
Спаз ні ла ся зі ма — не чую ма ра зоў.
Ві даць, з ка ляд ных дзён вяс на пач нец ца,
І вер нуц ца шпа кі з да лё кіх бе ра гоў,
І ру ча ін ка пес няй ад гук нец ца.

Спаз ні ла ся... Але, усе ка лен да ры
І той адзін, што сон цу скон пра ро чыў,
Склі ка юць аду сюль сцю дзё ныя вят ры,
Каб край за быў ся у за вей най но чы.

Чар га зі мо вых дзён раз не сла ся, як дым,
І час па пе рам не ад па вя дае —
Іл гуць ка лен да ры, а іс ці на — у тым,
Што пе рад сон цам сцю жа ад сту пае.
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Не здар ма ў нас ка жуць: 
«Што ні край — 

то свой звы чай». На Убарц кім 
Па лес сі, а дак лад ней 
у Лель чыц кім ра ё не, 

шмат звы ча яў, 
якія пе ра да юц ца 

з па ка лен ня ў па ка лен не, 
і, ня гле дзя чы на тое, 

што па пла не це кро чыць 
ХХІ ста год дзе, 

да гэ туль моц на 
іх пры трым лі ва юц ца. 
Най больш ад мет ныя 
тут ка ляд ныя звы чаі.

У вёс цы Іва на ва Сла ба да ўве ча ры 
на пя рэ дад ні ста ро га Но ва га го да — ча-
су Шчод рай куц ці, рых ту ю чы ка ляд ны 
стол, гас па дар ка жа ў акно аль бо дзве-
ры: «Ма роз, Ма роз, ха дзі куц цю ес ці! Бо 
як прый дзеш на рал лю, я та бе пу гаю 
ву шы ада б'ю!»

На стол кла дзец ца се на. І зу сім не 
аба вяз ко ва пад аб рус — каб вя ла ся 
гас па дар ка, каб ка ро ва да до му іш ла, 
на свін нях са ла рас ло, каб у ага ро дзе 
бу я ла.

Жы хар ка вёс кі Ні на Шкар пін ская 
пры гад вае: «У 12 га дзін апоў на чы мы 
ідзём у хлеў па гля дзець ка ро ву: ка лі 
яна ля жыць ра га мі на ўсход — зна чыць, 
аце ліц ца ўдзень. Ка лі па вер ну та на поў-
дзень — ацёл бу дзе ноч чу. Ка лі пер шым 
гос цем на Рас тво бу дзе муж чы на — у 
ка ро вы бу дзе бы чок, а ка лі жан чы на — 
ча кай ця луш ку».

Пра ку рэй Ні на Ва сіль еў на ка жа: 
«Трэ ба ў ку рат ні ку па сы паць по пе лам з 
пе чы, каб ку ры нес лі ся до ма і не ха дзі лі 
да су се дзяў. Ка лі ка ляд ні кі, шчад ру ю-
чы, сып люць у акно зер не і пы та юц ца: 
«Гас па дар, дзе ва шы ку ры ня су цца?» — 
трэ ба ад каз ваць: «У су се да гра буц ца, а 
до ма ня су цца!»

У вёс цы То неж ра ні цай 14 сту дзе ня 
ку рам сып люць зер не ў аб руч ад боч кі 
аль бо на неш та ін шае круг лай фор мы 
— каб нес лі ся ў ад ным мес цы.

Ма рыя Мар ке віч, ста рэй шая жы-
хар ка вёс кі Іва на ва Сла ба да, ра іць: 
«Ка лі пры хо дзяць ка ляд ні кі і спя ва-
юць пад акном, ім трэ ба аба вяз ко-

ва неш та даць. Бо ка лі не 
да сі, яны ка жуць: «Свя тое 
Рас тво, каб вам ха ту раз-
ня сло!»

У Лель чыц кім рэ гі ё не 
рас паў сю джа ны звы чай аб-
вяз ван ня са ло маю дрэў у 
са дзе: з 13 на 14 сту дзе ня 
гас па дар ідзе ў сад аб вяз-
ваць дрэ вы зві тай са ло май 
— каб не па мерз лі ад ма-
ра зоў.

Гас па ды ні вё сак То неж і 
Іва на ва Сла ба да пры трым-
лі ва юц ца аба вяз ко ва га звы-
чаю клас ці пад стол з куц цёю 
ага род ні ну (буль бу, бу рак, 
цы бу лі ну, час нок, морк ву, 
гар бу зі кі і сем кі) — каб быў 
доб ры ўра джай. Пры га вор-
ва юць: «За ра дзі, Бо жа, на 
ўся ка га до лю!»

