
ПІЦЬ — ХВА РО БУ 
ЛЯ ЧЫЦЬ...

Не вам ка заць: з не кім 

лёс зво дзіць, з не кім раз во-

дзіць, а по тым, зда ра ец ца, 

зво дзіць зноў...

У 1970-х га дах мі ну ла га 

ста год дзя мы са спа да ры няй 

Люд мі лай ра зам пра ца ва лі 

на Жло бін шчы не ў кам са мо-

ле, які, да рэ чы, яе «ма літ ва-

мі» іс нуе і ця пер. Больш за 

тое, ён на ват дзей ні чае, бо 

пра сва іх (і не толь кі) у гэ тай 

ар га ні за цыі па-ра ней ша му 

пом няць: гур ту юць на доб-

рыя спра вы, да па ма га юць 

ча ла ве ку, ка лі той па тра піў 

у бя ду... Вось і мя не знай шлі 

па га зе це — зноў «за лі чы лі 

ў ра ды», час ад ча су ця пер 

тэ ле фа ну юць, і раз маў ля-

ем мы та ды, вя до ма ж, не 

пра схо ды і су бот ні кі, не пра 

ўзно сы ды рэй ды. Ця пер 

мож на па гу та рыць пра сваё, 

пра «дзя во чае» — шмат што 

рас ка заць, а ўжо па чуць...

Мне, на прык лад, ці ка ва 

бы ло да ве дац ца, што спа-

да ры ня Люд мі ла з пра ва-

слаў на га шля хец ка га ро ду 

За рэ цкіх. Ра ней яна пра гэ та 

ні ко лі не згад ва ла. Ды яно і 

зра зу ме ла: дзе цям пры ві ва-

лі ся ін шыя по гля ды, і ў ма-

лен стве, на прык лад, Лю да 

апан та на ве ры ла ў ка му нізм. 

Рас каз ва ла, што ў дзень 

вы ба раў (ка лі мож на іх так 

на зы ваць?) пра чы на ла ся 

а чац вёр тай ра ні цы і тут жа 

па чы на ла гру каць — бу дзіць 

баць коў ды су се дзяў гуч ным 

за клі кам: «Усе на вы ба ры!», 

«Усе на вы ба ры!..»

По тым ёй за гэ та, вя до-

ма ж, пе ра па да ла, але ма-

лая не зда ва ла ся: яе не гну лі 

ні я кія да маш нія «рэ прэ сіі»! 

Яе на ват у кам са мол пры ня-

лі ра ней за ін шых: да маг ла-

ся — зра бі лі вы клю чэн не.

Ка ра цей, яна шмат што 

рас каз вае. Бы вае, на ват з 

сум на га на смя еш ся.

Ну дык вось. Да ней ка га 

і зу сім ня даў ня га ча су ні я-

кіх таб ле так яна не пі ла — 

уво гу ле. А тут — скуль ні 

вазь мі ся — сэр ца пры ха пі-

ла, па да зрэн не на ін фаркт. 

«Хут кая» пры ля це ла, яе на 

на сіл кі «гру зяць», у ма шы-

ну ня суць. Док тар, на ха ду 

рас пыт вае пра па пя рэд нія 

сімп то мы ды ме ры, якія пры-

ма лі ся:

— Што пі лі? — удаклад-

няе, ма ю чы на ўва зе ле кі.

А хво рая ж па-свой му ра-

зу мее. Ка жа:

— «Ама ру лу».

Док тар сло ва па доб нае 

чуў: «Ама рэ та»? Лі кёр? Ім, 

як быц цам, не пах не? Та му 

зноў пы тае:

— Ка лі?

— Даў на ва та... На жаль.

— А які мі до за мі?

— Пры чым тут до зы, — 

па чы нае зла вац ца хво рая. — 

У нас бу тэль ка бы ла. Мы са-

бра лі ся з дзяў ча та мі — свя-

та ад зна чыць...

— Яны што — так са ма 

«Ама рэ тай» ля чы лі ся?

