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ПОЎНЫ ДВОР ДВОРАВЫХ
Пра дзяцей, іх выхавальнікаў, добрых банкіраў і... «левы» абутак
Ка рэс пан дэнт «Звяз ды»
пабываў у адзіным у Гарадоцкім раёне дзіцячым доме сямейнага тыпу. Тут муж
і жонка Дворавы выхоўваюць 10 дзяцей ва ўзросце
ад 6 да 15 гадоў.

З гасцямі з банка і з МНС.

А ў нашай хаце
госці
У межах акцыі «МНС і «Белая
Русь» — за бяспеку дзяцей» у
гэты дзень у дзіцячым доме пабывалі госці, якія паказалі дзецям спектакль і зрабілі карысныя
падарункі: машынкі, настольныя
гульні і нават вогнетушыцель.
— Нас, упэўнена, з вялікім нецярпеннем чакаюць дзеці: Ульяна, Вадзім, Паліна, Іван, Алена,
Ксенія, Алеся, Таня, Павел і Віка.
Іх выхоўваюць Ганна Пятроўна і
Яўген Генадзевіч Дворавы. Жывуць яны ў катэджы, пабудаваным за грошы Беларусбанка.
Усяго па краіне 13 такіх шыкоўных двухпавярховых дамоў сямейнага тыпу, у тым ліку два — у
Віцебскай вобласці: у Гарадку і
Оршы. Абодва наведваем сёння
разам з пажарнымі. А летась мы
рэалізоўвалі аналагічны праект
з ДАІ, — расказвае па дарозе
да дома Алена Асмалоўская, начальнік аддзела ідэалогіі Беларусбанка, аўтарка ідэі і куратарка праекта.
Паводле слоў Алены Асмалоўскай, грамадскімі арганізацыямі
банка — прафсаюзнай, Саюза
жанчын, БРСМ, «Белай Русі» —
падтрымліваецца сувязь з выхавальнікамі і дзецьмі. Апошняя
з пералічаных тры разы на год
праводзіць акцыі. Да Дня абароны дзяцей летась батуты дарылі;
да Дня ведаў сем'і запрашалі ў
Мінск для сустрэчы з кіраўніцтвам банка (дарылі планшэты,
элект рон ныя кні гі, зва дзі лі ў
цырк на аўстралійскіх артыстаў);
да Новага года — ёлкі і салодкія
падарункі...
— У год юбілею вызвалення
краіны плануем зладзіць патрыятычную акцыю для дзятвы з
нашых дамоў сямейнага тыпу.
Хочам ар га ні за ваць экскур сіі
па знакавых месцах, якія ёсць у
кожнай вобласці. Напрыклад, у
Брэсцкую крэпасць, — дзеліцца
планамі Алена Асмалоўская.
Так загаварыліся з ёй, што і
не заўважылі, як прыехалі ў Гарадок.

Педагог
па прызванні
Пакуль пажарныя ў гульнявой форме расказвалі дзецям
пра тое, як неабходна прытрымлівацца правілаў, каб не здарылася бяды, на кухні пагу тарыў
з му жам і жонкай Дворавымі.
Адказвалі яны на пытанні шчыра. І нават пра сумнае — з гумарам. Добрай энергетыкай ад гэтых людзей зарадзіўся надоўга.
Сярод усіх іх выхаванцаў толькі
Ксенія — родная дачка.
— Вядома, дзецям, акрамя
сваёй роднай дачкі, якой летась
споўнілася 10 гадоў, юрыдычна
я чужы чалавек, педагог-выхавальнік. За сваю працу «мамай»
атрымліваю заробак. Працавала
раней у дзіцячым доме ў Езярышчы — выхавальніцай і інструктарам па працы. Маёй старэйшай
дачцэ ўжо 26, замужам. 25-гадовы сын таксама хутка ажэніцца.
Дзіцячы дом закрываўся, а трэба ж было дзесьці працаваць.
Прапанавалі мне пасаду ў доме
сямейнага тыпу. Муж працуе ў
сістэме ЖКГ. Раней жылі ў Езярышчы — у 4-пакаёвай кватэры,
— расказвае Ганна Пятроўна. Яе