Воль га Ка рась, ра бот нік 
куль ту ры з гэ тай вёс кі, рас па-
вя дае пра ва раж бу не за муж-
ніх дзяў чат на блі нах: «Трэ ба 
ўзяць пер шы блін, па клас ці 
пад па ху і вый сці на ву лі цу. 
Ка го су стрэ неш пер шым — 
на ра чо ны бу дзе з гэт кім жа 
іме нем. У лё се са мой Воль-

гі вый шла ме на ві та гэ так: пер шым ёй 
тра піў муж чы на з іме нем Ры гор. Паз-
ней лёс звёў з ма ла дым гар ма ніс там 
Ры го рам.

У лель чыц кіх па ле шу коў пры ня та 
на Шчад ра ца ра біць тра ды цый ныя 
стра вы: куц цю з яч ных круп аль бо 
грэч кі, кал ба су мяс ную, кры вян ку, 
за ха лод (ха лод нае), боршч, блі ны, 
сма жа ную ры бу, пам пуш кі. Пад стра-

вы пад клад ва юць гро шы — каб не 
пе ра во дзі лі ся.

— Ця пер, дзя куй Бо гу, у нас усё 
ёсць, — ка жуць лю дзі ста рэй ша га па-
ка лен ня ў То не жы і Сла ба дзе. Гэ та 
пас ля вай ны ка ля да ва лі, бо ес ці не 
бы ло ча го. Мо та му і доб ра жы вём, 
што Ка ля ду спраў ля ем?

Ана толь КЛЯ ШЧУК.
Фо та аў та ра.

Пры ем ная на ві наПры ем ная на ві на  ��

«ДО МІК БАР БІ» — 
ЮНЫМ ПА ЛА ЧА НАМ

Доб рым пе рад свя точ ным па да рун кам для жы ха роў По лац ка 
стаў но вы дзі ця чы са док не звы чай най ар хі тэк тур най фор мы. 
Ён вель мі па доб ны на до мік лю бі май мно гі мі дзяў чын ка мі 
ляль кі Бар бі.

По лац кі яс лі-сад № 32 гас цін на рас чы ніў свае дзве ры на пя рэ дад-
ні ка та ліц ка га Рас тва — у са мым вя лі кім па коль кас ці на сель ніц тва 
мік ра ра ё не го ра-
да — Аэ рапорт.

Пры ем най па-
дзе яй для дзят вы, 
якая ўжо на вед-
вае са док, стаў 
ві зіт гу бер на та ра 
Ві цеб шчы ны. Ён 
пры ехаў з роз-
ны мі па да рун ка-
мі — для сад ка ў 
цэ лым і кож на га 
хлоп чы ка і дзяў-
чын кі — па асоб ку. 
Га на ро вы госць 
пад крэс ліў, што пры бу даў ніц тве но вых мік ра ра ё наў трэ ба па ра лель на 
ўзво дзіць дзі ця чыя да школь ныя ўста но вы, шко лы, аб' ек ты для ад па-
чын ку і за баў.

Аб улад ка ван ні дзя цей у но вы по лац кі са док мож на ма рыць. На 
бу даў ніц тва звон ку на са мрэч ка зач на га вя лі ка га «до мі ка Бар бі» вы-
шы нёй у тры па вер хі па тра ча на больш як 30 міль яр даў руб лёў. Ад на-
ча со ва ён мо жа пры няць 215 дзя цей. Для іх ся род ін ша га — ба сейн, 
так зва ныя «су хія» ба сей ны, утуль ныя фіз куль тур ная, гуль ня вая 
за ла, па кой эс тэ тыч на га вы ха ван ня... У кож най з 12 груп — бу фет. 
І на пры лег лай тэ ры то рыі ўсё пра ду ма на: ёсць ве ран ды і це ня выя 
на ве сы, пля цоў кі для гуль няў.

— Сён ня ў Ві цеб скай воб лас ці ўзво дзяц ца но выя сад кі для пры-
клад на 1,1 ты ся чы юных гра ма дзян. Ка ля 50 ты сяч дзя цей на вед ва-
юць 630 да школь ных уста ноў. Дзяр жа ва на дае са мую піль ную ўва гу 
па ляп шэн ню іх ма тэ ры яль на-тэх ніч най ба зы. Трэ ба зра біць так, каб 
з ад на го ў дру гі ка нец го ра да баць кі не ва зі лі дзі ця ў са док, а тра ці лі 
на гэ та мак сі мум 15 хві лін, — ска заў Аляк сандр Ко сі нец, стар шы ня 
Ві цеб ска га абл вы кан ка ма.

Но выя сад кі ў блі жэй шай перс пек ты ве пры муць дзят ву ў Ві цеб-
ску (у мік ра ра ё не Бі ле ва), Ор шы, Ар шан скім ра ё не, На ва по лац ку 
і ў По лац ку.