— Мы не ля чы лі ся, а свят-

ка ва лі, — Люд мі ла ка жа, 

бо яна ж ча ла век прын цы-

по вы.  — І не «Ама рэ тай», 

а «Ама ру лай». Гэ та рас лі на 

та кая — паўд нё ва а фры кан-

ская. З яе лі кёр там ро бяць. 

Сын пры вёз.

— Ах вось яно што! — за-

смя яў ся док тар.

І Люд мі ла з па лёг кай, што 

ўсё ж рас тлу ма чы ла, спра ву 

зра бі ла,  «ад плы ла» — стра-

ці ла пры том насць.

...Як вя до ма, доб ра ўсё, 

што доб ра кан ча ец ца. Жан-

чы на, дзя ка ваць бо гу і дак-

та рам, вы ка рас ка ла ся, да-

лей жы ве. І ве дае ця пер, 

што піць мож на не толь кі 

чай ды — па кры се — «Ама-

рэ ту» з «Ама ру лай», а яшчэ 

і таб лет кі.

Соф'я Ку сян ко ва,

в. Лу чын, Ра га чоў скі ра ён.

ХА ЦЕ ЛА ЯК ЛЕ ПЕЙ
...Ба бу лі ноч чу 

дрэн на спіц ца,

Бо мно га спраў 

на заўт ра ёсць:

Пры е дзе ўнуч ка 

са ста лі цы —

Най да ра жэй шы 

ў ха це госць!

Зда ец ца, 

«учо ра» ка лы ха ла,

Лю бі ла кніж кі з ёй чы таць,

Спя ва ла, 

неш та май стра ва ла,

У парк ва дзі ла па гу ляць...

А сён ня 

ўжо ча кай су стрэ чы,

Пя чы алад кі — час та ваць...

І па цяп лее зім ні ве чар,

Ка лі бы лое ўспа мі наць.

Унуч ка здым кі ёй па ка жа

З чу жых па ез дак і сва іх,

Пра свет да лё кі 

штось рас ка жа,

Які ба бу ля пом ніць з кніг...

Ад кры та гос ця га ва ры ла,

І дзе бы ла, і што пі ла...

(А род най мо вы — 

не за бы ла,

Хоць доў га 

між чу жых жы ла!)

Ба бу ля слу хае і чуе:

Пра свет лы Рым 

і Ва ты кан...

Ды ці ха неш та ма ра куе —

На ноч скла дае 

ўлас ны план.

Унуч ка спаць, 

яна за ігол ку,

Бо но вы кло пат за ха піў:

Тка ні ны моц най 

кро іць пол ку,

Што на спад ні цу 

дзед ку піў...

Да джын саў 

лат кі пры мя ра ла —

Пад біць ка ле ні трэ ба ёй:

І дзеў ка, ба чыш, 

а па рва ла...

Ха дзіць ня доб ра 

так зі мой...

Ста ран на, спрыт на 

баб ця шы ла,

Бо звыч ка гэ тая здаў на:

Ха дзіць 

у лап ле ным ву чы ла

Яе пра кля тая вай на.

Га да мі но ва га не зна ла:

Ў сям'і ма лод шаю бы ла,

Ёй ма ці 

штось пе ра шы ва ла,

Па куль на хлеб свой 

не пай шла...

За кон чы ла 

ў поў нач пра цу —

Па кла ла гос ці на ва чах:

Пра чнец ца ран кам — 

тут жа ўба чыць,

І ска жа: «Ой!..», 

ці, мо жа, «Ах!»

Са ма ўста ла... Па зі рае...

А там — не ра дасць, 

ледзь не плач!..

Май стры ху 

ўнуч ка аб ды мае:

— Ба буль ка, 

дзя куй і... пра бач.

Ле а нар да Аляш ке віч,

г. Смар гонь.

АСЦЯ РОЖ НА, 
ДЗВЕ РЫ 
ЗА ЧЫ НЯ ЮЦ ЦА...

Не ка лі ў га ды пе ра бу-

до вы на кі ра ва лі мя не на 

прак ты ку ў РА ПА — ра ён-

нае аг ра пра мыс ло вае аб' яд-

нан не. Там, на мес цы, ста лі 

па ці ху зна ё міць са спра ва мі 

і людзь мі, а неш та я і сам 

ужо пры кмя чаў...