сваякі выдатна ўспрынялі навіну
пра тое, што яна будзе «мамай»
для дзесяці дзяцей. Прыязджаюць з падарункамі. Ганна сама
з сям'і, дзе пяць дзяцей. І муж
яе — са шматдзетнай...
Сказала, што ёй было цікава
ўзначаліць дом сямейнага тыпу.
— Ужо трэці год пайшоў, як
тут жывём. Дакладна памятаю,
што 27 жніўня пераехалі. А афіцыйна адкрыццё было ў Дзень
абароны дзяцей. Ключы атрымалі, але шмат што яшчэ прыйшлося потым дарабляць, каб можна было жыць. Прыемна было
ўбачыць, што ў доме стаялі новы
халадзільнік і многае іншае. Расстаўлялі ўсё і вешалі. Зямлю на
ўчастак прывозілі, — успамінае
яна.
— Мы не скардзімся, дом
вельмі добры, плошчай больш
як 300 квадратных метраў. Але
ёсць шэраг недапрацовак. Напрыклад, паклалі чырвоную цэглу там, дзе трэба было больш
стойкія да вільгаці матэрыялы
прымяніць. І цэгла тая рассыпаецца. Балкон зроблены так, што
працякае... Можа, таму, што першы ў раёне дом і пакуль адзіны?
— дадае муж.

 Вынікі віктарыны

СЦЕЖКАМІ
РОДНАЙ ПРЫРОДЫ
«Добры дзень, паважаная рэдакцыя! З вялікім задавальненнем сустрэў паведамленне аб правядзенні вік тарыны
«Сцежкамі роднай прыроды» і
вырашыў прыняць у ёй удзел»,
— напісаў чытач і падпісчык
«Звязды» з 1992 года Аляксандр Ганчароў з аграгарадка
Нісімкавічы Чачэрскага раёна
Го мель скай воб лас ці. Прыкладна такімі ж словамі пачынаюцца амаль усе допісы — і
электронныя, і паштовыя, якія
прышлі з адказамі на пытанні
віктарыны з розных куточкаў
нашай Беларусі. Што, уласна,
яшчэ раз засведчыла: аматараў і знаўцаў роднай прыроды
ў нас шмат. Прычым абсалютна
розных узростаў: у віктарыне
прынялі ўдзел і школьнікі, і моладзь, і пенсіянеры. Настаў час
падвесці яе вынікі.
Фак ты (яны ж — правільныя адказы), пагадзі це ся, вельмі цікавыя.
На прык лад, што ў Бе ла вежскай пу шчы ад ра джа юць па пуля цыю тарпа наў — гэт кіх не вя лі кіх пля міс тых ко ней. А са мая ма лень кая са ва ў
Бела русі завец ца ве раб'іны сыч, прычым ад вераб'я ў яе толькі па мер,
ва ўсім ас тат нім — сапраўд ная са ва. Самыя вя лі кія джэнтль мены ся род
птушак — сне гіры (мно гія тут спатыкнулі ся, уга на раваў шы та кім званнем бус лоў). Але ме на ві та чыр ва на грудыя ка ва ле ры па кі да юць сва ім
самачкам лепшыя зярнят кі. Зязюля падкі дае свае яйкі іншым птушкам
дзякую чы сваёй афарбоўцы: яна здалёк падобная да ястра ба, і пе ра пужаныя гаспа да ры пры яе на блі жэнні злятаюць з гнязда. Самы туман ны
го рад студзе ня 1936 года — Ма гі лёў, а самая бага тая на ві тамін С —
шыпшына майская (чамусьці многія палічылі, што шыпшына сабачая). А
зубы ў бабра хоць і моцныя, але зусім не белыя і нават не жоў тыя — яны
ярка-аранжа вага колеру.
Зрэш ты, пы тан ні бы лі не вель мі скла да ныя, асаб лі ва для тых, хто
ска рыс таў ся на шай пад каз кай і па гар таў студзень скі ну мар но ва га
пра ек та Вы да вец ка га до ма «Звяз да» — ча со пі са «Род ная пры ро да».
Пра віль ных ад ка заў бы ло ня ма ла, але, як і абя ца лі, па мят ныя па дарун кі ад «Звяз ды» атры ма юць
трое пер шых, хто ад ка заў без
па мы лак. Імі ста лі
1. Аляксандр ГАНЧАРОЎ з
аграгарадка Нісімкавічы Чачэрскага раёна.
2. Алеся ПАЛЕХІНА, настаўніца з вёскі Мётча Барысаўскага раёна.
3. Алена СКАВЫШ, дырэктар Рудзенскага гарпасялковага Дома культуры.
З пераможцамі мы звяжамся
дадаткова і дамовімся, як яны забяруць свае падарункі.
Тым часам у свет выйшаў другі нумар «Роднай прыроды» і друкуецца трэці. Пацікаўцеся — не
пашкадуеце. Скажам па сакрэце:
наступныя пытанні прыродазнаўчай віктарыны з'явяцца на старонках «Звязды» вельмі хутка. І
часопісы тыя вам абавязкова дапамогуць знайсці на іх адказы.
Не прапусціце — будзе цікава!

