
25 верасня 2020 г.ЖЫЦЦЁ20

(Пра цяг. 

Па ча так у ну ма рах 

ад 22—24 ве рас ня)

Ле а нід 
Аляк санд ра віч 
ЛА ТО ЦІН

У час ма ёй ву чо бы на фіз ма-

це пра Ла то ці на ха дзі лі ле ген ды. 

Я пра гэ та да ве даў ся, ка лі нас са 

ста рэй шым бра там па ся лі лі ў ін-

 тэр нат № 1 па ву лі цы Ле нін скай. 

І там нам ад ра зу рас ка за лі, што на 

дру гім па вер се жы ве ўсім вя до мы 

сту дэнт чац вёр та га кур са Лё ня Ла-

то цін. Ён не толь кі сам пры трым лі-

ваў ся стро гіх пра віл па во дзін, але 

ста ра ўся «па вяр нуць да сва ёй ве-

ры» і сту дэн таў з лі ку хлоп цаў, якія 

час та вы пі ва лі, бы лі за ўва жа ны ў 

дроб ным ху лі ган стве ці прос та 

бы лі доб ры мі ша ла пу та мі. Лё ня 

вы бі раў ад на го з та кіх сту дэн таў і 

аб вя шчаў над ім шэф ства: кар міў

яго, са чыў за на вед ван нем за ня ткаў, 

знеш нім вы гля дам, вы зна чаў яго 

воль ны час і кант ра ля ваў, чым той 

зай ма ец ца. Гэ тых сту дэн таў усе 

на зы ва лі «сын ка мі» Ла то ці на.

Лё ня ад пры ро ды быў гі пер ды-

на міч ным. Яго ха па ла не толь кі на 

ву чо бу, а яшчэ яму па трэ бен быў 

поў на маш таб ны за ня так. І ка лі 

ён яго зна хо дзіў, то не толь кі сам 

па гру жаў ся ў но вае за хап лен не, 

але і пад ціс кам уцяг ваў ту ды ўсіх 

ас тат ніх. Мы з ім бы лі заў сё ды по-

бач, сяб ра ва лі і прак тыч на кож ны 

дзень кан так та ва лі, аж но да са ма-

га май го пры зна чэн ня мі ніст рам 

аду ка цыі. Але і ў Мін ску, ня хай і 

апа срод ка ва на, ён пра цяг ваў мя не 

«дай маць» сва і мі ідэ я мі.

Пас ля эпа пеі вы ха ван ня «сын-

коў» Ла то цін за ха піў ся вы ву чэн-

нем уні вер саль най мо вы эс пе ран-

та. Сам яе за сво іў дас ка наль на, 

а мы з цяж кас цю ад бі лі ся ад яго 

на стой лі вых спроб і нас уцяг нуць 

у гэ ту чар го вую «ве ру».

На ней кі час ад па доб ных за-

ці каў лен няў Лё ню ад цяг ну ла ас-

пі ран ту ра, пад рых тоў ка да аба-

ро ны кан ды дац кай ды сер та цыі. 

Але не на доў га. Прый шоў 1985-ы 

і вя до мая ўсім гар ба чоў ская кам-

па нія ба раць бы з п'ян ствам. Лё-

ня глы бо ка і дас ка на ла вы ву чыў 

па губ ныя на ступ ствы за хап лен ня

спірт ным і да лей ша га ал ка га ліз му,

пад рых та ваў курс лек цый на

гэ ту тэ му і за пі саў ся ў пер шыя 

ра ды пра па ган дыс таў зда ро ва га 

ла ду жыц ця. Наш з Лё нем ся бар, 

так са ма ас пі рант пра фе са ра 

А. А. Сто ля ра, Ва ло дзя Дрозд, ка лі 

да ве даў ся пра ак тыў насць Ла то ці-

на на ан ты ал ка голь ным фрон це, 

па ці ка віў ся, у якіх аў ды то ры ях Лё-

ня вы сту пае з гэ ты мі лек цы я мі? 