Пом ню, што ад ра зу і 

вель мі здзі ві ла — дзве ры 

ў ка бі нет на мес ні ка ды рэк-

та ра заў сё ды былі на сцеж. 

Ён і сам іх ні ко лі не за чы няў, 

і ін шым не да ваў. «Вось гэ-

та, ду маю, ад кры тасць! Вось 

гэ та га лос насць... Усё на ві-

да во ку...»

З ча сам мой но вы ка ле га 

рас ка заў, ча му.

Мно гія ра ён ныя на чаль-

ні кі па кал гас ных па лях ды 

лу гах «рас ся ка лі» та ды на 

«Маск ві чах-пі ка пах». Іх на-

зы ва лі яшчэ то «каб луч ка-

мі», то «пі раж ка мі», то «ба-

ба воз ка мі»... Вель мі зруч ны 

быў транс парт. Па-пер шае, 

на ім мож на бы ло ні ко га не 

пад бі раць, не пад во зіць, бо ў 

ка бі не ад но толь кі мес ца для 

па са жы ра, а па-дру гое, фур-

гон вя лі кі, у ім што за ўгод на 

мож на сха ваць.

Дык вось як вый шла. Ез-

дзіў той на мес нік ды рэк та ра 

па ней кіх спра вах і па да ро-

зе су стрэў свай го пры яце ля, 

тро хі пад вёз яго, па га ва ры-

лі — за ха це лі вы піць. Збо чы-

лі не дзе ў кра му, ку пі лі, што 

трэ ба, і на пры ро ду, у лес...

Ад' еха лі ад чу жых ва чэй, 

ад нак па ся дзець там не вы-

па ла: ней кі ве цер уз ня ўся, 

дождж за це ру шыў...

У ка бі не «Маск ві ча» — 

удвух ды з пляш кай-за кус-

кай — так са ма не спад руч на 

бы ло. Та му пры яце лі пе рай-

шлі ў ку заў, знай шлі там на 

што сес ці, з ча го зра біць 

сто лік і... Вы пі лі па пер шай, 

па дру гой, па трэ цяй, за ку-

сі лі, вя дуць га мон ку.

А тым ча сам мі ма іх кал-

гас ны ста так го няць, па стух 

за ім сле дам ідзе, пу гай 

квет кі збі вае. Ба чыць, што 

ў ма шы не пус та — ні ко га 

ня ма, а гу тар ка ад не куль 

да но сіц ца. Ча ла ве ку ці ка ва 

ста ла. Ён, што на зы ва ец ца, 

нос у буд ку:

— Доб ры дзень! — лю-

дзям ка жа.

А на чаль ні ку зда ло ся, што 

гэ та ж ён у сва ім ка бі не це 

ся дзіць... І да яго вы со ка сці 

хтосьці без сту ку без гру ку...

— Дзве ры з то га бо ку за-

чы ні! — гарк нуў ён.

Ну а па стух ні чо га та ко га, 

ві даць, не ча каў і дзвя ры ма 

сапраўды як ляс нуў...

Пры чым ляс нуў і тут жа 

сы шоў — свой ста так да-

га няць. А руч ка ў дзвер цах 

бы ла толь кі знад вор ку. Так 

што за пёр ён двух пры яце-

ляў. І за пёр на дзей на...

Што яны там ра бі лі, коль кі 

га дзін у «за сцен ках» пра вя лі 

і што ад чу ва лі (тэ ле фо наў 

ма біль ных і ў па мі не та ды не 

бы ло), гіс то рыя за моўч вае. 

Але ж, па доб на, што лі ха аж 

па гор ла ха пі лі, бо знай шлі 

іх толь кі на заўт ра.

Вось та му і не дзі ва, што 

той на мес нік дзвя рэй не за-

чы няў. На ват праз га ды.

Ві таль Жу раў скі,

г. Жо дзі на.

Руб ры ку вя дзе 

Ва лян ці на ДОЎ НАР.
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Не аса біс ты суб' ек тыўНе аса біс ты суб' ек тыў

НА СТУП НЫ 
ПРЫ ПЫ НАК
Па куль шка ду еш сам ся бе — 
ці бу дзеш па ва жаць?

