся ў 10-й дзi ця чай бiб лi я тэ цы Мiн ска. 

I зноў жа тут ак тыў ны мi ўдзель нi ка мi бы лi 

дзе цi. Ву чань 137 шко лы Цi ма фей Iваш ке вiч 

рас ка заў пра подз вi гi свай го пра дзе да Мi ха i -

ла Ка ля ды: у ад ным з ба ёў муж чы на быў 

па ра не ны i стра цiў кiсць ле вай ру кi.

«Гэ та мае ма цi i баць ка. Яны прай шлi 

ўсю вай ну, ма юць шмат ўзна га род. Мы 

пра iх нi ко лi не за бы ва ем i бу дзем пе ра-

да ваць па мяць праз па ка лен нi», — па дзя-

лi ла ся Воль га Мi ка ла еў на ЧАР НО ВА, 

якая прый шла на вы стаў ку ра зам з унуч-

кай Аняй (на фо та). Дзяў чын ка тры ма ла ў 

ру ках два парт рэ ты i з го на рам апа вя да ла 

пра сва iх род ных.

Да пра ек та так са ма да лу ча юц ца ве тэ ра-

ны, якiя дзе ляц ца ўспа мi на мi, ад каз ва юць на 

пы тан нi дзя цей. Пад пал коў нiк у ад стаў цы 

Анд рэй Ка валь на ват зла дзiў мi нi-вiк та ры ну: 

«Якая жан чы на сва iм це лам за кры ла амб-

ра зу ру? Хто больш за ўсё збiў са ма лё таў у 

ад ным баi? Хто больш за iн шых здзейс нiў 

та ра наў i за стаў ся жы вы? Коль кi ў Бе ла-

ру сi га ра доў-ге ро яў? Хто ка ман да ваў ро-

тай, якая ў ад ным баi знi шчы ла 22 ня мец кiя 

тан кi?» Ве тэ ран на га даў школь нi кам, што 

яны  на шчад кi на ро да-вы зва лi це ля, на ро-

да-пе ра мож цы.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

ПЫ ТАН НI 
АД ВЕ ТЭ РА НА

Як па даць ва ен ную гiс то рыю дзе цям

ЖыццёвінкіЖыццёвінкі
ска заў шы з'ед лi ва пры гэ тым: «А рэш та та бе 

на кал гот кi». I, шмар га нуў шы сы на за ру каў, 

па цяг ну ла яго з кра мы, мi на ю чы ка су. А той 

да ро гай уда рыў на гой шча ню ка, яко га на 

по ча пе тры маў ней кi хлап чук ка ля са ма га 

вы ха ду. А жан чы на, за ку рыў шы на ган ку цы-

га рэ ту, ру шы ла на тра лей бус ны пры пы нак.

— Што з яе возь меш? — пра мо вi ла ба-

буль ка, якая ўсё гэ та ба чы ла. — Як яна ўжы-

ва ец ца з му жам?

— З на ша га до ма яна, — уклю чы ла ся ў 

раз мо ву дру гая жан чы на. — Муж цяр пеў-

цяр пеў яе ды збег.

А мне па ду ма ла ся: дзе вы хоў ва ла ся гэ-

тая, мiж iн шым, сiм па тыч ная ма лод ка? Ад-

куль у яе столь кi злос цi i не па ва гi да лю дзей? 

Якi прык лад па дае яна свай му дзi ця цi? I як 

бу дзе ад но сiц ца да яе сын, ка лi вы рас це i не 

бу дзе та кi без да па мож ны, як ця пер?

Экс пе ры мент 
з апля ву ха мi
— Я не ба чу пры чы ны, каб не пры няць 

яшчэ па ад ной, — Сяр гей Ва сi ле вiч за пы-

таль на зiр нуў на свай го на пар нi ка Пят ра 

Iва на вi ча.

— А хто су праць? — ве се ла ада зваў ся 

той i тут жа буль кнуў спiрт но га ў два кi лiш кi. 