А ці прыязджаюць біялагічныя
бацькі да дзяцей?
— Так! Праўда, браць назад
у сям'ю да сябе не хочуць. Як і
сваякі дзяцей. Прыедуць з падарункамі, сустрэнуцца і паедуць
дамоў. А па законе ж можна зноў
стаць паўнапраўнымі бацькамі,
калі няма падстаў адмовіць...
Звычайна бацькі і сваякі дзяцей
тэле фа ну юць па пя рэд не, каб
дамовіцца аб сустрэчы. Мы ж
не заўсёды можам прыняць такіх гасцей. Неяк тэлефанавалі,
а мы збіраліся ў кіно ў Віцебск.
А мама і бабуля Баранавых, самых меншых, раней раз на месяц
прыязджалі, цяпер радзей. Дык
і дзеці не хочуць да іх вяртацца.
Кажуць, што ім у нас лепей. Але
ж сувязь з біялагічнымі бацькамі павінна заставацца. Дарэчы,
не ўсе бацькі — выпівохі і гэтак
далей. У нас выхоўваюцца дзве
сястры, мама якіх цяжка хворая,
— гаворыць Ганна.

«У дзяцей —
дзве нагі»
Пы таў ся, як ста вяц ца жыха ры райцэнт ра да Дворавых,
дзя цей. Можа, нех та і не падтрымлівае іх ініцыятыву выхоў-

ваць чу жых дзя цей, а ін шыя,
маг чы ма, зайз дрос цяць та му,
што сям'я жы ве фак тыч на ў
пала цы?
— Мно гія да па ма га юць,
а ра бот ні кі Бе ла рус бан ка —
на шы са мыя леп шыя сяб ры.
Мік ра аў то бус па да ры лі! Мы
ж ха це лі яго ў крэ дыт ку піць,
па маг чы мас ці на льгот ных
умо вах. Ця пер, ка лі ў школу,
са док за вез ці трэ ба, усе змяшча юц ца.
Мно гія жы ха ры рай цэнт ра
добра ставяцца да нашай вялікай сям'і. Але ёсць і та кія, якія
лі чаць, што ў Дво ра вых грошай шмат. Я ім ка жу: «Мой заробак «чыс тымі» сёння — каля
4 міль ё наў руб лёў за ме сяц.
Да дай це 1,5 міль ё на руб лёў
дзяр жаў най да па мо гі на кожнае дзі ця. Пе ры я дыч на аказва ец ца да па мо га на па куп ку
дро бя зяў: бя ліз ны і гэ так далей. Бя ры це дзя цей, і вы будзе це атрым лі ваць «шмат»...
Доб рыя лю дзі час та да па мага юць. Ад на жан чы на са да ві ну
пры во зіць. Ін шыя пры но сяць
рэ чы... Праўда, быў вы па дак,
ка лі кі нулі ў двор вя лі кі мех з
бо та мі, і ўсе — з ле вай на гі. А
дзе на пра вую? Мы ця пер, ка лі
аб цас трэ ба па дра ман та ваць,
на бой кі зра біць, вы ка рыс тоўва ем той абу так. Можа, гэ та
прад пры маль ні кі ней кія пажар та ва лі? Муж на прын та ры
раз дру ка ваў аб' яву, якую накле і лі на слуп ля цэнт раль на га
ўва хо ду на ры нак. Тэкст прыкладна такі: «Дарагія прадпрымаль ні кі, вя лі кі дзя куй вам за
ўсё! Але ў на шых дзя цей но гі
розныя, ёсць і правыя», — расказ вае гас па ды ня до ма.
Пака залі і дом: спаль ні, гасцёў ню, два ван ныя па коі, чаты ры пры бі раль ні... Дво ра вы
ска залі, што выха ванцы да пама га юць на во дзіць па ра дак,
з за да валь нен нем спра бу юць
ку ха рыць. З ін та рэ сам ву чацца будучаму самастойнаму дарос ла му жыц цю. На ага ро дзе
ра зам вы рошч ва юць агур кі,
бу ракі, моркву, цыбулю, клубні цы і су ніцы... Дзве яблы ні паса дзі лі, грушу і вішню. І кветак
шмат мож на будзе ўбачыць,
ка лі па цяплее. Іх двор нездарма ту тэйшыя называюць «кветкавым».
Аляксандр ПУКШАНСКІ.
Фота аўтара.