УЧО РА быў чар го вы Дзень род най мо вы. На га даў пра 

тое на до світ ку ўклю ча ны на кух ні тэ ле ві зар: яшчэ не 

па спеў за свя ціц ца эк ран, а з ды на мі каў ужо лі ла ся доб рая 

бе ла рус кая га вор ка вя ду чых ра ніш няй пра гра мы. Га ва ры-

лі яны ня зму ша на, з усмеш ка мі, ні бы гэ та спра ва для іх 

звык лая, што дзён ная, — ад на аса ло да чуць. А вый шаў шы 

са сту дыі, пэў на, тут жа пе рай шлі на ін шую дзяр жаў ную, 

якая для іх (як і для мно гіх-мно гіх на шых су гра ма дзян), па 

сут нас ці, і ёсць род ная. І не трэ ба на мя не ко са гля дзець і 

аб ві на вач ваць ва ўсіх маг чы мых гра хах за гэ ту ўся го толь кі 

кан ста та цыю бяс спрэч на га фак та. Бо гэ та са праў ды так. 

Бо род ная мо ва, па вод ле нар маль на га агуль на пры ня та га 

ра зу мен ня, — гэ та мо ва, на якой ты па чуў і ска заў пер шыя 

сло вы, на якой ты ня зму ша на ду ма еш і свае дум кі вы каз-

ва еш. Ка лі па гэ тай зра зу ме лай фор му ле ра біць вы сно вы, 

ад кі нуў шы ўсю лі ры ку, кштал ту «не ве даю, не раз маў ляю, 

але ж люб лю і лі чу род най» (гэ та вель мі зруч ная па зі цыя, 

да рэ чы, вы най дзе ная ме на ві та бе ла ру са мі, пры чым не сён-

ня і не па за ўчо ра), дык кар ці на атры ма ец ца вель мі на ват 

не вя сё лая. І коль кі ні паў та рай у транс пар це: «На ступ ны 

пры пы нак...», больш ап ты міс тыч най яна не ста но віц ца.

ЧА ГО ж нам не ха пае, каб за га ва рыць па-бе ла рус ку, каб 

за га ва ры лі па-бе ла рус ку на шы дзе ці? Бо стаў лен не 

да мо вы — аб са лют на шчы ра — амаль ва ўсіх за рэд кі мі, 

вель мі рэд кі мі сён ня вы клю чэн ня мі — пры яз нае і доб ра-

зыч лі вае. Але ад на спра ва стаў лен не, зу сім ін шая — дзе ян-

не. Ня даў на ма ма ча ты рох га до вай дзяў чын кі з за мі ла ван-

нем рас каз ва ла, як ма лая, пры хо дзя чы з сад ка, га во рыць 

«дзя куй», «доб ры дзень», «смач на ес ці» — дзе так мо ве 

на ву ча юць там ужо з ся рэд няй гру пы. «А по тым яна про-

сіць па чы таць ёй бе ла рус кую кніж ку. Я па чы наю чы таць, 

а яна пе ра пыт вае: а што та кое «бу сел»? а «шкар пэт ка»? 

Да во дзіц ца тлу ма чыць, пе ра кла даць, бо яна са праў ды не 

ра зу мее. Дык гэ та ж не чы тан не, а му ка ней кая — ні я ка га 

цяр пен ня не хо піць! Так тыя кніж кі ў нас на па лі цы і ля жаць 

без спра вы. Я ха чу, каб ма лая і бе ла рус кую мо ву ве да ла, 

але не як, на пэў на, вы ву чыць са ма. Ня ма мне ча су з гэ тым 

важ дац ца...»