Але свя та жыц ця па ру шы лi мi лi цы я не ры, якiя 

па ды шлi да лаў кi ка ля лаз нi, на якой улад-

ка ва лi ся пры яце лi, i на га да лi, што рас пi ваць 

спiрт ное ў гра мад скiм мес цы за ба ро не на.

Па да лi ся да Пят ра Iва на вi ча да моў — 

жон ка, Лю боў Паў лаў на, да зво лi ла.

— Вы бi раў яе не ў ка ра го дзе, а ў ага ро-

дзе, — хва лiў ся ён. — У ад ной вёс цы рас лi. 

З юнац кiх га доў ве даю. Пра ца вi тая вель мi. 

Але ду жа раў нi вая. Крык сай ста но вiц ца, ка лi 

за па до зрыць мя не ў сiм па тыi да якой-не-

будзь ма ла дзi цы.

Ал ка голь па ма лу браў сваё, i Сяр гей Ва-

сi ле вiч не як спах мур неў, раз ню нiў ся i па чаў 

жа лiц ца, што яго жон ка, Люд мi ла Яго раў на, 

хоць i лю бiць яго моц на, а вось ча мусь цi нi ко-

лi не раў нуе. А ёсць жа за што, ёсць. А ў яе 

нi гра ма рэў нас цi ня ма, хоць ты плач.

— У на ро дзе ка жуць: усе чэр цi ад ной 

шэрс цi, — за пя рэ чыў гас па дар. — Ад ноль-

ка выя, зна чыць. А ў баб скай ду шы — не 

ад на пес ня. То-бок у кож най жан чы ны ка-

хан не пуль суе, а рэў насць фан та нам б'е, ка лi 

пра вi нiш ся. Твая Люд мi ла Яго раў на — не 

вы клю чэн не. Хо чаш — пра ве рым.

— Ха чу. Ха чу да ве дац ца, якая яна ў рэў-

нас цi.

Уз рост у абод вух му жы коў пен сiй на-па-

ва жа ны, i яны ва ўсiх сва iх учын ках i дзе ян-

нях, зда ец ца, па вiн ны быць са лiд ныя. Але 

ж у да дзе ным кан крэт ным вы пад ку гэ та не 

спра ца ва ла. Цi то ал ка голь сце ба нуў па iх-

няй маз гаў нi, цi то ў iх нiх ду шах ус пых ну ла 

бы лая хла пе чая ду рас лi васць, толь кi яны 

тут жа вы ра шы лi пра вес цi над Люд мi лай 

Яго раў най экс пе ры мент. I вось што з гэ та га 

атры ма ла ся.

...Яна, як заў сё ды (ка лi вяр та ла ся з ра бо-

ты), зай шла ў пе рад па кой ква тэ ры цi хень ка, 

без сту ку i гру ку, i скрозь спе цы яль на пры ад-

чы не ныя му жы ка мi, якiя пе ра мяс цi лi ся да iх 

у ква тэ ру, дзве ры на кух ню — каб кант ра ля-

ваць час яе пры хо ду — па чу ла пры глу ша ны 

го лас му жа:

— Пек ная ма ла дзiч ка, ска жу я та бе. У са-

май рас квiт неў шай жа ноц кас цi. Гнут кi стан, 

пры ваб ныя ямач кi на шчоч ках. Усё пры ёй. 

Са мы цы мус.

— А якiя ба га тыя гру дзi! — гэ та ўжо го лас 

Пят ра Iва на вi ча. — Як у ра сiй скай пя вун нi 

Се мя но вiч.

— Ды не, ку ды боль шыя. Ка лi вый шла 

яна ў фае да гар дэ ро ба, каб ад па чыць пас-

ля лаз нi, i кi ну ла, я гэ та за сёк, пры зыў ны 

по зiрк на мя не, дык я вы ра шыў: ма ёй ка-

хан кай бу дзе. Пе ра мог сваю ня сме ласць i 

па ды шоў да яе.