— Сё ле та ў го ра дзе на ра дзі ла ся больш за ты ся чу дзя цей. Та му 
рас пра цоў ва ец ца пра ект на-каш та рыс ная да ку мен та цыя для ўзвя-
дзен ня так са ма ў мік ра ра ё не Аэ ра порт яшчэ ад ной уста но вы да-
школь най аду ка цыі, — па дзя ліў ся пла на мі Пётр Пят ке віч, на мес нік 
стар шы ні По лац ка га рай вы кан ка ма па са цы яль ных пы тан нях.

Ста ра жыт ны По лацк і яго ма ла ды су сед На ва по лацк упэў не на 
на блі жа юц ца адзін да ад на го. Каб іх яшчэ больш аб' яд наць, у пла-
нах — бу даў ніц тва но ва га мос та це раз ра ку За ход няя Дзві на. Каб 
за да во ліць по пыт на жыл лё, па пад лі ках спе цы я ліс таў, што год у 
гэ тых двух га ра дах трэ ба ўво дзіць больш як 100 ты сяч жы лых квад-
рат ных мет раў. І, без умоў на, спат рэ бяц ца но выя «да мы Бар бі» для 
бу ду чых ма лень кіх на ва сё лаў.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ. Фо та аў та ра.
По лацк — Ві цебск.
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МІ НУ ЛАЕ — 
ДЛЯ НА ШЧАД КАЎ
Сла ву тая шко ла ра сій ска га ба ле та па чы на ла ся ў Ру жа нах

Рэ кан струк цыя Ру жан ска га па ла ца Са пе гаў — гэ та за кон ная пад-
ста ва га на рыц ца ўсім, хто мае хоць ней кае да чы нен не да ажыц-
цяў лен ня пра ек та. А коль кі бы ло скеп ты каў! Ка за лі, на прык лад: 
на вош та тра ціць гро шы? Да стат ко ва за кан сер ва ваць гэ тыя ру і ны 
і па каз ваць іх рэд кім ту рыс там з акна аў то бу са: тут, маў ляў, меў 
сваю рэ зі дэн цыю аў тар «Ста ту та Вя лі ка га Княст ва Лі тоў ска га» і 
жы лі яго на шчад кі. Але ж адо ле лі, ад рэ стаў ра ва лі пер шую част ку 
па ла ца — уяз ную бра му. За год-дру гі ў му зеі са бра лі ся экс па на ты. 
І ця пер у яго не со рам на за пра шаць ту рыс таў.

Вя до ма, боль шасць кніг, кар цін, ін шых каш тоў ных рэ чаў з па ла ца 
за хоў ва ец ца ў кра і нах бліз ка га і да лё ка га за меж жа. У фон дзе но ва га 
му зея ад на са праўд ная пя чат ка Са пе гаў ёсць. Але і ёй га на рыц ца ды-
рэк тар уста но вы Рус лан Кні га. Яго эк скур сіі заў сё ды ці ка выя, заў сё ды 
да зна еш ся пра неш та но вае. На прык лад, коль кі ра зоў да во дзі ла ся 
чы таць пра тое, якая зна ка мі тая ба лет ная тру па пра ца ва ла ў Ру жан-
скім па ла цы, як ца ніў гэ ты ба лет ка роль Ста ні слаў Аў густ Па ня тоў скі. 
Аказ ва ец ца, у ча сы Ра сій скай ім пе рыі, ка лі па лац па вя до мых пры чы нах 
кан фіс ка ва лі ў гас па да роў, тру па не пе ра ста ла іс на ваць, пры гон ныя ак-
цё ры не пай шлі пра ца ваць на пту шы ны двор. Яны вы еха лі ў Пе цяр бург. 
Гэ тая тру па ста ла ас но вай ра сій ска га ба ле та, які пра сла віў ся леп шай у 
све це ба лет най шко лай. «А па чы на ла ся гэ тая ба лет ная шко ла вось тут, 
у Ру жа нах», — з не пры ха ва ным го на рам га во рыць Рус лан Кні га.