ЗА ВЫРАБ НАРКОТЫКАЎ
У ЛАБАРАТОРЫІ —
БОЛЬШ ЖОРСТКАЕ ПАКАРАННЕ
У Вярхоўным Судзе лічаць, што не аб ход на
павялічыць пакаранне
за збыт нарко ты каў і
ін шых псі ха ак тыў ных
рэчываў, а таксама за іх
выраб у лабараторыях.
Та кую дум ку вы ка заў
на пя рэ дад ні пле ну ма,
прысвечанага судовай
прак ты цы па спра вах
аб нар каз ла чын ствах,
намеснік старшыні Вярхоўнага Суда Беларусі
Валерый КАЛІНКОВІЧ.
У судзе мяркуюць, што
трэба ўдакладніць падыходы
да фарміравання спісаў забароненых сродкаў. У тым ліку
ўвесці адказнасць за абарот
насваю і любых курыльных
сумесяў.
«Сён ня іс нуе шэ раг так
званых легальных курыльных су ме сяў. Ёсць яшчэ
на свай, з якім мы па куль
ні чо га зра біць не можам,
— ска заў Ва ле рый Ка лінковіч. — Можа быць, варта
пра пра ца ваць пы тан не аб
поў най за ба ро не аба ро ту
гэ тых рэ чы ваў на тэ ры торыі краіны. Справа ў тым,
што час та ў судовай практы цы вы ра шэн не пы тання зво дзіц ца да та го, што
высвятляецца, забаронена
ўжо канкрэтная курыльная
сумесь ці не. Мне здаецца,
што нават за абарот такіх

Летась за незаконныя дзеянні з наркотыкамі і
псіхатропамі без мэты збыту асуджана 2112 чалавек,
за ўсё збыт — 358 (апраўдана 9). З іх 892 знаходзілі
ў момант затрымання «пры наркадозе». Больш за
ўсе нарказлачынцаў — ва ўзросце 18-49 гадоў, з
сярэдняй і сярэдняй спецыяльнай адукацыяй, 1040
непрацуючых.
не нар каз мя шчаль ных сумесяў варта прадугледзець
сур' ёз ную, па мен шай меры ад мі ніст ра цый ную, адказнасць. Думаю, што нас
зра зу мее і біз нес-су польнасць, ды і курцы не вельмі па крыўдзяц ца, ка лі мы
пры мем да дат ко выя ме ры
па захаванні іх здароўя».
Акрамя таго, у Вярхоўным
Судзе прапаноўваюць увесці
адказнасць за збыт наркотыку загадзя непаўналетняму,
за выраб наркотыку ў лабараторыі.
«Калі чалавек арганізаваў у сябе дома наркалабараторыю, то відавочна, што
ён не мае на мэце рабіць
наркотыкі для сябе і сваёй
сям'і, — адзначыў Валерый
Ка лін ко віч. — Та му трэ ба
ўнес ці нор му па нар ка лабараторыі не ў ч.3 арт. 328
(незаконны абарот наркотыкаў, псіхатропаў і іх прэкурсораў), як гэта было прапанавана, а ў ч. 4 гэтага артыкула, каб пакаранне было

На пачатку гэтага года ў турме знаходзіліся 2294
асуджаныя за незаконны абарот наркотыкаў
і псіхатропаў. Большая колькасць злачынцаў
«сядзіць» толькі за забойствы (3749), цяжкія
цялесныя пашкоджанні (2316) і крадзяжы (3809).