Ва ло дзя жыў у Мін ску і ўсіх пад-

ра бяз нас цяў не ве даў.

Ад каз ваю:

— На лен тат кац кай фаб ры цы, 

на кам бі на це шаў ко вай тка ні ны, 

ва ўні вер ма гу, у буй ных гаст ра но-

мах, у шко лах, ся род на шых сту-

дэн таў.

Ва ло дзя ўдак лад няе:

— Я так зра зу меў, што ў асноў-

ным у жа но чых ка лек ты вах?

Па цвяр джаю:

— Так, там яго не прос та слу ха-

юць, а з усім па га джа юц ца!

Та ды Дрозд і ка жа:

— Ты яму ска жы, каб па спра ба-

ваў са сва і мі ан ты ал ка голь ны мі тэ-

зі са мі вы сту піць пе рад кі ла мет ро-

вай чар гой у га рэ лач ную кра му!

З ча сам за хап лен не ба раць-

бой з п'ян ствам у Ла то ці на так-

са ма прай шло. Тым бо лей, што 

да гэ та га ча су ён ажа ніў ся. І тут 

да яго з но вай сты хі яй вяр нуў ся 

во пыт кло па ту пра «сын коў», але 

ця пер ужо з пры мя нен нем ра ней-

шых на вы каў у сям'і. Мы, ма ла дыя 

вы клад чы кі, у той час жы лі сва і мі 

сем' я мі ў сту дэнц кім ін тэр на це. Усё 

бы ло агуль нае: кух ня, пры бі раль ні,

умы валь ні кі. Усё на ва чах. І ўсе 

за ўва жы лі, што сва ёй ма ла дой жон-

цы Люд мі ле Лё ня ўво гуле ні чо га не 

да зва ляе ра біць з хат ніх за ня ткаў. 

Ён сам га туе ежу, пры бі ра ец ца ў 

па коі, хо дзіць па кра мах, мые по-

суд, бя ліз ну. Жон кі ін шых вы клад-

чы каў, на зі ра ю чы та кія тур бо ты аб 

сва ёй па ла ві не, ста лі па пра каць 

улас ных му жы коў — ча му яны 

ўвесь по быт пе ра кла лі на іх пле-

чы? Па ча лі ся ся мей ныя скан да лы, 

і ка ле гі Ла то ці на на ват са бра лі ся 

яго па біць, ін шым ме та дам пе ра-

ка нан ня ён не пад да ваў ся.

Я ду маю, што кло пат пра 

бліз кіх — у Лё ні ад на ра джэн-

ня. Ён заў сё ды быў і бу дзе з ім. 

Вось яшчэ адзін до каз у тэ му. 

У 1991 го дзе ўтрох, Л. А. Ла то цін — 

та ды ўжо за гад чык ка фед ры вы кла-

дан ня ма тэ ма ты кі, М. П. Ма ро заў — 

за гад чык ка фед ры ма тэ ма тыч на га 

ана лі зу, і я — за гад чык ка фед ры 

ал геб ры і геа мет рыі, удзель ні ча лі 

ў кан фе рэн цыі ма тэ ма ты каў Бе-

ла ру сі. Яна тым ра зам пра хо дзі ла 

ў Грод не, і Ле а нід Аляк санд ра віч 

сам вы зваў ся быць ар га ні за та рам 

на шай па езд кі. Вы ра шы лі, што 

едзем на кан фе рэн цыю аў то бу сам, 

па да ро зе ту ды і на зад абе да ем у 

Мін ску ў пель мен най ка ля вак за-

ла. Жы вём утрох у ад ным ну ма ры 

гас ці ні цы. Бя ром з са бой на бор 

пра дук таў па пра дык та ва ным ім 

спі се (а рап там з хар ча ван нем бу-

дуць праб ле мы). Па езд ка са праў-

ды бы ла пры кмет ная — праз усю 

Бе ла русь, з ці ка вы мі да рож ны мі 

раз мо ва мі, у пры ўзня тым на строі. 