Не менш за хап ляль ную эк скур сію па Ру жан шчы не для прад стаў ні-
коў СМІ ар га ні за ва ла га лоў ны за ха валь нік фон даў му зея «Пру жан скі 
па ла цык» На тал ля Пра ка по віч. Ма гі лёў цы, Лыс ка ва, Ба я ры, Асош ні кі 
— тут са праў ды ўсё ды хае гіс то ры яй. Дзве апош нія вёс кі з пе ра лі ку 
за сна ва лі пры ві ле я ва ныя ся ля не — ахоў ні кі Бе ла веж скай пу шчы. Та-
кіх па се лі шчаў аба пал но вай аб' яз ной да ро гі шмат. А бы лое мяс тэч ка 
Лыс ка ва — ра дзі ма маг на таў-асвет ні каў. Тут жыў і быў па ха ва ны 
Фран ці шак Кар пін скі, па эт, пе ра клад чык, пе да гог. А вяль мо жы ВКЛ 
і Рэ чы Па спа лі тай Бы хаў цы па бу да ва лі не ка лі ма нас тыр мі сі я не раў і 
пры го жы кас цёл. Кас цёл гэ ты ча кае сва іх фун да та раў і мо жа стаць 
яшчэ ад ной ту рыс тыч най ці ка він кай Ру жан ска га рэ гі ё на. Да рэ чы, 
Ру жан шчы на — край уні каль ны яшчэ і тым, што па ёй пра хо дзіць 
не каль кі ўмоў ных ме жаў. На прык лад, моў на-эт на гра фіч ных рэ гі ё наў. 
Ка лі для вё сак на поў на чы ад Ру жан ха рак тэр на цэнт раль на-бе ла-
рус кая га вор ка, то на поўд ні жы ха ры ўжы ва юць па лес кія дыя лек ты. 
Зноў жа на поў на чы рэ кі ад но сяц ца да ба сей на Бал тый ска га мо ра, 
а паў днё выя ця куць у мо ра Чор нае.

За ха ван не гіс то ры ка-куль тур най спад чы ны — кло пат улад. 
Стар шы ня Брэсц ка га абл вы кан ка ма Кан стан цін СУ МАР на пы тан-
не ка рэс пан дэн та «Звяз ды» аб перс пек ты вах да лей шай ра бо ты па 
ад ра джэн ні гіс то ры ка-куль тур най спад чы ны ў рэ гі ё не ад ка заў, што 
ра бо та, не су мнен на, бу дзе пра цяг вац ца. У 2005 го дзе ў воб лас ці 
быў ство ра ны ка ар ды на цый ны са вет па ахо ве ма тэ ры яль най і 
ду хоў най спад чы ны, ку ды ўвай шлі гіс то ры кі, на ву коў цы, рэ стаў-
ра та ры. Па сту по ва ста лі вы дзя ляц ца срод кі на рэ стаў ра цый ныя 
пра ек ты. І сён ня мож на ба чыць вы ні кі шэ ра гу па спя хо вых пра-
ек таў. Як вя до ма, пер шыя спро бы ад на віць бы лую рэ зі дэн цыю 
Са пе гаў ра бі лі ся яшчэ пры Са вец кім Са ю зе. Але па дзеі па чат ку 
1990-х ад су ну лі пра цу на мно гія га ды. І толь кі ў 2009 го дзе ў Ру-
жа ны прый шлі рэ стаў ра та ры. І вось ужо ма ем два бу дын кі бы ло-
га па ла ца з пры стой ным му зе ем, з вір ту аль най біб лі я тэ кай ро ду 
Са пе гаў, якую ўда ло ся са браць на ма ган ня мі на шых біб лі я тэ ка раў 
пры пад трым цы бю ро ЮНЕС КА ў Маск ве.

Яшчэ ад ным на быт кам на гэ тым шля ху стаў па лац Ня мцэ ві чаў 
у вёс цы Ско кі Брэсц ка га ра ё на. У ся дзі бе, уз ве дзе най пры клад на 
ў 1770-я га ды жыў Юль ян Урсын Ня мцэ віч, пісь мен нік, дзяр жаў ны 
дзе яч, ад' ютант Та дэ ву ша Кас цюш кі, адзін з аў та раў пер шай Кан-
сты ту цыі ў Еў ро пе. А яшчэ гэ тыя сце ны па мя та юць знач ную гіс та-
рыч ную па дзею. Ме на ві та тут 15 снеж ня 1917 го да быў пад пі са ны 
пра та кол аб ва ен ным пе ра мір'і па між Са вец кай Ра сі яй і Гер ма ні яй, 
што па кла ла па ча так спы нен ню Пер шай су свет най вай ны на ўсхо-
дзе. Па сут нас ці, гэ ты па лац поў нас цю ад бу да ва ны. За сем га доў 
з бюд жэ ту вы дат ка ва на больш за во сем міль яр даў руб лёў.