больш жорсткім: не ад 8 да
12 гадоў пазбаўлення волі,
а ад 10 да 15 гадоў. Наркалабараторыя можа прынесці
значна большую шкоду, чым
разавы продаж дозы, таму і
адказнасць павінна быць адпаведная».
Акрамя таго, у Вярхоўным
Судзе падтрымліваюць ініцыятыву аб тым, каб прадастаўляць праваахоўнікам магчымасць блакіраваць сайты, з
дапамогай якіх рэкламуюцца
і распаўсюджваюцца наркотыкі.
«Не варта думаць, быццам праблема наркотыкаў
характэрная толькі для Мінска, — адзначыў Валерый
Калінковіч, адказваючы на
пытанне пра вялікую колькасць смерцяў ад так званых
«дызайнерскіх» наркотыкаў
у сталіцы. — Судовая практыка паказвае, што справы
заводзяцца па ўсёй Беларусі. Найбольшую долю ў
наркатычных справах займае збыт марыхуаны. Што
ты чыц ца псі ха тро паў, то
найбольш час та збываліся
амфетамін і метамфетамін.
Але ў апошнія два гады ўсё
часцей з'яўляюцца справы,
звязаныя з распаўсюджваннем спайсаў».
Надзея ПАЎЛАВА.

ШУКАЮ ПАЦВЯРДЖЭННЕ
ЗНАХОДЖАННЯ ЦЕСЦЯ
Ў КАНЦЛАГЕРЫ...
Паважаная рэдакцыя! Набліжаецца Дзень
Перамогі і 70-годдзе з дня вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. У
маёй сям'і таксама пражывае і ветэран вайны,
і колішні вязень канцлагера. Толькі пра гэта,
акрамя блізкіх родных, амаль ніхто не ведае.
Гэта бацька маёй жонкі Васілеўскі Тамаш Уладзіслававіч, якому 23 верасня мінулага года
споўнілася 90 гадоў. На фронце ён не быў, ды
і ў партызанах (партызанская брыгада імя Калініна, Сафронаўскі атрад № 3, камандзір узвода — Сіманаў, камандзір аддзялення — Пашкевіч, — па словах Васілеўскага Т.У.) прабыў
нядоўга, паколькі падчас карнай экспедыцыі
вясной 1944 года трапіў у палон. Потым быў
канцлагер для ваеннапалонных: спачатку ў
Германіі, потым у Нарвегіі. Назваў канцлагераў не ведае. Памятае толькі, што ў Нарвегіі
канцлагер знаходзіўся за 20 кіламетраў ад
г. Трондхейм. А вось пройдзены шлях прыгадвае вельмі часта: і як уступіў у партызаны, і як
трапіў у палон, і як паўмесяца везлі ў закрытых вагонах у канцлагер, і як прагна пілі ваду з
мазутам па прыбыцці ў Германію, і як з'елі ўсю
лебяду і іншую траву на тэрыторыі канцлагера, і як па раніцах забіралі ў крэматорый тых,
хто не змог падняцца з нар, і як дастаўлялі ў
Нарвегію. А потым — вызваленне і цяжкі шлях
на радзіму. Цяжкі таму, што сустракалі вязняў
як здраднікаў...
Я доўга спрабаваў знайсці ў інтэрнэце
якую-небудзь афіцыйную інфармацыю па
гэтым пытанні. І вось у нямецкіх архівах адшукаў спіс вязняў канцлагераў. А ў ім радок
— Васілеўскі Тамаш Уладзіміравіч, 26.09.1923
года нараджэння. Месца нараджэння: Вілейка/Цярэчкі-Жаркава. У інфармацыі невялікія
недакладнасці: сапраўдная дата нараджэння
не 26, а 23, вёска — не Цярэчкі, а Цярэшкі, ну,
а Жаркова, мне падаецца, павінна быць Шаркова, гэта значыць, Шаркаўшчына. Мяркую,
гэта памылкі перакладу і не зусім дакладныя
запісы. А Вілейка — гэта абласны цэнтр Вілейскай вобласці, у якую ўваходзіла і вёска
Цярэшкі Шаркаўшчынскага раёна.
Прашу дапамагчы пацвердзіць гэтую інфармацыю і ўстанавіць ісціну. Вельмі хацелася б
даведацца, у якіх канцлагерах пабываў мой
цесць. І, калі магчыма, пацвердзіць яго членства ў партызанскім атрадзе. У ім (са слоў Та-