Усе по бы та выя кло па ты Ла то цін 

узяў на ся бе: ён нас бу дзіў ра ні-

 цою (пры гэ тым вель мі ра на і 

без апе ля цый на), рых та ваў сня да нак, 

на во дзіў па ра дак у ну ма ры, вы-

зна чаў, дзе бу дзем абе даць і вя-

чэ раць. Гэ та ўсё ў яго ад бы ва ла ся 

зу сім на ту раль на, як быц цам так 

яно і па він на быць, а не іна чай. 

Нас з Мі ка ла ем толь кі здзіў ля ла 

яго над звы чай нае жа дан не кож-

ны дзень гля дзець мод ны та ды 

се ры ял «Ра бы ня Іза ўра». Пе рад 

па чат кам гэ та га філь ма Ла то цін 

кі даў усе спра вы і са дзіў ся ка ля 

тэ ле ві за ра. Ад цяг нуць яго ўва гу 

ад пра гля ду бы ло не маг чы ма. Да-

рэ чы, мя не та ды моц на здзіў ля ла 

не ча ка ная за хоп ле насць гэ тым 

«мыль ным» се ры я лам не ка то рых 

бліз кіх мне, ра зум ных і та ле на ві-

тых лю дзей. На прык лад, май го 

ма лод ша га бра та Мі ха і ла, ця пер 

за слу жа на га ўра ча Бе ла ру сі, ці Ва-

ле рыя Ба раш ка ва, за раз на род на-

га на стаў ні ка.

Кан фе рэн цыя ў Грод не бы ла ці-

ка вая, на яе пры еха ла шмат на шых 

сяб роў, і час пра ля цеў не за ўваж-

на. І вось ужо на ды шоў мо мант 

за вяр шэн ня ка ман дзі роў кі — на 

на ступ ную ра ні цу трэ ба бы ло 

ад' яз джаць. Мы так са ма вы сту па-

 лі з дак ла да мі на кан фе рэн цыі, 

удзель ні ча лі ў дыс ку сі ях, і за тры 

дні та кой ін тэн сіў най на ву ко вай 

пра цы пры кмет на ста мі лі ся. З Ко-

лем вы ра шы лі ве ча рам у ну ма ры 

гас ці ні цы па-сяб роў ску па ся дзець 

за чар кай. Вель мі ўжо ха це ла ся 

сва бод на аб мер ка ваць атры ма ныя 

ўра жан ні. За хоп ле ныя гэ тай ідэ яй, 

мы з Ма ро за вым, іду чы па ву лі цах 

Грод на, па ча лі аб мяр коў ваць, якое 

спірт ное і коль кі нам яго ўзяць на 

вя чэ ру. На шу раз мо ву па чуў Ла то-

цін. Ён ужо ў тыя га ды кан так та ваў 

з усі мі толь кі на бе ла рус кай мо ве 

і нам за явіў:

— Я ка тэ га рыч на су праць!

— Ча му? — за пы та лі ся мы.

— У мя не га ла ва ба ліць!

— Та ды не пры май удзел! Мы 

бу дзем вы пі ваць без ця бе!

— Я ўсё ад но су праць! — га-

во рыць Ла то цін. — Я ж не ўстры-

ма ю ся!