Пра цяг ва юц ца ра бо ты па ад наў лен ні Ко саў ска га па ла ца Пус лоў-
скіх. Кі раў нік воб лас ці за ўва жыў, што ў блі жэй шыя год-два не пла ну-
ец ца вы дзя ляць срод кі на тое, каб рас па чы наць но выя аб' ек ты. Трэ ба 
да вес ці да поў на га за вяр шэн ня па ча тыя. Ад ны ад рэ стаў ра ва ныя 
сце ны трэ ба на поў ніць змес там, дзе-ні дзе па тра бу ец ца доб ра ўпа рад-
ка ван не тэ ры то рый. А ка ар ды на цый ны са вет бу дзе рас пра цоў ваць 
но выя пра гра мы. Гэ та ра бо та не ад на го го да, не ад на го дзе ся ці год-
дзя. Але яна па трэб на для на шчад каў.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ

�

МА РОЗ, МА РОЗ, ХА ДЗІ КУЦ ЦЮ ЕС ЦІ!
Ка ляд ныя звы чаі Лель чыц ка га ра ё на

Спа чат ку яны на ват вы-
клі ка лі ў мя не спа чу ван не: 
сціп лыя, ста яць з ві на ва тым 
вы гля дам, ба яц ца гроз на-
га па пя рэ джан ня тра піць у 
ЛПП. Але, ка лі па чу ла «да-
сье» на кож на га з гэ тых «ці-
хонь», ура жан ні хут ка змя-
ні лі ся. Не здар ма ж ка жуць, 
што ў ці хім ба ло це чэр ці 
вод зяц ца.

Да рэ чы, па ста тыс ты цы, 
Шкло ўскі ра ён па п'ян стве адзін 
з лі да раў. Па звестках аб лас но-
га нар ка дыс пан се ра, ле тась за 
9 ме ся цаў ён пры ся рэд не ста тыс-
тыч ных 7,7 літ ра спір ту на ду шу 
на сель ніц тва па Ма гі лёў шчы не 
«вы пі ваў» аж но 9,7 літ ра. І зна-
чыў ся дру гім ся род 21 ра ё на пас-
ля Круг лян ска га, дзе ліч ба на огул 
жах лі вая — 13 літ раў на кож на га 
жы ха ра. Але нель га ка заць, што 
ў Шкло ўскім ра ё не ні чо га не ро-
біц ца, каб вы пра віць ста но ві шча. 
Пры рай вы кан ка ме ство ра ны 
гра мад скі пункт ахо вы па рад ку, 
які сіс тэ ма тыч на раз гля дае спра-
вы тых, якія вы зна чы лі ся пад час 
зло ўжы ван ня спірт ны мі на по ямі. 
На ад ным та кім па ся джэн ні я і 
па бы ва ла.

Ка мі сія, у якую ўвай шлі су пра-
цоў ні кі ра ён на га аддзе ла ўнут ра-
ных спраў, аддзе ла па над звы-
чай ных сі ту а цы ях, урач-нар ко-
лаг, уз на ча ліў на чаль нік аддзе ла 
ідэа ла гіч най ра бо ты, куль ту ры і 
па спра вах мо ла дзі рай вы кан ка-
ма Сяр гей Ар та мо наў. Пла на ва лі 
раз гле дзець спра вы 23 вы пі вох, 
але не ўсе ама та ры га рэл кі да 
гэ тай су стрэ чы пад рых та ва лі ся. 
Адзін і зу сім ледзь ве тры маў ся на 
на гах. Прый шло ся ад клас ці вы ха-
ваў чы пра цэс.

У па кой за хо дзіць муж чы на, 
уз рост яко га за 60. На від — сціп-
лы, спа кой ны, ад со ра му га то вы 
скрозь зям лю пра ва ліц ца.

Я на ват ву шам не ве ру, ка лі 
па чы на юць пе ра ліч ваць яго «за-
слу гі». «16 снеж ня пад час свар кі з 
жон кай на нёс ёй 2 уда ры драў ля-
най руч кай па га ла ве і па пля чы. 
20 снеж ня на лес віч най пля цоў цы 
до ма кры чаў, ла яў ся, на за ўва гі 
не рэ ага ваў...»

— Пас ля гэ та га ён зноў па спеў 
з жон кай па сва рыц ца, — да дае 
на чаль нік РА УС Аляк сандр Пі ме-
наў. — Зноў за трым лі ва лі яго, 
раз бі ра лі ся.

«Ге рой» па кор лі ва кі вае га ла-
вой, раз во дзіць ру ка мі: маў ляў, 
чорт па блы таў. По тым ві на ва та 
мям ліць: «Я больш не бу ду».