ФЕНОМЕН
ГАРЫ ПОТЭРА
Гэта і сапраўдны можна было
назваць феноменам. Рэкордныя
тыражы кніг, якія раскупляліся
ў сціслыя тэрміны. Рэкордныя
касавыя зборы ад фільмаў. Рэкордная папулярнасць галоўнага
героя сярод дзяцей і падлеткаў
па ўсім свеце...
У тым ліку і ў нашай краіне...
Па мя таю, як на ад ным
школь ным на ва годнім ра нішніку — а я «быў» там Дзедам
Ма ро зам, а значыць па ві нен
быў вы значаць пе ра мож цаў
сярод навагодніх касцюмаў —
так цяжка было выбраць самых
лепшых у гэтай намінацыі. Бо,
пацясніўшы традыцыйных «сняжынак», «зайчыкаў», «снегавікоў», на ранішніку прысутнічала
аж шэсць (!) «Гары Потэраў».
Амаль сапраўдных, у чорных
плашчах і галаўных уборах, у
акулярах і з чароўнымі палачкамі ў руках. Нават знакаміты
шрам на ілбе прысутнічаў у кожнага...
І гэта ў адной толькі невялікай вясковай школе, дзе ўсіх
вучняў можа было літаральна
па пальцах пералічыць. Уяўляю,
што тварылася тады ў гарадскіх,
і асабліва ў сталічных школах на
падобных мерапрыемствах!
Цяпер, вядома ж, той небыва лы ажы я таж за ка на мер на
пайшоў на спад, але гэта не
значыць, што інтарэс дзяцей і
падлеткаў да асобы Гары Потэра адышоў у мінулае. Па-ранейшаму вялізнымі тыражамі
выдаюцца і перавыдаюцца кнігі,
раскупляюцца дыскі з фільмамі.
Фанаты чароўнага хлопчыка ў
акулярах па-ранейшаму аб'ядноўваюцца ў клубы і гурткі па
інтарэсах...
У чым жа сакрэт такога неверагоднага літаратурнага поспеху? У незвычайным таленце
англійскай пісьменніцы Джоан
Роўлінг? Ці, можа, фенаменальны поспех кніг і фільмаў пра Гары Потэра — усяго толькі вынік
добра прадуманай піяр-кампаніі? Адны лічаць так, другія — гэтак... На мой погляд, тут прысут-

— На ноч гледзячы па ста ві лі сеткі на ра цэ, а ранкам вы пра ві лі ся па
ўлоў. Тут іх з до каза мі ві ны і затрыма лі дзярж ін спекта ры, — па веда мі ла

нічае цэлая сукупнасць самых
разнастайных фактараў, якія паспрыялі поспеху «потэрыяды»...
І шырокае рэкламаванне кніг і
фільмаў аб хлапчыку-чараўніку
хоць і спрыяла гэтаму поспеху,
але толькі часткова.
Га лоў ная пры чы на та ко га
не ве ра год на га пос пеху — у
лі та ра тур на-мас тац кай своеасаблівасці цыкла раманаў аб
неверагодных прыгодах юнага
чараўніка і яго верных сяброў.
Усе дзеці (тым больш падлеткі)
любяць прыгоды, самыя неверагодныя. І кнігі аб прыгодах
Гары Потэра дазваляюць ім нібы апынуцца ў чароўным свеце, паверыць нават у тое, што
ён, свет гэты, сапраўды існуе і
існуе дзесьці зусім побач з нашым, звычайным.
Яшчэ ад ным (хоць і не галоў ным) фак та рам лі та ра турнага і кінематаграфічнага поспеху Га ры По тэ ра з'яўля ец ца
гіс то рыя жыц ця са мо га аў тара, анг лій скай пісь мен ні цы
Джо ан Роўлінг, якая ўся го за
не каль кі га доў змагла прай сці
шлях ад бес пра цоў най ма ціадзі ноч кі, вы му ша най жыць
на са цы яль ную да па мо гу, да
міль я неркі.
Зразумела ж, ніхто нават з
са мых ад да ных пры хіль ні каў
творчасці Роўлінг не стане спрачацца з тым простым фактам,
што раманы пра Гары Потэра
не адносяцца да нейкіх звышасаблівых шэдэўраў сусветнай
літаратуры. Але тое, што кнігі
гэтыя прыахвоцілі мільёны дзяцей ва ўсім свеце да чытання
— факт вядомы. І тыя дзеці, якія
дагэтуль не чыталі амаль нічога
і нават кнігі Роўлінг пачалі чытаць толькі таму, што гэта стала
модна і прэстыжна, зразумелі
раптам, што чытанне — гэта не
менш прыемны занятак, чым сядзець гадзінамі каля тэлевізара
альбо гуляць у камп'ютарныя
«войны».
Га ры Потэр, галоўны герой
раманаў і фільмаў, — равеснік
асноў най масы сваіх чытачоў.
У яго тыя ж прабле мы, што і ў

