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ЧЫ ТАЛЬ НЫ ДВО РЫК 
ПАД МЕ СЯ ЦАМ

пад час пан дэ мii ад кры лi для ма ла дых 
га ра джан су пра цоў нi кi на шай бiб лi я тэ кi
Раз мяс цiў ся ён на пля цоў цы ра ён на га цэнт ра 

ра мёст ваў, дзе рос та выя драў ля ныя скульп ту ры 
су сед нi ча лi з яр кi мi кнiж ны мi стэ ла жа мi, ка ля-
ро вы мi ла вач ка мi i сто лi ка мi з пе ры ё ды кай. Пад 
лёг кае ша ма цен не кнiж ных i ча со пiс ных ста ро-
нак, за ку бач кам ка вы цi гар ба ты, пад гу кi жы-
вой му зы кi там мож на бы ло шмат ча го па чуць i 
ўба чыць — змяс тоў на ад па чыць... У аў тар скай 
апра цоў цы мяс цо ва га фальк ла рыс та Ра ма на 
Яра ша гу ча лi кам па зi цыi на сло вы Ула дзi мi ра 
Ка рат ке вi ча, Ян кi Ку па лы, Мак сi ма Баг да но вi ча, 
у доб рыя ру кi пра сi лi ся доб рыя кнi гi, прэ зен та ва-
лi ся най леп шыя апа вя дан нi бе ла рус кiх аў та раў 
пра ка хан не, дзе змен лi васць яго, са ма га пер-
ша га (па вод ле апа вя дан ня Ле а нi да Ма ра ко ва) 
«iлюст ра ваў» тэ атр «Жы вая кнi га».

У са ты рыч ным ра кур се тэ му ка хан ня прад-
ста вiў тэ атр iн тэр ме дыi «Па ра ло на вае сэр ца», а 
ўсю ве ча ры ну раз на ста i лi кон кур сы, гуль ня выя 
экс пром ты, тан ца валь ная раз мiн ка i су мес нае 
вы ка нан не ма ла дзёж ных хi тоў.

Та ма ра КРУ ТА ЛЕ ВIЧ, г. Бе ра зi но.

Дзя куй!Дзя куй!

Жы вуць 
та кія хлоп цы...

Дэ сант ні кі Смар гон ска га ра ё на ў дзень па-

вет ра на-дэ сант ных вой скаў (гэ та ўжо тра-

ды цыя) на ве да лі ся ў дзі ця чы пры ту лак 

са цы яль на-пе да га гіч на га цэнт ра.

Вы ха ван цы яго, ну вя до ма ж, ча ка лі гас цей, 
за га дзя ра зам з вы ха ва це ля мі пад рых та ва лі він-
ша ван ні і паш тоў кі.

З па да рун ка мі, са лод кім па час тун кам і клоў нам 
Клё пам прый шлі і «бла кіт ныя бе рэ ты», ад бы ло ся 
са праўд нае свя та, пас ля яко га дзе цям, зразумела ж, 
не трэ ба ка заць (бо яны ўжо ве да юць), што дэ сант-
нік — гэ та ча ла век, які заў сё ды зна хо дзіц ца ў па-
трэб ны час у па трэб ным мес цы, які да па мо жа...

А та му — шчы рая ўдзяч насць усім, хто пры-
чы ніў ся да гэ та га ме ра пры ем ства.

Ла ры са ТА ТА РЫ НА ВА,

ды рэк тар Смар гон ска га СПЦ.

У аг ра га рад ку Крын кi, што 

ў Лёз нен скiм ра ё не, мне 

па шчас цi ла па зна ё мiц ца з 

жан чы най, якая, жы ву чы 

ў шмат ква тэр ным до ме, 

за хап ля ец ца...

Зрэш ты, па па рад ку.
Па аду ка цыi Га лi на Ле а нi-

даў на Па по ва — бух гал тар, 
больш за 30 га доў ад пра ца ва-
ла ў ганд лi. Яна ма ла джа вая, 
стыль ная, со чыць за са бой. 
А яшчэ да гля дае... свi нак-па-
ра сят, ко за чак, ку рэй. У гэ тым 
ёй да па ма гае сям'я, iн тэр нэт i 
на бы ты з дзя цiн ства во пыт.

Спра ва ў тым, што яе ма-
цi — Ма рыя Якаў леў на Iг на та-
ва — Ге рой Са цы я лiс тыч най 
Пра цы, зна ка мi тая свi нар ка 
саў га са «Крын кi».