Да рэ чы, «ці хо ня» на ват ста іць 
на ўлі ку ў нар ко ла га. Чле ны са-
ве та пры хо дзяць да вы ні ку, што 
буй на га пен сі я не ра бы ло б ня бла-
га на год ад пра віць у ЛПП. Муж-
чы на жа лас на про сіць: маў ляў, не 
трэ ба. А ка лі на чаль нік РА УС абя-
цае за вес ці на яго кры мі наль ную 
спра ву па ар ты ку ле «Ка та ван не» 
за сіс тэ ма тыч ныя здзе кі з жон кі, 
на тва ры ама та ра вы піць і па бу-
я ніць з'яў ля ец ца не па дзель ны 
спа лох. «Гэ тым ар ты ку лам пра ду-
гле джа на да 3 га доў па збаў лен ня 
во лі», — сло вы з вус наў мі лі цы я-
не ра гу чаць для ста ро га як пры-
суд. Ён маў чыць і толь кі нер во ва 
кі вае га ла вой. Не вель мі хо чац ца 
на ста рас ці га доў са дзіц ца ў тур-
му на 3 га ды. Але ка лі да кан ца 
ме ся ца не возь мец ца за ро зум, 
гэ та мо жа спраў дзіц ца.

Чар го вы клі ент — 37-га до вы 
муж чы на. Ра зам з сяст рой ён мае 

сла бі ну да «зя лё на га змея». Сяст-
ра да пі ла ся да та го, што тра пі ла ў 
ЛПП. Брат так са ма мае ўсе шан-
цы ру шыць услед за ёй.

«20 снеж ня ў 18.30 зна хо дзіў-
ся ў до ме ў не цвя ро зым ста не, 
хіс таў ся, з ро та ішоў не пры ем ны 
пах», — за чыт вае рад кі з пра та ко-
ла аб ад мі ніст ра цый ным пра ва па-
ру шэн ні Сяр гей Ар та мо наў.

І гэ та не пер шы вы па дак у 
жыц ці муж чы ны. Апош ні раз ён 
на ват атру ціў ся га рэл кай і тра-

піў у рэ ані ма цыю. Чле ны са ве та 
спра бу юць пад лі чыць, коль кі яго 
ля чэн не абы шло ся дзяр жа ве. 
Паў міль ё на, не менш. «А коль кі 
вы за ра бі лі за гэ ты ме сяц?» — 
пы та юц ца ў вы пі во хі.

— Ні коль кі, — раз во дзіць ру-
ка мі ён. — Я яшчэ пра цу са бе не 
знай шоў. Так, ка лым ней кі, каб 
бы ло на што па ес ці.

— Гэ та не спра ва, — не стрым-
лі вае абу рэн ня Сяр гей Ар та мо наў. 
— Ве даю я гэ тую па дзён шчы ну. 
Рас пла та за яе — ка ва лак хле-
ба і шклян ка га рэл кі, каб гор ла 
не шчы мі ла. Трэ ба та кая пра ца, 
ад якой і вам, і дзяр жа ве бы ла б 
пэў ная ка рысць.

Вы свят ля ец ца, што бес пра-
цоў ны — сле сар-сан тэх нік. «У 
ра ё не ха пае ва кан сій па ва шай 
спе цы яль нас ці, — ка жа су пра цоў-
нік рай вы кан ка ма. — Ча му ж не 
пра цу е це?» Каб па збег нуць ЛПП, 
муж чы на па ві нен на пра ця гу трох 
тыд няў пра ца ўлад ка вац ца і ка дзі-
ра вац ца. Ён спра буе спра чац ца 
на конт ка дзі ра ван ня: маў ляў, 

гро шы яшчэ не за ра біў. «Ка лі вы 
возь ме це ся за ро зум, вам пой-
дуць на су страч і рай вы кан кам, і 
РА УС, і МНС, — абя цае Сяр гей 
Ар та мо наў і за клі кае да сум лен-
ня. — Вы ж яшчэ не стра ча ны для 
гра мад ства ча ла век».

Чле ны ка мі сіі ўдак лад ня юць, 
ці вы ка наў муж чы на прад пі сан ні 
ра та валь ні каў на конт па жар най 
бяс пе кі? Ці перастаў ку рыць у 
лож ку? На жаль, гэ та са мыя рас-
паў сю джа ныя пры чы ны па жа раў 
у ква тэ рах та кіх го ра-жы ха роў. 
Але су раз моў ца клят вен на за пэў-
ні вае, што тут ён вы пра віў ся.

Ка лі за хо дзіць яшчэ адзі ны клі-
ент, «как тэйль» з па хаў бруд на га 
адзен ня і шмат дзён на га за пою 
шы бае ў нос. Пад во кам — сі няк. 
Муж чы ну 35 га доў.

— А ка лісь ці быў доб рым май-
страм, меў сям'ю, але з-за га рэл кі 
ўсё стра ціў, — кан ста туе на чаль нік 
РА УС. — Быў асу джа ны за ка та-
ван не жон кі і сы на. Ка лі піць па чы-
нае, ста но віц ца зве рам. У апош ні 
час тэ ра ры зуе сва іх баць коў. Ма ці, 
ка лі ба чыць на па ро зе до ма свай-
го сы на, тэ ле фа нуе ў мі лі цыю: 
маў ляў, ра туй це. Да рэ чы, так са ма 
вя лі кая ама тар ка вы піць.