іх (няпрос тыя адносіны з бацька мі, сяб ра мі, на стаў ні ка мі),
і, га лоў нае, ён рас це ра зам
з імі. У кожным ра мане Га ры
По тэр ста на віўся ста рэй шым
роў на на адзін год... І, ад павед на, пад рас та лі тыя, хто з
не цяр пен нем ча каў пра ця гу
«па тэ ры я ны». Праўда, узрост
га лоў на га ге роя кры ху спазняўся ў па раў на нні з уз рос там
чытачоў-фанатаў, бо калі з моман ту вы ха ду пер ша га рамана «Га ры По тэр і фі ла соф скі
камень» (1997 г.) да з'яўлен ня
заключнай часткі «Гары Потэр
і да ры смерці» (2007 г.) прайшло дзесяць гадоў (і чытачы,
адпаведна, пасталелі на гэтыя
дзе сяць гадоў), то Гары Потэр
«стаў старэйшым» усяго толькі на сем.
А ўрэш це, гэ та не вя лі кая
роз ні ца! Джо ан Роўлінг у сваёй твор час ці па ста ві ла ці ка вы
экс пе ры мент, і чы тачы з зада валь нен нем яго пры ня лі.
Вось толькі як быць сучасным
юным чытачам Гары Потэра, калі ўсе раманы ўжо выйшлі?
Бо тыя, пер шыя чы тачы,
якія пад рас та лі ра зам са сваім лю бі мым ге ро ем, на ват не
заўва жа лі, што і сам Га ры, і
на ступ ныя ра ма ны аб ім стано вяц ца ўсё больш і больш
да рос лы мі. Су час ныя ж дзеся ці га до выя хлоп чы кі і дзяўчын кі з ін та рэ сам чы та юць
пер шыя два (ці ня хай тры)
ра ма ны «па тэ ры я ны», а вось
на ступ ныя кні гі се рыі ўжо не
па да дуц ца ім та кі мі ж ці кавы мі і зай маль ны мі. А вось
апош ні, сё мы ра ман, які ўжо
ні як нель га на зваць «дзі ця чай
лі та ра ту рай», яны прос та не
зра зу ме юць...
Дык што ж рабіць гэтым юным
аматарам прыгод Гары Потэра?
Набрацца цярпення і... чытаць
кожны год па адным рамане?
Вось толькі як гэта зрабіць, калі
вунь яны, усе сем, гэтак спакушальна пазіраюць на цябе з-за
шкла кніжнай шафы?
Генадзь АЎЛАСЕНКА

Финансовый отчет за 2013 год
ОАО «Дорожно-строительный трест №2, г. Гомель»,
г. Гомель, Красноармейская,28, УНП 400022426

Я НЕ Я, І РЫБА НЕ МАЯ
прэс-сак ратар Дзяр жаў най ін спек цыі
ахо вы жы вёль на га і рас лін на га све ту
пры Прэ зі дэн це Рэс публі кі Бе ла русь
Воль га Гра мо віч. — Па ру шаль ні кі неза кон на зда бы лі 154 асо бі ны роз ных
ві даў рыб. Шкода, на не сеная пры родзе іх дзе ян ня мі, скла ла ка ля 6,8 мільё на рублёў. Гэ тую суму гродзен цы запла ці лі, ад нак ві ну сваю пры зна ваць
не спя ша лі ся і ў па казан нях блы та ліся. Два затрыманыя — браты — сцвярджа лі, што ні я кага дачынення да не-