— Мы з сяст рой — ус па мi-
нае Га лi на Ле а нi даў на, — да-
па ма га лi ёй па гас па дар цы 
столь кi, коль кi пом нiм ся бе, лю-
бi лi ўся кую жы вё лу... Я з ся мi 
га доў ез дзi ла кон на, кi ра ва ла 
пад во дай... Ад ной чы, пом ню, 
па чу ла, што ў вёс цы за хва рэ ла 
жан чы на, i са ма воль на па еха-
ла па фель чар ку, па «хут кую 
да па мо гу»... I та кi ж пры вез ла 
яе, хоць па да ро зе мы пе ра-
ку лi лi ся... Атры ма ла та ды ад 
баць кi. Але шчас це, што ўсё 
бы ло не да рэм на... А по тым, 
ка лi пад рас ла, спа кой на ад-
пус ка ла ма му ку ды-не будзь 
сха дзiць цi з'ез дзiць, — з гас-
па дар кай спраў ля ла ся са ма.

Та му, вi даць, не дзi ва, што 
ў 18, толь кi скон чыў шы шко лу 
бух гал та раў ды ўлад ка ваў шы-
ся на ра бо ту, дзяў чы на вый-
шла за муж за мяс цо ва га хлоп-
ца Ва сi ля Гал це е ва — са ма 
ста ла гас па ды няй, а ў хут кiм 
ча се i ма цi. У сям'i ўсё доб ра 
бы ло — га да ва лi ся дзве да-
чуш кi Свят ла на i Тац ця на...

Го ра, як лi чыць жан чы-
на, iм пры нёс Чар но быль. 

Муж, саў гас ны кіроўца, быў ка-
ман дзi ра ва ны ў не бяс печ ную 
зо ну, пе ра во зiў ад туль лю дзей 
у су сед нiя Па ло вi кi, пас ля ча-
го за хва рэў на лей коз i па мёр. 
Яго жон ка ў 27 га доў за ста-
ла ся ўда вой, дзе цi — сi ро та мi. 
I доб ра яшчэ, што по бач жы лi 
баць кi — без iх пад трым кi ку ды 
ця жэй бы ло б пе ра жыць не па-
праў нае, вы га да ваць да чок.

А по тым лёс па да рыў гэ тай 
жан чы не су стрэ чу з Аляк санд-
рам Па по вым, якi стаў для яе 
на дзей най апо рай, а дзе цям i 
на огул — за мя нiў баць ку. Кла-
пат лi вы i пра ца вi ты, Аляк сандр 
Аляк санд ра вiч пад трым лi вае 

ўсе iдэi жон кi, ад на з якiх пе ра-
тва ры ла ся ў са праўд нае хо бi: 
раз вя дзен не свi ней.

— Мне вель мi ха це ла ся б 
атры маць но выя па ро ды, — 
дзе лiц ца Га лi на Ле а нi даў на. — 
Я маю су вя зi з пле мян ным прад-
пры ем ствам, бя ру там бiя ла гiч ны 
ма тэ ры ял, са ма (так, як ву чы ла 
ма ма), раб лю асе мя нен не, пры-
маю апа ро сы... I ве да е це, так 
пры ем на тры маць на ру цэ но вае 
жыц цё! Па ра сят кi на ра джа юц-
ца i мен шань кiя, i боль шань кiя... 
За тым, пры доб рым до гля дзе, 
вы раў ноў ва юц ца, хут ка рас туць, 
на бi ра юць ва гу. Вель мi важ на 
«пра ка лоць» iх вi та мi на мi i жа-
ле зам, та ды яны бу дуць зда ро-
вень кiя. У хля ве ў нас ёсць спе-
цы яль ныя мес цы з лям па мi для 
аба грэ ву — ма лыя спяць там... 
На дзя ся ты дзень даю iм пры-
корм — сма жа нае зер не....

Усе свае на зi ран нi гас па-
ды ня за но сiць у спе цы яль ны 
сшы так, по тым за зi рае ў яго, 
каб не пе ра блы таць, ка му, 
што i ка лi, бо на пад вор ку — 
тры свi на мат кi, а бы ло i больш — 

та кiх па род, як ланд рас, вя лi кая 
бе ла рус кая бе лая, п'ет рэн, iарк-
шыр ская, кан тор, дзю рок.