Афі цый на муж чы на ні дзе не 
пра цуе, ез дзіць на за роб кі ў Маск-
ву. «Сён ня на ват кроп лі ў рот не 
браў», — за пэў ні вае ён, спа сы-
ла ю чы ся на тое, што ха дзіў у па-
лі клі ні ку. Скар дзіц ца на дрэн нае 
зда роўе, хво ры па зва ноч нік. «Мя-
не кла дуць у баль ні цу. А пас ля 
та го, як пад ля чу ся, улад ку ю ся на 
пра цу», — абя цае ён. «Ка лі вас 
на рад мі лі цыі су стрэ не на ву лі цы 
п'я ным, пой дзе це пад суд», — па-
пя рэдж вае Сяр гей Ар та мо наў.

Бы ва юць і кур' ёз ныя зда рэн-
ні. Пен сі я нер стра ціў тэ ле фон, а 
стры еч ны брат, з якім ён вы пі ваў, 
па ра іў сха дзіць у РА УС. Ён пад 
хмяль ком і пай шоў. «Чорт па блы-
таў, — здзіў ляў ся з ся бе ста ры. — 

Сам на ся бе за яву на пі саў. Ну не 
ду рань?» «А ўсё та му, што га рэл ку 
пі лі, — ка жуць чле ны ка мі сіі. — 
Бы лі б цвя ро зымі, ні я кіх пры год не 
бы ло б». Сла басць да вы піў кі яшчэ 
і на зда роўе ад бі ва ец ца: муж чы на 
пе ра нёс аж 5 ін фарк таў. Але ад-
маў ляц ца зу сім ад спірт но га ён, 
між тым, не збі ра ец ца. «Я толь кі 
ў ля чэб ных до зах», — про сіць да-
зво лу ён. Але ка мі сія не збі ра ец-
ца іс ці на ўступ кі і дае пен сі я не ру 
апош няе па пя рэ джан не.

На жаль, са ско чыць са шклян-
кі не так прос та. Нар ко ла гі на ват 
лі чаць гэ тых лю дзей хра ніч ны мі 
хво ры мі, як, на прык лад, сар дэч ні-
каў. Мо жа на сту піць устой лі вы пе-
ры яд рэ мі сіі, але 100% га ран тыі, 
што ча ла век зноў не возь мец ца 
за ста рое, ня ма. Але без гэ тых 
«чыс так», ста но ві шча бы ло б зу-
сім дрэн ным.

— Да стат ко ва ад на го пра ва па-
ру шэн ня, каб тра піць на раз гляд 
ка мі сіі, — ка жа на чаль нік Шкло-
ўска га РА УС Аляк сандр Пі ме-
наў. — Ка лі ча ла век тра піў сю ды 
ўпер шы ню, гэ та мае вель мі вя лі кі 
эфект. Са мі ж ба чы лі, у не ка то-
рых ста я лі слё зы на ва чах, ім бы ло 
са праў ды со рам на. А пры во дзі лі 
не як ма ла до га ча ла ве ка, спра ву 
яко га не ад ной чы раз гля да лі на 
ка мі сіі, яму ўсё «да лям пач кі». 
Але мы па він ны ра біць усё, каб 

па леп шыць ста но ві шча. Асноў ная 
пры чы на кры мі на ген най сі ту а цыі ў 
ра ё не — гэ та п'ян ства. Най боль-
шая коль касць асаб лі ва цяж кіх 
зла чын стваў здзейс не на ме на ві-
та на гле бе зло ўжы ван ня ал ка го-
лем. У кан цы мі ну ла га го да ад на 
звар' я це лая ад га рэл кі жы хар ка 
Шкло ва, якую і жан чы най мож на 
на зваць умоў на, пад па лі ла дом з 
людзь мі — там зна хо дзі ла ся трое 
яе са бу тэль ні каў. Усе яны за гі ну лі. 
А коль кі ся мей ных драм, па бі тых, 
па ка ле ча ных лё саў, сцэн ся мей на-
га гвал ту! І гэ та ўсё ал ка голь...