...Бе ла рус кая мо ва ста ла чар-

го вым глы бо кім за хап лен нем Ле-

а ні да Аляк санд ра ві ча. Ён пе рай-

шоў на яе ад ра зу і паў сюль: на 

лек цы ях, у раз мо вах з ка ле га мі і 

сяб ра мі, у кра мах, у гра мад скім 

транс пар це, у сям'і. Ма ла та го, 

ён стаў на стой лі ва па тра ба ваць 

поў на га пе ра хо ду на бе ла рус кую 

мо ву ў пра цы і ў ста сун ках усіх, 

хто яго акру жаў. Пас ля ма іх спроб 

не каль кі ра зоў су ці шыць яго за пал 

у гэ тых ад но сі нах ён ад ной чы ў 

спрэч цы са мною ска заў:

— Ты, Радзь коў, бе ла рус, ад нак 

ты рус кі бе ла рус!

Што ён пры гэ тым меў на ўва зе, 

я і ця пер не зу сім ра зу мею.

Яшчэ бо лей зблі зіў мя не з Ла то-

ці ным пра фе сар А. А. Сто ляр. Ён 

да Лё ні доб ра ста віў ся, да вя раў 

яму ва ўсім, раз гле дзеў шы яго не 

па ка зуш ную руп лі васць у ву чо бе. 

Аб рам Аро на віч праз Ла то ці на 

ча сам пра сіў нас да па маг чы яму 

ў не ка то рых по бы та вых пы тан-

нях. На прык лад, Лё ня па прось бе 

Сто ля ра ар га ні за ваў бры га ду сту-

дэн таў для да па мо гі ў пе ра ез дзе 

на но вую ква тэ ру. Пра ца ва лі мы 

ўвесь дзень, пе ра во зі лі мэб лю, 

роз ныя рэ чы, кні гі. Уба чыў шы, 

што да кан ца дня мы пры та мі лі ся, 

жон ка Сто ля ра Клаў дзія Аляк се-

еў на пры га та ва ла нам вя чэ ру: ад-

ва ры ла буль бы, на сма жы ла мя са, 

на рэ за ла га род ні ны. Аб рам Аро-

на віч ад кар ка ваў на ват бу тэль ку 

чыр во на га ві на. У яго ўжо бы лі шы-

ро кія на ву ко выя су вя зі, і да яго ў 

Ма гі лёў час та пры яз джа лі ву чо ныя 

з Ся рэд няй Азіі, з Каў ка за. Ві но 

бы ло з Гру зіі, але ка лі Сто ляр яго 

да ста ваў, ён па ка заў нам ка ва лач-

 кі вя ле най ды ні. Толь кі па ка заў! 

У тыя ча сі ны мы на ват све жую ды ню 

рэд ка ба чы лі, а тут яна вя ле ная. 

Але ж ня ём ка пра сіць у Сто ля ра 

па спы таць та кі дэ лі ка тэс. Ад нак 

пас ля вы пі та га фу жэ ра ві на Ла то-

цін па смя леў, хо ць ён і так заў сё-

 ды быў ва ўсім пра ма лі ней ны, 

і звяр нуў ся да Сто ля ра:

— Аб рам Аро на віч, вы нам па-

каз ва лі вя ле ную ды ню. Ві даць, за-

бы лі ся па ста віць яе на стол?

Сто ля ру ні чо га не за ста ва ла ся, 

як па час та ваць нас гэ тай сма ка-

той. Смак вя ле най ды ні па мя таю 

да гэ та га ча су. А ка лі б не Ла то-

цін?..

(За кан чэн не бу дзе.)

Пе ра клаў з рус кай мо вы 

Мак сім ВЕ Я НІС.

Аляк сандр РАДЗЬ КОЎ

З кнігі «МОЙ ФIЗ МАТ»
Люс тэр ка лё суЛюс тэр ка лё су

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» 
(организатор аукциона) 

информирует о проведении открытого аукциона 
по продаже лота № 1: 

право заключения договора аренды имущества: 