Сё ле та гас па да ры ча ка юць 
пры пло ду ад ланд ра саў, па кры-
тых iарк шыр скай i п'ет рэ нам. Га-
лi на Ле а нi даў на ка жа, што та кiя 
iм най больш спа да ба лi ся.

Кар мы для свi ней (кам бi-
корм для роз на га ўзрос ту, 
му ку) раз вод чы кi куп ля юць 
звы чай на ў вi цеб скiх кра мах, 
буль бу, морк ву, бу ра кi ды гар-
бу зы — у ад на вяс коў цаў. З iмi, 
бы вае, i раз лiч ва юц ца не гра-
шы ма, а па так зва ным бар та-
ры — свi нi най.

А вось ма лач ко для па ра сят 
ёсць сваё — ка зi нае.

— Як жа, — пы та ю ся ў гас-
па ды нi, — вам уда ец ца су мя-
шчаць кло пат пра сям'ю і дом з 
кло па там пра та кую коль касць 
жы вё лы?

На гэ та Га лi на Ле а нi даў на 
толь кi ўсмi ха ец ца. Ка жа, што 
пры кла дам ня стом нас цi ў пра цы 
ёй заў сё ды слу жы ла ма ту ля... Да 
та го ж — ва ўсiм да па ма гае муж, 
дзе цi, не ўпры кмет пад рас лi ўну кi 
i так са ма ўжо неш та ро бяць.

— Iлья i На ста ця пер што-
дзень у мя не, — га во рыць ба бу-
ля. — Так скла ла ся, што дач ка 
пас ля раз во ду з му жам вы хоў-
вае iх ад на, жы ве ў Крын ках — 
шу кае ра бо ту. Яна скон чы ла 
ўнi вер сi тэт iмя Ма шэ ра ва... 
А Свят ла на — ме дык, жы ве ў 
Вi цеб ску, га дуе двух хлоп чы-
каў. Ста рэй ша му ўжо 20, пра-
цуе по ва рам, ма лод ша му — 9. 
Яны не час та пры яз джа юць, 
але мы з му жам усiм бяз меж-
на ра ды i, вя до ма ж, кож на му 
ха це лi б да па маг чы, зра бiць 
па да ру нак.

Тац ця на IГ НА ЦЕН КА,

Лёз нен скi ра ён.

...Мо гiл кi ў гэ тай вёс-

цы — чыс цень кiя, пры-

бра ныя — зна хо дзяц ца 

ў цэнт ры. На iх (кло пат 

эн ту зi яс таў) ужо вы бра-

на мес ца i пры ве зе ны 

гра вiй для бу ду чай кап-

лi цы. Там жа, на кла дах, 

на ад ным з пом нi каў — 

шчы ры кра наль ны над-

пiс: «Лю бi це Со мi на, як 

я лю бiў».

I са праў ды, у гэ тай вёс-
цы жы ве свай го ро ду дух 
спа бор нiц тва: маў ляў, я для 
свай го Со мi на ўсё зраб лю... 
А я — дык i яшчэ бо лей! Пры-
чым ста ра юц ца вось так, 
адзiн пе рад ад ным, най перш 
тыя, хто на ра дзiў ся тут i вы-
рас, хто, як ка жуць, стаў на 
кры ло. Ле тась, на прык лад, 
яны «вяр ну лi ся», каб ра зам 
з мяс цо вы мi жы ха ра мi рас-
кар ча ваць пляж ную пля цоў-
ку, злу чыць яе з тэ ры то ры яй 
мяс цо ва га сель ска га клу ба. 
Та му сё ле та свя ту вёс кi бы-
ло вель мi раз доль на — як, 
му сiць, нi дзе.

I фар мат быў но вы. Фэст 
«Со мiн ская юш ка» стаў пры-
знан нем у лю бо вi най перш 
да во зе ра, на бе ра гах яко га 
вы рас ла так шмат заў зя тых 
ры ба коў. Яны — i лю дзi ста-
лыя, i ка ман да, мож на ска-
заць, ма лых, па чат коў цаў — 

спа бор нi ча лi не толь кi ў тым, 
хто больш на ло вiць ры бы, 
але i ў тым, хто най лепш 
«рас па ра дзiц ца» гэ тым уло-
вам — зва рыць смач ней шай 
юш кi. Ад шу кае, на прык лад, 
ста ра жыт ны рэ цэпт, да-
дасць ёй «пры пра вы» ўда-
лай наз вай, ад па вед ным 
афарм лен нем пля цоў кi з 
вог нi шчам, за мо вiць май кi з 
наз вай ка ман ды, па час туе ў 
да да так гра ча най ка шай...