У чым пры чы на та кой вель мі ты по вай для на ша га гра мад-

ства па зі цыі? І да вай це не бу дзем тут пры пля таць дзяр жа-

ву, сіс тэ му аду ка цыі, ін шыя агуль ныя ка тэ го рыі, згад ван не 

якіх ужо, шчы ра ка жу чы, на бі ла аско му. Мне ў ад ной та кой 

спрэч цы ка ле га за явіў: ка лі «па ны» не за га во раць, дык і «му-

жык» — ні за вош та. Але ж ме на ві та тыя са мыя му жы кі, на шы 

пра-пра-пра... на пра ця гу не каль кіх ста год дзяў, ка лі іх няя 

мо ва бы ла прак тыч на за ба ро не ная і іс на ва ла толь кі ў вус най 

фор ме, ка лі са праўд ныя па ны на ёй дак лад на не га ва ры лі, 

гэ ту мо ву для нас, сва іх на шчад каў, і збераглі. Вы хо дзіць, 

яны, «па ны ка сы і са хі», у лап цях ды світ ках, бы лі больш ад-

каз ныя, больш свя до мыя ў за ха ван ні род на га сло ва?..

ШЧЫ РА ка жу чы, я вель мі час та ду маю над па доб ным 

па ра док сам. І ве да е це, да якой вы сно вы прый шла? 

Не бу дзе паў на вар тас на і год на жыць той, хто сам ся бе 

шка дуе і пра ва куе ін шых на шка да ван не. Бо шка да ван не 

і па ва га — час цей за ўсё рэ чы не су мя шчаль ныя. Так і з 

мо вай. Вы ве да е це што-не будзь пра лі та ра тур ныя тво ры, 

пры све ча ныя анг лій скай мо ве? А ня мец кай? А фран цуз-

скай? Дый на ват пра рус кую ўспом ніш толь кі бра вур на га 

Ма я коў ска га, які без апе ля цый на за яў ляе, што вы ву чыў бы 

яе толь кі за тое, «что им разговаривал Ленин!». А што ў нас, 

люд цы мае, — су цэль ныя «Пес ні жаль бы»! «Не па кі дай це 

ж...», «Па вер це, ва шай ён не ўкраў...», «Толь кі ме ся цаў 

наз вы па кінь це...», «Ці пла чу я, ці пяю...» Кла сі кі, ка неш не, 

пі са лі пра тое, што ім ба ліць. Але і сён ня, праз сто двац цаць 

во сем, сто два нац цаць, пяць дзя сят пяць га доў пас ля та го, 

як пі са лі ся гэ тыя рад кі, мы пра цяг ва ем мыс ліць ты мі са мы мі 

ка тэ го ры я мі. Да тыч на да бе ла рус кай мо вы мы са ро ме ем ся, 

апраўд ва ем ся, пла чам ся, за клі ка ем. Мы, што, ча ка ем, што 

нас хтось ці па шка дуе, су це шыць, па гла дзіць па га ла ве і 

дасць цу кер ку ў вы гля дзе за клі ку «Га во раць усе!»?

ЧА ГО і ад ка го мы яшчэ ча ка ем? Ча му ў ад но сі нах да 

мо вы нам, та кім аду ка ва ным і «пра су ну тым», больш 

зруч на ад чуць ся бе ўсё тым жа за бі тым му жы ком-се ля ні-

нам, які са рам лі ва буб ніць: «А каб цём ны не быў, чы таць 

кніж кі ўмеў»... Дык бя ры і чы тай — хто та бе не дае?! Вунь 

іх коль кі — у кні гар нях, у біб лі я тэ ках, у се ці ве. Ста тус дзяр-

жаў най мо вы не за леж най кра і ны ёсць, пра ва атрым лі ваць 

на ёй аду ка цыю так са ма, пра ва раз маў ляць на ёй ма ем ад 

на ра джэн ня. Вя ду чыя кам п'ю тар ныя плат фор мы ма юць 

бе ла рус кую рас клад ку кла ві я ту ры, са цы яль ныя сет кі раз-

маў ля юць па-бе ла рус ку. На ват у транс пар це нам вет лі ва 

па ве дам ля юць пра «на ступ ны пры пы нак». І дзя цей у сад ках 

ву чаць (ро бяць гэ та за нас) га ва рыць «дзя куй» і «доб ры 

дзень». А вось па чуц цё го на ру і год нас ці ні ў якім за ко не 

не пра пі шаш. Гэ та па він ны мы са мі. Са мі, бо акра мя нас, 

ні ко му гэ та і не па трэб на.