1. Сооружение «Охраняемая стоянка автомобилей (площадка)» 
(инв. № 4381), входящее в состав капитального строения «Автомо-
бильная стоянка» с инв. № 600/С-136, 1933 кв. м. 2. Сооружение 
«Ограждение открытой охраняемой стоянки» (инв. № 4385), входя-
щее в состав капитального строения «Автомобильная стоянка» с инв. 
№ 600/С-136, 153 м. 3. Сооружение «Тротуары» (инв. № 4386), 
входящее в состав капитального строения «Автомобильная стоянка» 
с инв. № 600/С-136, 415 кв. м. 4. Здание «Контрольно-пропускного 
пункта при АЗС-75» (инв. № 4376), входящее в состав капитального 
строения «Автомобильная стоянка» с инв. № 600/С-136, 38,8 кв. м. 
5. Оборудование «Многофункциональный счетчик ЕМП» (инв. 
№ 4389), 1 ед. Адрес: Минская обл., Минский р-н, Боровлянский с/с, 
51 км МКАД. 

Начальная цена с НДС – 2 016,85 руб. Задаток – 201,68 руб. 
Срок договора аренды – 3 (три) года. 
Продавец: РУП «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт». 
Размер ежемесячной арендной платы: - за сооружение «Охра-

няемая стоянка автомобилей (площадка)» – 200 базовых арендных 
величин (в том числе НДС 20 %) в месяц; - за сооружение «Огражде-
ние открытой охраняемой стоянки» – 20 базовых арендных величин 
(в том числе НДС 20 %) в месяц; - за сооружение «Тротуары» – 
15 базовых арендных величин (в том числе НДС 20 %) в месяц; - за зда-
ние «Контрольно-пропускного пункта при АЗС-75» – 87,53 рубля (в том 
числе НДС 20 %) в месяц; - за оборудование «Многофункциональный 
счетчик ЕМП» – 8,22 рубля (в том числе НДС 20 %) в месяц.

Капитальное строение «Автомобильная стоянка» 
с инв. № 600/С-136 находится на земельном участке 

с кадастровым № 623680600001000408. 
Целевое назначение – земельный участок для содержания и 

обслуживания существующей автомобильной стоянки с контрольно-
пропускным пунктом. Право постоянного пользования.

Аукцион состоится 26.10.2020 в 11.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Комсомольская, д. 11, каб. 4. Извещение о проведении аукцио-
на размещено на сайте Государственного комитета по имуществу 
Республики Беларусь gki.gov.by. 

 Организатор аукциона: 
220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9, 

8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 
• www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by
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Да лу чай це ся!Да лу чай це ся!

ЧЫ ТА ЕМ ЛЮ БІ МЫЯ ВЕР ШЫ

Ве дай на шых!Ве дай на шых!

Геа гра фія + 
анг лій ская мо ва

Бе ла рус кія школь ні кі ста лі пры зё ра мі Еў-

ра пей скай геа гра фіч най алім пі я ды (EGEO-

2020). У гэтых спа бор ніц твах яны ўдзель-

ні ча лі ўпер шы ню.

За ла ты ме даль за ва я ваў дзе ся ці клас нік брэсц-

кай гім на зіі № 1 Дзя ніс Раб чук, так са ма ён стаў аб-

са лют ным пе ра мож цам да дат ко ва га кар та гра фіч-

на га кон кур су «HERE GEO challenge». Адзі нац ца ці-

клас нік ста ліч най гім на зіі № 33 Дзміт рый Шпар таў 

уз на га ро джа ны брон за вым ме да лём. Кі раў ні ка мі 

на цы я наль най збор най вы сту пі лі да цэнт ка фед ры 

між на род на га ту рыз му фа куль тэ та між на род ных 

ад но сін Люд мі ла Фа ке е ва і дэ кан фа куль тэ та геа-

гра фіі і геа ін фар ма ты кі БДУ Дзміт рый Кур ло віч.