— I што ж?

— Ды ты сам ба чыў. Па ста я лi, па гу та ры лi. 

Уда ва, со рак во сем га доў ёй. Ад на ў двух па-

ка ёў цы жы ве. Не да лё ка ад мя не.

— Ма быць, i ад рас да ла?

— А як жа! I ну мар тэ ле фо на. Прад чу ваю: 

гуль ня бу дзе яшчэ тая. Му жык я не зно ша ны. 

Ёсць яшчэ по рах.

— Бог не без лi тас цi, ка зак не без шчас-

ця, — як бы пад вёў ры су пад па чу тым Пётр 

Iва на вiч. — Дзей нi чай. Уда чы та бе. Буль кнi 

ў апош нюю сён ня ча рэн цыю.

Слу хаць да лей му жы коў у Люд мi лы Яго-

раў ны не ха пi ла нi сiл, нi цяр пен ня. Са браў-

шы ўсю во лю ў ку лак, стук ну ла дзвя ры ма 

i пай шла на кух ню. Пры вi та ла ся, спы та ла, 

мо жа якой за ку сi iм да ба вiць, ды му жы кi ад-

мо вi лi ся. Госць пад аў ся да до му. Гас па ды ня 

не ста ла вы свят ляць ад но сi ны з му жам па 

га ра чых сля дах. Пра кру цiў шы ўсё са ра ка га-

до вае су мес нае жыц цё з му жам, зга даў шы 

ўсё доб рае i не вель мi доб рае (ча го толь кi 

ў сям'i не бы вае), яна апы ну ла ся на раз да-

рож жы: ве рыць па чу та му цi не? А што, ка лi 

Сяр гей Ва сi ле вiч з п'я ных ва чэй вы ра шыў 

па хва лiц ца пе рад сяб рам: маў ляў, вось якi я! 

Та му, каб у сва iм гне ве не на ра бiць па мы лак, 

вы ра шы ла пра са чыць за му жам, якi на не ка-

то рыя тэ ле фон ныя зван кi па чаў ад каз ваць 

не так, як звы чай на, а аб мя жоў ваў ся ад ны мi 

i ты мi сло ва мi: «так», «не», «я па тэ ле фа ную 

сам», «маю на ўва зе» i г. д.

Не каль кi ра зоў слу хаў ку па ды ма ла са ма 

гас па ды ня, i су вязь у ёй ад ра зу ж аб ры ва ла-

ся. I гэ та, вя до ма, па сiль ва ла па да зро насць 

у ня вер нас цi му жа, але сва i мi па во дзi на мi 

жан чы на нi чым не вы каз ва ла яе. Ча ка ла 

больш пе ра ка наў чых ар гу мен таў. I адзiн з iх 

не ўза ба ве з'я вiў ся. А ме на вi та: у паш то вай 

скры нi вы явi ла пiсь мо да му жа без зва рот-

на га ад ра са. Не вы тры ма ла, пра чы та ла яго. 

Бо жа ты мой! Сло вы ка хан ня i за пра шэн не 

прый сцi ў гос цi.

Та кiм чы нам, у ру ках жан чы ны апы нуў ся 

«ка зыр ны туз», якiм яна маг ла б па бiць усе 

кар ты му жа, усе яго пры ду ма ныя апраў дан-

нi, до ка зы ад ва рот на га i г. д. Але ра бiць гэ-

та яна не ста ла, пiсь мо тое апус цi ла ў тую 

ж скры ню i вы ра шы ла ча каць, што бу дзе 

да лей.

Пад ве чар Сяр гей Ва сi ле вiч сха дзiў унiз 

па пош ту, ка мусь цi па тэ ле фа на ваў i ска заў 

Люд мi ле Яго раў не, што пой дзе па ды хаць 

све жым па вет рам. Яе ж з са бой не за пра-

сiў. А яна, як той ка заў, сле дам за дзе дам 

на зiр кам. Што не прай шло па-за яго ўва гай. 