Гэ тыя па ся джэн ні і пра вод зяц-
ца дзе ля та го, каб за клі каць лю-
дзей да ро зу му, пры няць да дат-
ко выя ме ры, акра мя мі лі цэй скіх, 
пры му сіць лю дзей за ду мац ца 
над сва і мі па во дзі на мі — прай сці 
курс ме ды цын скай рэ абі лі та цыі, 
а по тым пра ца ўлад ка вац ца і пры-
но сіць ка рысць дзяр жа ве і са бе. 
«За апош нія 2 га ды мы змаг лі 
вяр нуць да нар маль на га жыц ця 3 
жан чын-ма ці, — ка жа Аляк сандр 
Аляк санд ра віч. — Ка лі паў ста ла 
пы тан не ад пра віць іх у ЛПП, яны 
за ка дзі ра ва лі ся і пай шлі пра ца-
ваць. Усім вяр ну лі дзя цей, і за раз 
яны паў на праў ныя чле ны гра мад-
ства. Зна чыць, тое, што мы ро бім, 
— гэ та не да рэм на».

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ

�

НЕ ЗГУБІЦЬ ЧАЛАВЕЧАЕ АБЛІЧЧА

«А ка лісь ці быў доб рым май страм, меў сям'ю, але з-за 
га рэл кі ўсё стра ціў. Быў асу джа ны за ка та ван не жон кі і 
сы на. Ка лі піць па чы нае, ста но віц ца зве рам. У апош ні 
час тэ ра ры зуе сва іх баць коў. Ма ці, ка лі ба чыць на 
па ро зе до ма свай го сы на, тэ ле фа нуе ў мі лі цыю: маў ляў, 
ра туй це». 

Установа адукацыі 
«БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ 

КУЛЬТУРЫ І МАСТАЦТВАЎ» 

АБ'ЯЎЛЯЕ КОНКУРС 
на замяшчэнне на замяшчэнне 

наступных пасад: наступных пасад: 
� кафедра фізічнага выхавання і спорту: старшы выкладчык, дацэнт, пра-
фесар;
� кафедра тэорыі і гісторыі інфармацыйна-дакументных камунікацый: стар-
шы выкладчык, дацэнт; 
� кафедра культуралогіі: дацэнт; 
� кафедра этналогіі і фальклору: старшы выкладчык; 
� кафедра рускай мовы як замежная: выкладчык, загадчык кафедры; 
� кафедра псіхалогіі і педагогікі: старшы выкладчык; 
� кафедра менеджменту інфармацыйна-дакументнай сферы: дацэнт; 
� кафедра гісторыі Беларусі і музеязнаўства: выкладчык, дацэнт;
� кафедра беларускай філалогіі і сусветнай літаратуры: дацэнт; 
� кафедра замежных моў: старшы выкладчык, дацэнт; 
� кафедра менеджменту сацыяльна-культурнай дзейнасці: выкладчык (2), 
дацэнт (2), прафесар; 
� кафедра беларускай і сусветнай мастацкай культуры: старшы выклад-
чык;
� кафедра інфармацыйных тэхналогій у культуры: старшы выкладчык; 
� кафедра мастацтва эстрады: выкладчык (4), старшы выкладчык, да-
цэнт (2);
� кафедра харавога і вакальнага мастацтва: выкладчык (2), прафесар; 
� кафедра духавой музыкі: старшы выкладчык; 
� кафедра рэжысуры эстрады: дацэнт; 
� кафедра тэатральнай творчасці: выкладчык; 
� кафедра рэжысуры абрадаў і святаў: прафесар, загадчык кафедры; 
� кафедра народнага дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва: выкладчык, 
старшы выкладчык, дацэнт;
� кафедра харэаграфіі: выкладчык, загадчык кафедры. 

Наш адрас: 
220001 г. Мінск, вул. Рабкораўская, 17. 

Аддзел кадраў. 
УНН 100286677 

У ТЭ МУ
— Каб зма гац ца з праб ле май, пра во дзім кож ны ме сяц дні цвя-

ро зас ці, — ка жа на чаль нік ад дзе ла ідэа ла гіч най ра бо ты, куль ту ры 
і па спра вах мо ла дзі Шкло ўска га рай вы кан ка ма Сяр гей Ар та-
мо наў. — Раз у квар тал на тэ ры то рыі ад на го з сель вы кан ка маў 
ла дзім зо ну цвя ро зас ці. А яшчэ па пра па но ве на ша га стар шы ні 
рай вы кан ка ма Аляк санд ра Бой кі ўсе гра мад скія та ва рыст вы 
пры ма юць удзел у гэ тай спра ве. Іс нуе гра фік дзя жур ства, па якім 
усе ўста но вы па чар зе на вед ва юць сем'і, што ста яць на пра фі лак-
тыч ным улі ку ў РА УС. Стар шы ня рай вы кан ка ма ка жа, што ка лі 
сён ня да па ру шаль ні каў прый дуць прад стаў ні кі БРСМ, заўт ра 
Чыр во на га Кры жа, а пас ля заўт ра Бе ла рус ка га са ю за жан чын, 
то ста ноў чы вы нік бу дзе.
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