Вось пра гэ та я і ха це ла ска заць вам на заўт ра пас ля Дня 

род най мо вы. Так бы вае пас ля свя та — ка лі эй фа рыя пра хо-

дзіць і ў га ла ву роз ныя не вель мі пры ем ныя дум кі ле зуць...

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ.

Финансово-образовательный местный фонд «УоллСтрит» 
(далее – Фонд) зарегистрирован решением Главного управления 
юстиции Минского городского исполнительного комитета № 16 
от 3 мая 2016 г. Свидетельство о государственной регистрации 

№ 05/0082. Учетный номер плательщика 194904583. Адрес 
местонахождения: 220140, г. Минск, ул. Домбровская, д. 9, офис 9.1.4. 

ОТЧЕТ

об использовании финансово-образовательным местным фондом 
«УоллСтрит» своего имущества за 2018 год

Учредителями Фонда являются граждане Республики Беларусь (два 
физических лица). 

Стоимость имущества Фонда по состоянию на 1 января 2019 года со-
ставляет 1 105 723,49 белорусских рубля. Фонд не создавал, не учреждал и 
не участвовал в унитарных предприятиях и хозяйственных обществах.

В 2018 году Фонд производил следующие виды расходов: на цели 
благотворительности; на оплату труда работников (включая начисления); 
на служебные командировки, деловые поездки и встречи; на содержание 
арендованного и иного имущества (транспорт, офисное оборудование, 
иное); на приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества; 
на уплату налогов и прочих обязательных платежей в бюджеты различного 
уровня. Всего было израсходовано денежных средств на сумму 2 176 463,43 
белорусского рубля. 

Фондом, в процессе проведения социальных мероприятий, было исполь-
зовано имущество в виде сувенирной, печатной и канцелярской продукции, 
с ее передачей на безвозмездной основе физическим лицам. 

Фонд на возмездной основе предоставил микрозаймы физическим 
лицам, осуществляющим ремесленную деятельность, деятельность по 
оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ведение личного подсобного 
хозяйства, являющимся собственниками имущества, учредителями (участ-
никами) коммерческих организаций на общую сумму 1 455 000,84 бело-
русского рубля. 

Фонд получил поступления денежных средств от деятельности по предо-
ставлению микрозаймов и от иных поступлений, не запрещенных законо-
дательством, в размере 3 154 088,32 белорусского рубля.

УНП 194904583

Отчет местного благотворительного фонда 
«Возрождение историко-культурных ценностей Шкловского 

района» об использовании своего имущества за 2018 год

Местный благотворительный фонд «Возрождение историко-культурных 
ценностей Шкловского района» информирует о продолжении своей деятель-
ности согласно Уставу по адресу: 213004, Республика Беларусь, Могилев-
ская область, город Шклов, улица Ленинская, дом 49.

1. Учредители фонда: Дедков Алексей Владимирович, Дроздова Ирина 
Александровна, Еремич Николай Григорьевич, Марфель Галина Васильевна, 
Пименов Александр Александрович, Сергеенко Светлана Федоровна, Си-
ливестрова Лариса Валентиновна, Сурков Сергей Владимирович, Тарасова 
Екатерина Александровна, Шинкевич Галина Валерьевна.

2. Информация о стоимости имущества фонда:

имущество, переданное фонду его учредителями, – нет;

доходы, полученные от добровольных взносов и пожертвований граж-
дан и организаций, – 275000,00 (двести семьдесят пять тысяч российских 
рублей);

доходы, получаемые от осуществляемой в соответствии с уставом 
предпринимательской деятельности, – нет;

иные не запрещенные законодательством, поступления – 12,59 (две-
надцать белорусских рублей пятьдесят девять копеек).

3. Информация об общей сумме расходов, понесенных фондом на до-
стижение общественно полезных целей, указанных в уставе:

расходы фонда, не запрещенные законодательством Республики Бе-
ларусь, – 933157,26 (девятьсот тридцать три тысячи сто пятьдесят семь 
российских рублей двадцать шесть копеек). 

4. Фонд не является учредителем унитарных предприятий, хозяйствен-
ных обществ и не участвует в создании других юридических лиц.

УНП 790613326