У гэ тым го дзе Еў ра пей ская алім пі я да па геа гра-

фіі пра хо дзі ла ў дыс тан цый ным фар ма це. Ра бо чая 

мо ва спа бор ніц тваў — анг лій ская. Алім пі я да ўклю-

ча ла тры ту ры: тэ а рэ тыч ны, прак тыч ны і муль ты-

ме дый ны. Удзель ні кі вы кон ва лі за дан ні і тэс ты па 

асноў ных раз дзе лах геа гра фіі, а так са ма ана лі за-

ва лі кас міч ныя здым кі і кар ты тэ ры то рый. 

Уся го ў алім пі я дзе пры ня ло ўдзел больш 

за 70 школь ні каў з 14 кра ін: Бе ла ру сі, Ра сіі, Азер-

бай джа на, Літ вы, Эс то ніі, Тур цыі, Сер біі, Сла ве-

ніі, Ка зах ста на, Чэ хіі, Бал га рыі, Бель гіі, Бос ніі і 

Гер ца га ві ны, Мал до вы.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

На цы я наль ная біб лі я тэ ка 

Бе ла ру сі з 1 да 15 ліс та па да 

за пра шае ўсіх пры хіль ні каў 

паэ зіі да ўдзе лу ў ан лайн-

кон кур се чы таль ні каў 

«О Бе ла русь, мая шып шы-

на», пры мер ка ва на га да 

120-год дзя Ула дзі мі ра Ду боў-

кі ў ме жах пра ек та «На хва лі 

ча су, на плы ні жыц ця».

Ула дзі мір Ду боў ка ўз ба га-

ціў бе ла рус кую лі та ра ту ру яр-

кі мі паэ тыч ны мі тво ра мі. Яго 

бліс ку чы та лент ства рыў но вы, 

кра наль ны і ўзвыш аны воб раз 

Бе ла ру сі ча су бур лі вых гра мад-

скіх пе ра мен. Кож ны, хто жа дае 

спры чы ніц ца да свят ка ван ня 

120-год дзя пісь мен ні ка, мо жа 

пры няць удзел у кон кур се, аб-

ве шча ным га лоў най біб лі я тэ кай 

кра і ны. Трэ ба толь кі ўваж лі ва 

азна ё міц ца з умо ва мі твор ча га 

спа бор ніц тва і прад ста віць на суд 

жу ры сваё пра чы тан не вер ша ці 

паэ мы Ула дзі мі ра Ду боў кі.

Ві дэа за піс са сва ім вы ка нан-

нем тво ра пісь мен ні ка (у ім аба-

вяз ко ва па зна ч це сваё імя і наз-

 ву тво ра) да сы лай це на элект рон-

ную пош ту konkurs.dubowka120@

gmaіl.com. Так са ма ў ліс це трэ ба 

кры ху рас ка заць аб са бе: на зваць 

свой уз рост, мес ца пра жы ван ня, 

пра цы/ву чо бы, па кі нуць кан такт-

ны ну мар тэ ле фо на.

Што да ты чыц ца кры тэ ры яў 

ацэн кі ві дэа, то тут асноў ная 

ўва га бу дзе звяр тац ца на вы раз-

насць чы тан ня і ар тыс тыч насць 

вы ка нан ня мас тац ка га тво ра.

Важ на ад зна чыць, што, да сы ла ю-

 чы сваё ві дэа на кон курс, гэ тым

удзель ні кі да зва ля юць вы ка рыс-

тоў ваць сваю пра цу на пар та ле 

біб лі я тэ кі і ў са цы яль ных сет ках

(з аба вяз ко вым па зна чэн нем 

аў тар ства). Пе ра мож цы бу дуць 

аб' яў ле ны 19 ліс та па да 2020 го да. 

З вы ні ка мі кон кур су мож на бу-

дзе азна ё міц ца на пар та ле 

www.nlb.by і ў са цы яль ных сет-

ках На цы я наль най біб лі я тэ кі 

Бе ла ру сі, а так са ма на ста рон ках 

і са цы яль ных сет ках ча со пі саў 

«Ма ла досць» і «Бя роз ка».

Але на ДРАП КО.
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