маша Уладзіслававіча) ён быў пад прозвішчам
Высоцкі, паколькі існавала небяспека, што,
калі інфармацыя патрапіць да немцаў, сям'ю
спаляць. У спісах ваеннапалонных фігурыруе
імя па бацьку Уладзіміравіч, а не Уладзіслававіч. Так ён і лічыў, так яго называлі і на працы.
І свайго бацьку ён заўсёды называў і называе
Уладзімірам, хаця ў паўторным пасведчанні
аб нараджэнні і ў пашпарце фігурыруе імя па
бацьку Уладзіслававіч.
Ні ў якой матэрыяльнай дапамозе Тамаш
Уладзіслававіч патрэбы не мае, але аднавіць
гістарычную справядлівасць вельмі хацелася б.
Вінцэнт Часлававіч ДАВЫДЗЁНАК,
г.п. Шаркаўшчына.
Свае пошукі мы пачалі з Нацыянальнага архіва
Рэспублікі Беларусь, звярнуўшыся туды з запытам. Вось які афіцыйны адказ атрымалі.
«У дакументах Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь звестак аб удзеле Васілеўскага Тамаша Уладзіслававіча (Уладзіміравіча) у
партызанскім руху на тэрыторыі Беларусі ў гады
Вялікай Айчыннай вайны не знойдзена.
У дакументах архіўнага фонду «Беларускі
штаб партызанскага руху» ёсць звесткі пра тое,
што Высоцкі Тумаш (так у дакументах) Уладзіміравіч, 1924 года нараджэння, беларус, беспартыйны, адукацыя 4 класы, з 5 красавіка 1944 года
па 3 чэрвеня 1944 года значыўся радавым 3-га
партызанскага атрада брыгады ім. М.І.Калініна
колішняй Вілейскай вобласці. 3 чэрвеня 1944 года
Высоцкі Т.У. прапаў без вестак.
Адрас яго сям'і ўказаны: вёска Цярэшкі, Шаркаўшчынскі раён.
Дакументаў лагераў для савецкіх ваеннапалонных на тэрыторыі Германіі, Нарвегіі ў Нацыянальным архіве Рэспублікі Беларусь няма».
Але спыняць пошукі Вінцэнту Часлававічу не
варта. Ён коратка піша ў сваім лісце, што шлях
колішніх вязняў на радзіму быў цяжкім, бо іх сустракалі як здраднікаў... Гэта азначае, што яго
цесць павінен быў прайсці праз адзін з фільтрацыйных лагераў. Значыць, звесткі па чалавека
павінны былі захавацца? Таму, звяртаючыся ў
Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь наконт
пацвярджэння ўдзелу ў партызанскім руху цесця
нашага заяўніка, рэдакцыя адначасова накіравала і запыт у архіў Камітэта дзяржаўнай бяспекі.
Пакуль адказу адтуль не было...

 Дзённік настаўніка

 А не шкодзь!
Суд Мастоўскага раёна прызначыў
тром жыхарам Гродна пакаранне ў
выглядзе штрафу — па 19,5 мільёна рублёў кожнаму — за незаконнае
рыбалоўства. Ураджэнцы вёскі Нёман, яны прыехалі парыбачыць у
родныя мясціны.
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(млн.руб.)
Код
На
На
строки 31.12.2013г. 31.12.2012г.
Долгосрочные активы
190
162333
113295
Краткосрочные активы, в том числе
290
151253
41407
Дебиторская задолженность
250
36688
1286
Денежные средства
270
23598
2250
Баланс
300
313586
154702
Собственный капитал
490
157933
130483
Уставный фонд
410
75316
36579
Долгосрочные обязательства
590
25392
182
Краткосрочные обязательства
690
130261
24037
Баланс
700
313586
154702
Выручка от реализации работ, услуг
010
542227
206958
Себестоимость реализации
020
504858
193841
Прибыль от реализации
060
27918
7190
Налоги и сборы
6648
2077
Чистая прибыль
210
13806
5846
Количество акционеров
2376
2150
Начислено дивидендов всего
3424
468
на одну акцию с налогом (руб)
2591,1
357,66
Обеспеченность акции имуществом (тыс.руб)
119,53
99,53
Среднесписочная численность, чел.
941
903
Срок выплаты дивидендов за 2013 год, установленный собранием, до 22 апреля 2014 г.
Наименование показателей

за коннай рыбал кі і сетак не маюць.
Маўляў, яны толькі дапа маглі таварышу: па яго просьбе прыйшлі да ра кі
з ве ла сі педам, каб за браць мех. Што
было ў ім? Адзін з братоў да апош няга ста яў на сва ім: у мех не за гляд ваў,
змес ці вам не ці ка віў ся; пра тое, што
там бы лі сет кі з ры бай, не зда гад ваўся. Вя дома, суд та кім на іў ным тлумачэн ням не па верыў.
Сяргей РАСОЛЬКА