Па ра да ва ла гле да чоў i кан-
цэрт ная пра гра ма: вы ступ-
лен нi ан самб ля «Сяб роў кi», 
са лiс таў Iва цэ вiц ка га ГДК, 
мяс цо вых зна ка мi тас цяў...

Ся род та кiх быў i «хлоп-
чык» Са шка (яго ма цi ад-
на га да ва ла шас цё ра дзя-
цей — баць ка ра на па мёр...), 

якi не ка лi не меў на ват доб-
ра га абут ку, а ця пер ку пiў 
са бе цi не са мы кру ты ма-
та цыкл i на свя це ра зам з 
сяб ра мi пра вёў па рад бай-
ке раў... Пры чым не прос та, 

каб па кра са вац ца, а пра доў-
жыць збор срод каў на ля чэн-
не хво рай дзяў чын кi Сафii.

Гэ тую ж скар бон ку ха це лi 
па поў нiць i мяс цо выя жан-
чы ны, гас па да ры аг ра ся дзi-
бы «Мя до выя ка нi ку лы». Iх 
кло па там на свя це пра да ва-
ла ся све жая вы печ ка, со кi, 
гла зу ра ва ныя пер нi кi з над-
пi сам «Со мi на». Для дзят вы 
тут мож на бы ло ку пiць цац-
кi i ўпры го жан нi, зроб ле ныя 
ру ка мi май стрых. А па куль 
да рос лыя ацэнь ва лi смак 
юшак, пра ца ваў ба тут, анi-
ма тар пра во дзiў гуль нi...

Быў на свя це i яшчэ адзiн 
па рад — ма шын, якiя што-
год удзель нi ча юць у «Тро-
фi-рэй дзе» да Дня Пе ра мо гi. 
Да рэ чы, у апош нiя га ды ў 

пе ра мож цы мiж на род на-
га спа бор нiц тва вы хо дзi лi 
ме на вi та со мiн цы, якiя па 
ба ло тах уме юць не толь кi 
гой саць, але скан стру я ваць 
для гэ та га сваё аў то, што i 
зра бi лi бра ты Са лон кi...

У свят вёс кi бы лi, ёсць i, 
дасць бог, бу дуць па ста ян-
ныя спон са ры — вы хад цы 
з Со мi на. Iх проз вi шчы — 
Ка пы цi чы, Куц кi, Аб рам чу-
кi, Кар ма но вi чы... То-бок, 
са мыя рас паў сю джа ныя, 

вяс ко выя, дзе нось бi ты iх 
да вод зяц ца адзiн ад на му 
то дзядзь камі, то бра тамі, то 
сва тамі, то блiз кiмі сяб рамі... 
На Но вы год i Ка ля ды яны 
пры во зяць усiм ту тэй шым 
дзе цям па да рун кi, час ту юць 

адзi но кiх, шмат дзет ных i 
прос та жы ха роў ста ла га 
ўзрос ту. Яны ша ну юць гiс то-
рыю вёс кi, па кла па цi лi ся, каб 
з су сед нi мi яе злу ча ла доб-
рая ас фаль та ва ная да ро га, 
каб тут быў газ. Ад ных аг ра-
ся дзiб у Со мi не, вёс цы, дзе 
жы ве сот нi паў та ры ча ла век, 
цэ лых тры i кож ная — у сва iм 
не паў тор ным сты лi...

Вось i гэ тым ра зам спон-
са ры па ду ма лi пра сюр прыз: 
свя та за вяр шыў двух хвi лiн-

ны са лют i дыс ка тэ ка пад 
зор ным не бам. Бо як жа 
яшчэ, ка лi Со мi на, ка жуць — 
як пер шае ка хан не: ад но i 
ўжо на заў сё ды.

Ва лян цi на БОБ РЫК.

Фо та Ва ле рыя МIС КЕ ВI ЧА.

Год ма лой ра дзi мыГод ма лой ра дзi мы СО МI НА — ЯК ПЕР ШАЕ КА ХАН НЕ

Пош ту чы та ла Ва лян цi на ДОЎ НАР.

Наш ча ла век!Наш ча ла век!

«ПРЫ КЛА ДАМ НЯ СТОМ НАС ЦI Ў ПРА ЦЫ 
ДЛЯ МЯ НЕ ЗАЎ СЁ ДЫ БЫ ЛА МА МА»