Улу чыў шы зруч ны мо мант, Сяр гей Ва сiл е вiч 

за шыў ся ў на тоўп лю дзей на тра лей бус ным 

пры пын ку, а по тым узяў курс да сяб ра, ды 

тры га дзi ны гу ляў з iм у шах ма ты.

А ка лi вяр нуў ся да до му, то з жа хам уба-

чыў ка ля дзвя рэй ква тэ ры свой ча ма дан. 

I коль кi по тым нi ен чыў пе рад ты мi дзвя ры-

ма, каб жон ка вы слу ха ла яго, бо, маў ляў, 

зда ры ла ся не да рэ чнасць, коль кi нi ўмоль ваў 

яе, усё бы ло да рэм на. На ча ваць яму да вя-

ло ся ў Пят ра Iва на вi ча.

А на заўт ра Лю боў Паў лаў на, якой му жы кi 

ва ўсiм пры зна лi ся, на зва ла iх дур нi ла мi i па-

ва лак ла з са бой «экс пе ры мен та та раў», якiя 

пля лi ся «пад ту лiў шы хвас ты», да Люд мi лы 

Яго раў ны. Вы слу хаў шы вi зi цё раў, тая да ла 

Пят ру Iва на вi чу аў та руч ку i пры му сi ла яго 

пад яе дык тоў ку на пi саць не каль кi ска заў 

на ар ку шы па пе ры. I ка лi па по чыр ку ўпэў-

нi ла ся, што гэ та яго ру кой бы ло на пi са на тое 

пiсь мо, i зда га даў шы ся, якiя на ме ры ме лi 

«экс пе ры мен та та ры», шы ро ка раз мах ну ла-

ся i... з усяе сi лы ўрэ за ла поў ху спа чат ку яму, 

пас ля свай му му жу.

За тым апус цi ла ся на ка на пу i гор ка за-

пла ка ла. А Пётр Iва на вiч пра гуг нiў Сяр гею 

Ва сi ле вi чу:

— А ты не ве рыў, што ўсе чэр цi ад ной 

шэрс цi i што ў баб скай ду шы не ад на пес ня. 

I яшчэ — твая жон ка ў рэў нас цi ку ды кру-

цей шая, чым мая.

Ула дзi мiр ПЕР НI КАЎ.
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Уважаемые акционеры Уважаемые акционеры 

ОАО «Дрожжевой комбинат»!ОАО «Дрожжевой комбинат»!
31 марта 2020 года в 11.00 

ПРОВОДИТСЯ ОБЩЕЕ ГОДОВОЕ 
СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

ОБЩЕСТВА 
по адресу: г. Минск, ул. Октябрьская, 14 

ПОВЕСТКА ДНЯ
1) Об итогах финансово-хозяйственной 

деятельности ОАО «Дрожжевой комби-
нат» в 2019 году и основных направлени-
ях деятельности общества на 2020 год.

2) Отчет наблюдательного совета 
общества за 2019 год. 

3) Отчет ревизионной комиссии о ре-
зультатах проведенной ревизии за 2019 год 
и заключение по бухгалтерскому балан-
су, отчету прибылей и убытков, годово-
му отчету ОАО «Дрожжевой комбинат». 
Ознакомление общества с заключением 
аудиторов.

4) Утверждение годовых отчетов, 
бухгалтерского баланса и отчета о при-
былях и убытках ОАО «Дрожжевой ком-
бинат» за 2019 год.

5) Утверждение распределения чи-
стой прибыли (убытков) за 2019 год. 

6) О направлениях использования чи-
стой прибыли общества на 2020 год.

7) Избрание членов наблюдательного 
совета и членов ревизионной комиссии 
ОАО «Дрожжевой комбинат».

8) О назначении материального воз-
награждения членам наблюдательного 
совета и ревизионной комиссии.


